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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

  

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΓΜ) ελζσκαηψλνπλ έλα επξχ θάζκα 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ θαη απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο 

ηξφπνπο δηακνηξαζκνχ ηεο γλψζεο, ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο. Χζηφζν δελ θαηαθέξλνπλ λα παξάζρνπλ εμ’ 

αηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Απηφ 

ππφζρνληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα 

Τπεξκέζσλ (ΠΔΤ), ηα νπνία αλ θαη δελ ελζσκαηψλνπλ ηφζα ραξαθηεξηζηηθά φζα 

ηα ΓΜ, πξνζπαζνχλ λα εμαηνκηθεχζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο αλάγθεο 

ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Χζηφζν θαη νη δχν θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Γηα λα 

επηιπζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηερλνινγηθψλ 

πξνηππνπνηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, φπσο ην πξφηππν SCORM. 

Σν αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη ε ζρεδίαζε ελφο κνληέινπ ζην 

πιαίζην ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, κε βάζε ην νπνίν ζα είλαη εθηθηή ε 

κνληεινπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε παξνρή πξνζαξκνζκέλεο ππνζηήξημεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, έηζη ψζηε λα 

βειηησζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηπξφζζεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κειεηάηαη 

ε πηνζέηεζε, απφ ην πξνηεηλφκελν κνληέιν, ελφο ηερλνινγηθνχ πξνηχπνπ φπσο ην 

SCORM, ελψ πξνηείλεηαη έλα πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

SCORM, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε δηαηξηβή απηή αξρηθά δηεξεπλά ηηο κεζφδνπο αμηνπνίεζεο ησλ 

πξνζαξκνζηηθψλ ηερλνινγηψλ ησλ ΠΔΤ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ΓΜ έηζη 

ψζηε λα ηεζνχλ ηα θξηηήξηα γηα ην επηζπκεηφ πιαίζην εμ’ αηνκίθεπζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπξφζζεηα κειεηά ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηελ έξεπλα  

κεζφδνπο κνληεινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ δίλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζηα 

κνληέια καζεηχπσλ. Παξάιιεια εμεηάδεη ηελ πηζαλή πηνζέηεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ 
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πξνηχπνπ SCORM, φπσο θαη ηνπο ελδερφκελνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηή. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επηζθφπηζεο πξνηείλεη έλα κνληέιν 

αλαβάζκηζεο ησλ παξερφκελσλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηα ΠΔΤ θαη ηα ΓΜ, κέζσ ηεο 

ρξήζεο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνηχπνπ SCORM θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ νδήγεζε ζηελ 

ζρεδίαζε ελφο ΠΔΤ ην νπνίν ζπλδπάδεη θαη αλαβαζκίδεη ηερλνινγίεο απφ ηα ΠΔΤ 

θαη ηα ΓΜ, θαη ζηελ πινπνίεζε εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ κε ηελ νλνκαζία ProPer.  

ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κειεηάηαη ν ηξφπνο 

κνληεινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ αμηνπνηψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ SCORM 

θαη πξνηείλεηαη έλα πιαίζην αλάπηπμεο καζεκάησλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηνλ 

καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ εθκεηαιιεπφκελα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ SCORM API. 

Με βάζε ην πξνηεηλφκελν πιαίζην, αλαπηχρζεθε ζπκβαηφ κε ην πξφηππν SCORM 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ νπνίνπ ε παξνπζίαζε πξνζαξκφδεηαη ζηνλ καζήηππν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη, κέζα απφ πηινηηθά καζήκαηα, ε 

αμηνιφγεζε θαη ε  κειέηε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ ProPer ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java.  

Σα παξαγφκελα νθέιε ηεο δηαηξηβήο πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη 

ζρεδηάζηεθε θαη πξνηείλεηαη έλα κνληέιν ζην πιαίζην ησλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ SCORM, κε βάζε ην νπνίν ζα είλαη εθηθηή ε εμ’ αηνκηθεπκέλε 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Δπηπξφζζεηα αλαπηχρζεθε ην ProPer, ην νπνίν 

ελζσκαηψλεη ηερλνινγίεο απφ ηα ΠΔΤ θαη ηα ΓΜ ελψ παξάιιεια πηνζεηεί κε 

επηηπρία ην πξφηππν SCORM, ην νπνίν απφ ηε θχζε ηνπ ζέηεη πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθνχο κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε πξνζαξκνζηηθφηεηα. Δπίζεο 

πξνηείλεηαη έλα πιαίζην κνληεινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη παξνρήο 

πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο πνπ βαζίδεηαη ζην SCORM API. Άξα ν ζπλδπαζκφο 

φισλ ησλ παξαπάλσ ζε έλα ζχζηεκα, παξέρεη πνηνηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε εμ’ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαζψο ζχκθσλα θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, 

ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, κέζσ ηεο εμ’ αηνκηθεπκέλεο κάζεζεο, ελψ ε πηνζέηεζε ηνπ 

πξνηχπνπ SCORM είλαη ζε ζέζε λα δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ εχξεζε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ 

ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε αλάπηπμε πνηνηηθφηεξσλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο εθείλνπο νη νπνίνη 

ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά, άκεζα ή έκκεζα, ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα θ. Μάγηα αηξαηδέκε 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηεο θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν 

ελδηαθέξνλ ζέκα, αιιά θπξίσο γηα ηελ αλεθηίκεηε επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε πνπ 

κνπ πξνζέθεξε, ηελ νπζηαζηηθή επίβιεςε ηεο εξγαζίαο κνπ, ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο ηεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε γηα λα θηάζνπκε σο εδψ. Δπίζεο 

ηελ επραξηζηψ γηα ηελ ακέξηζηε ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε ζε δχζθνιεο ζηηγκέο, ηφζν 

σο επηζηήκνλαο αιιά θαη σο άλζξσπνο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα άιια δπν κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο κνπ 

επηηξνπήο, ηνλ θαζεγεηή θ. Μαξγαξίηε Κσλζηαληίλν θαη ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή 

θ. Γεψξγην Δπαγγειίδε, γηα ηηο ππνδείμεηο, ηηο ζπκβνπιέο αιιά θαη ηελ ζηήξημε πνπ 

κνπ παξείραλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Θα ήζεια παξάιιεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνλ επίθνπξν 

θαζεγεηή θ. Κσλζηαληίλν Εαθεηξφπνπιν γηα ηελ επηζηεκνληθή βνήζεηα πνπ κνπ 

πξφζθεξε ζε επηκέξνπο ηνκείο ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο.  

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ θαζεγεηή θ. Αλδξφληθν Φηιηφ, πνπ 

κε ελέπλεπζε ζην μεθίλεκα ηεο αθαδεκατθήο κνπ δσήο. 

Σν πην κεγάιν επραξηζηψ απ’ φια δηθαησκαηηθά ην αθηεξψλσ ζηνπο γνλείο 

κνπ, γηα ηελ πιηθή θαη θπξίσο ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε, θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ 

κνπ παξείραλ φια απηά ηα ρξφληα γηα λα εθπιεξψζσ ηα φλεηξά κνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1 

 

Δηζαγσγή ζην πεδίν έξεπλαο ηεο δηαηξηβήο 

 

1.1  Σν αληηθείκελν θαη ηα πεδία έξεπλαο ηεο δηαηξηβήο  

Ζ ηαρχηαηε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, απαηηεί ηελ δηαξθή επηκφξθσζε ησλ αλζξψπσλ 

ηφζν ζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο φζν θαη ζε λέεο ηερλνινγίεο πνπ ζπλερψο 

εκθαλίδνληαη. Δίλαη εκθαλέο φκσο φηη ε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε, κε ηελ κνξθή ηεο 

ηάμεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ δαζθάινπ νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ ηαπηφρξνλα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο, αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο λέεο αλάγθεο ηεο ζπλερνχο 

επηκφξθσζεο. Χζηφζν ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε. Απηφ 

νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε κίαο πεξηζζφηεξν επέιηθηεο ιχζεο απφ ηελ νπνία 

πξνέθπςε ε εκθάληζε ηεο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Keegan 

(2001:28) δε ζα ήηαλ δπλαηή απηή ε κνξθή εθπαίδεπζεο ρσξίο ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

Ζ εμέιημε ηεο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ηξεηο γεληέο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηεο γεληάο είλαη ε ρξήζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο. Ζ εκθάληζε ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο νδεγεί ζηελ 

δεχηεξε γεληά ε νπνία αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη απφ ην 1960 θαη έπεηηα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο γεληάο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ρξήζεο ηνπ έληππνπ 

πιηθνχ κε ηελ ηειεφξαζε, ην βίληεν, ηηο ερνγξαθήζεηο ζε θαζέηεο ήρνπ, θαη ην 

ξαδηφθσλν. Σν κεηνλέθηεκα απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ ήηαλ φηη παξείραλ κνλφδξνκε 

επηθνηλσλία. Απηφ ην θελφ ήξζε λα ζεξαπεχζεη ε ηξίηε γεληά ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο 

λέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθφκελσλ θαη απμάλνπλ ηε 

δηαινγηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (Καξνχιεο  
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2007). ε απηή ηε γεληά γίλεηαη νινθιεξσκέλε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ.  

ηα πιαίζηα ηεο ηξίηεο γεληάο ηεο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ειεθηξνληθά καζήκαηα ζην δηαδίθηπν φπσο θαη πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία εθκεηαιιεχνληαη ηελ ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ 

δηαδηθαζία κάζεζεο. Δκθαλίζηεθαλ πξνγξάκκαηα πνιπκέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη πξνγξάκκαηα 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ηα νπνία πξνζδίδνπλ δπλακηζκφ θαη απηνηέιεηα ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αθνχ πξψηα ιάβνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ.  

Ίζσο ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηξίηεο γεληάο ηεο εμ’ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν δηαδίθηπν απφ ηελ θχζε ηνπ απνηειεί 

κία ηδαληθή πιαηθφξκα δηακνηξαζκνχ γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ηαρχηεηεο ησλ ζπλδέζεσλ ζε απηφ, φπσο θαη ε πιεζπζκηαθή 

ηνπ θάιπςε, έρνπλ ππέξ-πνιιαπιαζηαζηεί. Δπνκέλσο είλαη πιένλ δπλαηή ε 

δηαθίλεζε θαη ε δηαλνκή, πεξηζζφηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη ζην δηαδίθηπν αθνξνχλ 

γλψζεηο απφ ην ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη ησλ επηζηεκψλ.  Δχθνια ινηπφλ 

δηαθαίλεηαη, ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ην 

νπνίν δελ είλαη άιιν απφ ηελ δπλαηφηεηα δηαλνκήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε έλα 

κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπφκελσλ, αλεμαξηήησο ηφπνπ θαηνηθίαο, ειηθίαο ή άιισλ 

παξαδνζηαθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, ηα 

δηαδηθηπαθά καζήκαηα, ππνζηεξίδνπλ ηελ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε θαη απαηηνχλ 

ιηγφηεξνπο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμή θαη ζπληήξεζή ηνπο απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηαλνκήο γλψζεο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε σο άκεζα 

βνεζήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο, ζπκπιεξψλνληάο ηε, ή αθφκα θαη  σο 

αλεμάξηεηεο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  Σν εχξνο ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ είδνπο, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα 

ππάξρεη έλα πιήζνο δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ θαη πεξηβαιιφλησλ εμ’ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  
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Σα δηαδηθηπαθά απηά καζήκαηα είλαη δηαζέζηκα ζε έλα κεγάιν αξηζκφ 

ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θνπιηνχξα, δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

κάζεζεο θαη ηπρφλ πξνεγνχκελε γλψζε επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ. Δπηπξνζζέησο, νη 

εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πινεγνχληαη ειεχζεξα κέζα ζε έλα κάζεκα 

ή λα επηζθέπηνληαη έλα πιήζνο ηζηνζειίδσλ, αθφκα θαη κε άκεζα ζπλδεφκελσλ κε 

ην κάζεκα. Οη εθπαηδεπφκελνη δχλαηαη λα αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθά θαζνξηζκέλεο 

δηαδξνκέο πινήγεζεο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Χζηφζν απηέο αθξηβψο νη δπλαηφηεηεο κπνξεί λα απνηεινχλ 

παξάιιεια θαη έλα κεηνλέθηεκα ησλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

είλαη αδχλαην λα θαιχςνπλ ην εχξνο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ. Με απηή ηελ άπνςε ζπκθσλνχλ πνιινί εξεπλεηέο (Brusilovsky et 

al. 1998, Weber 1999) νη νπνίνη ηνλίδνπλ φηη έλα κάζεκα ή έλα ζχζηεκα ην νπνίν 

έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηήζεη κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

ρξεζηψλ ίζσο λα κελ ηαηξηάδεη ζε θάπνηα άιιε θαηεγνξία κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπξφζζεηα έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ 

θάπνηνλ εθπαηδεπφκελν σο πνιχ εχθνιν  ή πνιχ δχζθνιν αλάινγα κε ην γλσζηηθφ 

ηνπ επίπεδν. Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηνλ Conklin 

(1987) είλαη ην θαηλφκελν  λα ληψζεη ν ρξήζηεο ρακέλνο ζηνλ θπβεξλνρψξν (lost in 

hyperspace). Γεληθφηεξα ηα θαζαξά ππεξκεζηθά ζπζηήκαηα, πζηεξνχλ ζηελ 

πινήγεζε, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηνλ ρξήζηε, ζην λα βξεη ηελ πιεξνθνξία 

πνπ ζέιεη (Kavcic 2000).  Έξεπλεο έρνπλ ηεθκεξηψζεη κεξηθά θχξηα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο. Απηά ηα πξνβιήκαηα φπσο 

ζπλνςίδνληαη ζηηο αλαθνξέο (Murray et al. 2000, Scheiter & Gerjets 2007) είλαη ν 

απνπξνζαλαηνιηζκφο (disorientation), ε γλσζηηθή ππεξθφξησζε (cognitive overload),  

ε δηαθεθνκκέλε ξνή (discontinuous flow), ε ακεζφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ (content 

readiness) θαη ε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο (distraction) (Foss 1989) ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ.  

Ο απνπξνζαλαηνιηζκφο είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ν ρξήζηεο δελ 

γλσξίδεη πνπ βξηζθφηαλ, πνπ βξίζθεηαη ή πνηα δηαδξνκή ζα αθνινπζήζεη γηα λα 

αλαθηήζεη ηελ πιεξνθνξία πνπ δεηά (Murray et al. 2000). Παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ ειεχζεξε πινήγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ηδηαίηεξα 
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φηαλ ην πεδίν γλψζεο είλαη κεγάιν ή ν εθπαηδεπφκελνο είλαη αξράξηνο (Γξεγνξηάδνπ 

θ.α. 2001, Chen et al. 2006).  

Οη ζπλερφκελεο θαη πνιιαπιέο επηινγέο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν ρξήζηεο, 

αιιά θαη νη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα εξγαιεία ελφο πεξηβάιινληνο, κπνξνχλ λα 

ηνλ νδεγήζνπλ ζε γλσζηηθή ππεξθφξησζε. Καηά ηελ γλσζηηθή ππεξθφξησζε ν 

ρξήζηεο ληψζεη λα θαηαβάιιεηαη απφ ην πιήζνο ησλ επηινγψλ πνπ έρεη, αιιά θαη 

απφ ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί.  

Σν πξφβιεκα ηεο δηαθεθνκκέλεο ξνήο (discontinuous flow) δηαρσξίδεηαη ζε 

δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο. ηελ κε νκαιή ξνή  ηνπ θεηκέλνπ ησλ πιεξνθνξηψλ 

(narrative flow), αιιά θαη ζηε δηαθεθνκκέλε ξνή ησλ ελλνηψλ  (conceptual flow) 

θαηά ηε κειέηε ελφο καζήκαηνο. Καη νη δχν θαηεγνξίεο απνηεινχλ ζπλήζσο απφξηα 

ηεο επέιηθηεο-ειεχζεξεο πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε ζην δηαδίθηπν (Murray 2003), θαηά 

ηελ νπνία άλαξρα ε κία πιεξνθνξία δηαδέρεηαη ηελ πξνεγνχκελε, ρσξίο λα 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη δεκηνπξγψληαο θελά ζηνλ εθπαηδεπφκελν. ηελ κε 

νκαιή ξνή ηνπ θεηκέλνπ ην πξφβιεκα εζηηάδεηαη ζην ίδην ην θείκελν ελψ ζηελ 

δηαθεθνκκέλε ξνή ησλ ελλνηψλ ην πξφβιεκα ππάξρεη ζηελ ξνή ησλ ηδεψλ πνπ 

παξνπζηάδεη έλα θείκελν.  

ζνλ αθνξά ηελ ακεζφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο καζήκαηνο, 

αλαθεξφκαζηε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζε θάζε κάζεκα, ψζηε ν ρξήζηεο λα 

ζεσξεί φηη ην πεξηερφκελν αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Γειαδή λα απνθεπρζεί 

ην θαηλφκελν, θαηά ην νπνίν ν ρξήζηεο ζεσξεί πνιχ εχθνιν έσο βαξεηφ ή πνιχ 

δχζθνιν ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, δηφηη θαη νη δχν απηέο πεξηπηψζεηο ζα 

έρνπλ επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα κάζεζεο.  

Σν πξφβιεκα ηεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ζχκθσλα κε ηνλ  Foss (1989) 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη βξίζθνπλ πνιιά ελδηαθέξνληα ή 

πνιιέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα εμεξεπλήζνπλ ζε έλα κάζεκα, νη νπνίεο 

απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο καθξηά απφ ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο.  

Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνηάζεθε απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο (Brusilovsky 1996, Stern et al. 1997, da Silva 1998, Kavcic 1999, 

Prentzas & Hatziligeroudis 2001) είλαη ε ελζσκάησζε αιιειεπξηδξαζηηθφηεηαο θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. 
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Απνηέιεζκα απηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ήηαλ ε εκθάληζε ησλ 

Πξνζαξκνζηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ (ΠΔΤ). Σα ΠΔΤ, ηα 

νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπλέλσζε ηερλνινγηψλ απφ ηνλ ηνκέα ησλ ππεξκέζσλ 

θαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ, θαη ππφζρνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ρξήζε ησλ ππεξκέζσλ. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 

δεκηνπξγνχλ έλα κνληέιν ρξήζηε, ζην νπνίν απνζεθεχνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Απηφ ην κνληέιν ελεκεξψλεηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, παξέρνληαο ζην ζχζηεκα ηηο παξακέηξνπο 

πάλσ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεχζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Ο εθπαηδεπφκελνο 

αξρηθά δηακνξθψλεη ην κνληέιν ρξήζηε θαζνξίδνληαο ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη αθνινχζσο ην ΠΔΤ ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηνπο θαλφλεο, 

πξνηείλνπλ ηελ βέιηηζηε δπλαηή δηαδξνκή πινήγεζεο (Henze 2001), αλάινγα κε ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ καζήηππν, ηελ εκπεηξία, ηελ πξνεγνχκελε γλψζε 

ηνπ ρξήζηε επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ θαη θπζηθά ηνπο ζηφρνπο ηνπ (Weber et al. 

2001). Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο ησλ ΠΔΤ είλαη λα εμαηνκηθεχζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ παξέρνπλ,  έηζη ψζηε λα απμεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο (Brusilovsky 1996). Ζ 

εμαηνκίθεπζή ηνπο γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ηεο πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο (adaptive 

navigation) θαη ηεο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο (adaptive presentation) 

(Bruzilovsky 1999). 

Ζ έξεπλα πάλσ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπζηήκαηα έρεη δψζεη ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα. Σα πξψηα ΠΔΤ, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 90, θηάλνληαο ζήκεξα λα έρνπκε ηελ ηξίηε γεληά απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ.  Αλαιπηηθή αλαθνξά ζε απηά γίλεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο 

δηαηξηβήο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο νδήγεζε ζηελ 

εκθάληζε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΓΜ ή Learning Management 

System ή LMS). Σα ΓΜ πξνζθέξνπλ κία νινθιεξσκέλε ιχζε ειεθηξνληθήο 

εθπαίδεπζεο. Παξέρνπλ κία ζεηξά ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε, ηε 

δηαρείξηζε, δηαθίλεζε,  δηάρπζε, πξνβνιή θαη παξνπζίαζή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

φπσο θαη εξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε ρξεζηψλ θαη καζεκάησλ. Χζηφζν πνιινί 

εξεπλεηέο (Conlan et al. 2002, Bouras et al. 2003, Armendariz et al. 2003, Li et al. 

2005. Jui-Lin Lu & Chen 2006, Kazanidis & Satratzemi 2008) έρνπλ δηαηππψζεη 
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εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ 

αληνρή ηνπο ζην ρξφλν. Γηα λα επηιπζνχλ ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε πξνηππνπνηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Bouras et al. 

2003, Dagger et al. 2003, Brusilovsky 2004, Jui-Lin Lu & Chen 2006, Casella et al. 

2007, Kazanidis & Satratzemi 2008). Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο πξνηππνπνηήζεηο 

είλαη: SCORM (ADL 2009a), LOM, IMS, AICC θ.α. Ζ πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε 

πξνηππνπνίεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε SCORM ε νπνία βαζίδεηαη ζηα 

αληηθείκελα κάζεζεο (SCO ή Sharable Content Objects). Ζ αμηνπνίεζε απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο, επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε πνιιαπιά ΓΜ θαη 

δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ (Duval 2000, Krull 

et al. 2006).  

Ζ ρξήζε ησλ ΓΜ βνεζάεη ζηελ δηαρείξηζε θαη παξνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζε  ζπλδπαζκφ κε ηελ πηνζέηεζε κίαο πξνηππνπνίεζεο φπσο ην 

SCORM ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία πνηνηηθφηεξσλ καζεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

δηαλεκεζνχλ απφ πεξηζζφηεξα ΓΜ ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

ηνπ πξνηχπνπ SCORM γίλεηαη ζην ηξίην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. 

Σα ΠΔΤ πξνζπαζνχλ θπξίσο κέζσ ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ παξερφκελσλ 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ρξήζηε, λα 

βειηηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα, ελψ ε 

ηππνπνίεζε πνπ αθνινπζείηαη απφ πνιιά ΓΜ έρεη ζθνπφ ηελ εχθνιε 

πξνζβαζηκφηεηα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, φπσο θαη ηελ 

κεηαμχ ηνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηά.  

Αξθεηνί εξεπλεηέο (Fischer, 2001, Karagiannidis et al. 2002, Specht et al. 

2002, Conlan et al. 2002, Dolog et al. 2003, Romero et al. 2005a, Romero et al. 

2005b, Modritscher et al. 2006, Mason & Ellis 2009), έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή 

ηνπο, ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε απηνχο ηνπο δχν άμνλεο. 

Σα ζπζηήκαηα απηά, ζα ελζσκαηψλνπλ πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζα 

βαζίδνληαη ζηελ  δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο πιηθνχ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ κεξηθά απφ ηα πην δηαδεδνκέλα 
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πξφηππα φπσο ην SCORM. χκθσλα κε ηνλ Bruzilovsky (2004) απηά ηα ζπζηήκαηα 

θηινδνμνχλ αθφκα θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα παξαδνζηαθά ΓΜ.  

Ζ δηαηξηβή απηή επηρεηξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο 

δηεξεπλψληαο ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε  ησλ ηερλνινγηψλ ησλ ΠΔΤ κε ηελ παξνρή 

ιεηηνπξγηψλ ΓΜ θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνηχπνπ SCORM. 

 

1.2  Σα εξσηήκαηα ηεο κειέηεο  

Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηε κειέηε είλαη ηα αθφινπζα.  

 Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα 

λα εμαηνκηθεχζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε θάζε εθπαηδεπφκελν; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο είλαη δπλαηφ λα γίλεη ε πξνζαξκνγή ελφο ειεθηξνληθνχ 

καζήκαηνο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ; 

 Πνηα πξφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ; 

 Δίλαη δπλαηφο ν ζπλδπαζκφο ρξήζεο ελφο πξνηχπνπ θαη πξνζαξκνζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο; 

 Μπνξνχκε πηνζεηψληαο ην πξφηππν SCORM λα θαηαζθεπάζνπκε ινγηζκηθφ 

ην νπνίν λα θαηαγξάθεη θαη λα εμαηνκηθεχεη ηε κάζεζε ζε θάζε 

εθπαηδεπφκελν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ επί ηνπ 

πεδίνπ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηνλ καζήηππφ ηνπ θαη ηελ πξφνδφ 

ηνπ ζην κάζεκα; 

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ SCORM ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ παξερφκελε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη αλ λαη πνηνπο θαη πσο κπνξνχκε λα ηνπο 

ππεξπεδήζνπκε έηζη ψζηε λα επηηχρνπκε ηελ δεκηνπξγία πξνζαξκνζηηθψλ 

καζεκάησλ; 

 Ζ εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ελφο πξνζαξκνδφκελνπ θαη πξνζαξκνζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηζηνχ ην νπνίν είλαη ζπκβαηφ κε ην SCORM, κπνξεί λα 
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βειηηψζεη ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο, ζε ζρέζε κε ηα απιά πεξηβάιινληα 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ; 

 

1.3  θνπόο θαη ζηόρνη ηεο κειέηεο 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο κειέηεο, επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ 

πξνζαξκνζηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

 Θα πξνζαξκφδεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε (γλψζε, 

ζηφρνπο, καζήηππνο θ.α.) 

 Θα ππνζηεξίδεη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο εμαηνκίθεπζεο ησλ καζεκάησλ  

 Θα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ πξνηππνπνίεζε SCORM 

 Θα παξέρεη δπλαηφηεηεο ελφο ΓΜ ζπκβαηνχ κε ην SCORM αιιά θαη 

πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 Θα θαηαγξάθεη ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ εμαηνκηθεχνληαο αλάινγα 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζα αλαηξνθνδνηεί ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη 

ηνπο εθπαηδεπηέο παξέρνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

 Θα αληηπαξέιζεη ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο ηίζεληαη απφ ηελ 

πξνηππνπνίεζε SCORM, εθκεηαιιεπφκελν ηηο ηερλνινγίεο ησλ ΠΔΤ.  

 Θα αμηνινγεζεί γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Δπηπιένλ κειεηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ρξήζηε πάλσ ζηα 

νπνία  ζα ζηεξίδεηαη ε εμ’ αηνκίθεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη νη 

δηαζέζηκνη ηξφπνη πξνζαξκνγήο  ηνπ ζπζηήκαηνο ζε απηά. Δμεηάδεηαη ην πξφηππν 

SCORM θαη επηρεηξείηαη ε πηνζέηεζή ηνπ απφ ην λέν ζχζηεκα. Σέινο γίλεηαη 

εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί: 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θχξησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ΠΔΤ. 

 Ζ δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαηά ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο. 
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 Ζ βνήζεηα πνπ παξέρνπλ νη πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ πηζαλή βειηίσζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο. 

Ο πξσηεχσλ ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληίζεηαη απφ ηνπο παξαθάησ 

επηκέξνπο ζηφρνπο 

 Αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο ζην ρψξν ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Μειεηψληαο ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα, επηρεηξείηαη κία ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

ππαξρφλησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζην λέν ζχζηεκα πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί.  

 Μειέηε ηνπ πξνηχπνπ SCORM θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ. Δμεηάδνληαη νη 

απαηηήζεηο, νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα πηζαλά νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπ ζην 

λέν ζχζηεκα. Δπηπιένλ θξίλεηαη απαξαίηεην, λα γίλεη κία αλαζθφπεζε ζε 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ηα νπνία ην έρνπλ πηνζεηήζεη, κειεηψληαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνπλ.  

 Λεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζαξκνζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξνθχςεη αθνχ 

κειεηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(εθπαηδεπηψλ – εθπαηδεπφκελσλ) θαη νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο δνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο.  

 Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πξνζαξκνζηηθνχ θαη πξνζαξκνδφκελνπ 

πεξηβάιινληνο ηζηνχ, ην νπνίν ζα βειηηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηή. Σν πεξηβάιινλ απηφ 

ζα πξέπεη λα είλαη απιφ, θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε θαη λα πηνζεηεί ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφηππν SCORM. Ζ δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο απνηειεί ην θπξηφηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαη 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα απνηειεί θαη ηελ θπξηφηεξε 

ζπκβνιή απηήο ηεο δηαηξηβήο ζην ρψξν ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ πινπνίεζή ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη επηιέγνληαο ηηο θαηαιιειφηεξεο 

ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο, κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ έιεγρν ρξεζηκφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη κε 

ηέηνην ηξφπν δνκεκέλν έηζη ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζην 

δηαδίθηπν. Δπηπιένλ ηα καζήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, φπνπ είλαη δπλαηφ, 

ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

θπζηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ηερλνινγηθνχ πξνηχπνπ SCORM.  

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ έιεγρν ρξεζηκφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα πξνζαξκφδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ πιηθνχ ζα βαζίδεηαη ζε έλα απφ ηα 

δηεζλψο απνδεθηά θαη θαζηεξσκέλα κνληέια καζεηχπσλ.   

 Πηινηηθή ρξήζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ 

δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java,. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα γίλεη κία 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνλ έιεγρν γηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα γίλεη ε πηινηηθή 

εθαξκνγή θαη ε αζξνηζηηθή αμηνιφγεζή ηνπ, ε νπνία ζα απνβιέπεη ζηνλ 

έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ζηα απνηειέζκαηα κάζεζεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Γεκηνπξγία θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ψζηε λα δίλνπλ 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, ρσξίο λα πξνθαηαβάιινπλ ηε θξίζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζα πξέπεη λα είλαη έηζη 

δνκεκέλα, ψζηε ε αλάιπζή ηνπο λα δψζεη απαληήζεηο ζε φια ηα δεηήκαηα 

αμηνιφγεζεο ελφο ΠΔΤ. 

 Καηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλψο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ θαηαγξαθή, ζα 

επηρεηξεζεί ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ. 



Πξώην θεθάιαην 

 

11 

 Καηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζχζηεκα 

θαη ζχγθξηζή ηνπο κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα νκάδαο θνηηεηψλ πνπ 

κειέηεζε ην ίδην κάζεκα απφ έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ε άπνςή ηνπο γηα ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα επηβεβαηψζεη ή φρη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζα 

δείμεη αλ ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμ’ αηνκίθεπζε ησλ 

καζεκάησλ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, βνήζεζε ηνπο θνηηεηέο λα έρνπλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο.  

 

1.4  πλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο θαη ηα παξαγόκελα νθέιε  

H δηδαθηνξηθή απηή δηαηξηβή, κειεηά ηηο ηερλνινγίεο ησλ ΠΔΤ θαη ησλ 

πεξηβαιιφλησλ πνπ ηηο πινπνηνχλ φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν. 

Ζ έξεπλα επεθηείλεηαη ζηελ πξνηππνπνίεζε SCORM, αλαδεηψληαο ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζή ηεο, κειεηψληαο ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο ζηα 

ΓΜ. Με βάζε ηελ παξαπάλσ έξεπλα, ε δηαηξηβή πξνηείλεη έλα πξσηφηππν 

πεξηβάιινλ, ην ProPer,  ην νπνίν ζπλδπάδεη ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο πξνζαξκνζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ΠΔY, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο πξνηππνπνίεζεο SCORM. Ζ 

πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο πνπ γίλεηαη ζην πεξηβάιινλ ProPer 

(απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Πξνζαξκνζηηθφ Πεξηβάιινλ), ην νπνίν αλαπηχμακε ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο,  απνδεηθλχεη φηη ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε είλαη 

εθαξκφζηκε θαη επηπξφζζεηα ε ρξήζε ηνπ ProPer βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

βειηηψζνπλ ηηο επηδψζεηο ηνπο.  

Δηδηθφηεξα ε ζπκβνιή θαη ε πξσηνηππία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο εληνπίδεηαη 

ζε πέληε θχξηα επίπεδα: 

1. ρεδίαζε ελφο κνληέινπ ζην πιαίζην ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, κε 

βάζε ην νπνίν ζα είλαη εθηθηή ε παξνρή ηερλνινγηψλ εμαηνκίθεπζεο ηεο 

πινήγεζεο θαη ηεο παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Σν 

κνληέιν απηφ, ζα πηνζεηεί ηελ πξνηππνπνίεζε SCORM ελψ ζα ελζσκαηψλεη 

ηερλνινγίεο απφ ηα ΠΔΤ εθκεηαιιεπφκελν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ SCORM. 



Πξώην θεθάιαην 

 

12 

2. ρεδίαζε θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα αζχγρξνλε εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ην νπνίν πινπνηεί ηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ην ινγηζκηθφ παξέρεη ιεηηνπξγίεο 

ελφο ΓΜ, φπσο δηαρείξηζε καζεκάησλ θαη ρξεζηψλ θαη ελζσκαηψλεη 

πιήζνο δπλαηνηήησλ φπσο νπηηθνπνίεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

δπλακηθή δεκηνπξγία ζπρλψλ εξσηήζεσλ (FAQ) θαη εξγαιεία ζχληαμεο 

πξφρεηξσλ ζεκεηψζεσλ ζε θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο θαηαγξάθεη 

ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη εμάγεη ρξήζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηή φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο 

δηαηξηβήο ζε απηφ ην επίπεδν βξίζθεηαη ζηελ ζρεδίαζε αιιά θαη πινπνίεζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ, δεδνκέλνπ φηη ζπλδπάδεη, ζε επξχηεξν βαζκφ απφ ηε 

βηβιηνγξαθία, ηερλνινγίεο ησλ ΠΔΤ κε ην πξφηππν SCORM. 

3. Γηαηχπσζε ελφο πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο καζεκάησλ ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν 

SCORM ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαηνκηθεχνπλ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

4. Γεκηνπξγία καζήκαηνο, ζπκβαηφ κε ην πξφηππν SCORM, ην νπνίν λα 

ππνζηεξίδεη πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζε 

νπνηνδήπνηε ζπκβαηφ ζχζηεκα θνξησζεί. Ζ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ πξφνδν αιιά θαη ηνλ 

καζήηππν ηνπ ρξήζηε. ην επίπεδν απηφ γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ 

δεκηνπξγίαο καζεκάησλ πνπ δηαηππψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο 

πηνζεηφληαο ην κνληέιν καζεηχπσλ ησλ Honey & Mumford (1992). 

5. Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο Java. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο 

δηαηξηβήο, ζ’ απηφ ην επίπεδν, εληνπίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ Java πνπ νλνκάζακε Java Programming Tool 

(JPT), θαη ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ εθκάζεζε ηνπ 

αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ζπκβνιή ηνπ JPT ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη  

o πξνζθέξεη άκεζε κεηαγιψηηηζε θαη εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Μεηά απφ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε, δε βξέζεθε 
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θάπνην ελεξγφ δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν λα πξνζθέξεη εθηφο 

απφ κεηαγιψηηηζή θαη εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ρξήζηε. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο βιέπεη άκεζα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπληαρζέλησλ πξνγξακκάησλ ηνπ,  

o επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξζφηεηαο ή κε ηνπ θψδηθα πνπ 

αλαπηχρζεθε, 

o θαηαγξάθεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή κεηαγιψηηηζε ή φρη ηνπ 

θψδηθα κε ζθνπφ ηελ πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ηνπο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

Σα παξαγφκελα νθέιε ηεο δηαηξηβήο εληνπίδνληαη ζηελ δπλαηφηεηα παξνρήο 

πνηνηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ 

πξνηχπνπ SCORM είλαη ζε ζέζε λα δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ εχξεζε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κε 

απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε αλάπηπμε πνηνηηθφηεξσλ ειεθηξνληθψλ 

καζεκάησλ. Σέινο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε γηα 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, εθφζνλ επσθειεζνχλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ  

πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο. 

 

1.5  Όξηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο δηαηξηβήο 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ φιεο ηηο 

λέεο ηάζεηο πνπ πξνηείλεη ε έξεπλα πάλσ ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζαξκνζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο θαη λα αθνινπζήζεη ηηο ελδεηθλπφκελεο απφ ηελ έξεπλα θαη ηε 

βηνκεραλία εθπαηδεπηηθνχ δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ, δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, 

αλάπηπμεο θαη αμηνιφγεζεο ελφο παξαγφκελνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, απφ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαηξηβήο, εληνπίζηεθαλ θάπνηα φξηα θαη πεξηνξηζκνί ζηελ παξνχζα 

κειέηε ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ : 

 Ζ εθαξκνγή κεξηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ΠΔΤ φπσο 

ε πξνζαξκνζηηθή εηζαγσγή ζπλδέζκσλ, ε ρξήζε δπλακηθνχ θψδηθα κέζα 

ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πέξα απφ HTML θαη JavaScript αιιά θαη ε 

κεκνλνκέλε αλάπηπμε πξνζαξκνζηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα είλαη ζπκβαηή 
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ζε πεξηνξηζκέλα πεξηβάιινληα, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πξφηππν SCORM 

ην νπνίν απαηηεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα έρεη ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη λα 

είλαη ζπκβαηφ απφ φια ηα ζπκβαηά κε ην πξφηππν πεξηβάιινληα. Δπηπιένλ ε 

πηνζέηεζε ηεο πξνηππνπνίεζεο SCORM, πεξηνξίδεη πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο 

πνπ πηζαλά ζα κπνξνχζακε λα εληάμνπκε ζηα παξερφκελα καζήκαηα. 

Χζηφζν ε δηαηξηβή εκκέλεη ζηελ πηζηή πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ SCORM, 

πηζηεχνληαο φηη ηα νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπ είλαη πνιιαπιά ζε ζρέζε 

κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηφ νξίδεη. Έηζη θάζε πξφηαζε δηαθπγήο απφ 

ηνπο θαλφλεο πνπ απηφ ζέηεη, βξίζθεηαη έμσ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαηξηβήο. 

 Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε ππνζηήξημε εζσηεξηθήο θιήζεο ηνπ Java 

Programming Tool. Σν JPT αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ππνζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, θαηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java. Καιείηαη είηε κέζσ επηινγήο απφ ην ζχζηεκα, 

είηε εζσηεξηθά απφ ην πεξηερφκελν θάπνηνπ καζήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ 

έλα κάζεκα ελζσκαηψζεη ην API γηα ηελ εζσηεξηθή θιήζε ηνπ, ππεξβαίλεη 

ηα φξηα ηεο ηππνπνίεζεο SCORM, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη θάπνηα ηέηνηα 

δπλαηφηεηα. Χζηφζν ε δπλαηφηεηα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πηινηηθά 

καζήκαηα πνπ δεκηνπξγήζακε. Απηή ε ελέξγεηα φκσο, ζε θακία πεξίπησζε, 

δελ θαζηζηά ην ζχζηεκα κε ζπκβαηφ κε ην πξφηππν SCORM, αθνχ ε 

ζχλδεζε γίλεηαη κέζσ ηνπ θψδηθα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ. Ζ κφλε 

αζπκβαηφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη, πεξηνξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ζα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλδέζκνπ ηνπ καζήκαηνο, πνπ ελεξγνπνηεί 

ην JPT, απφ θάπνην άιιν ΓΜ . 

 Γηα ηελ δεκηνπξγία καζεκάησλ, ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαλέκνληαη 

απφ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα, απαηηείηαη ε γλψζε ηνπ πξνηχπνπ SCORM. Ζ 

δεκηνπξγία καζεκάησλ ζπκβαηψλ κε ηελ πξνηππνπνίεζε SCORM, 

ζεσξείηαη έμσ απφ ηελ κειέηε ηεο δηαηξηβήο θαη ζεσξνχκε φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο ζα «αλεβάζεη» έλα κάζεκα ζην ProPer, είηε είλαη 

γλψζηεο ηνπ πξνηχπνπ, είηε δηαζέηεη έλα ζπκβαηφ κάζεκα ην νπνίν, κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, κεξηθψο ζα κπνξεί λα παξακεηξνπνηήζεη.   
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 Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίζηεθε ζην παξερφκελν απφ ηελ ADL 

SCORM RTE 1.0.2. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

λα ζηεξηρζεί ζηηο γιψζζεο (JSP, Java Servlets, Javascrip, HTML) πάλσ ζηηο 

νπνίεο είρε αλαπηπρζεί ην ελ ιφγν πεξηβάιινλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ Internet Explorer σο πινεγνχ απφ ηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε.  

 Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ θνηηεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

θαηά ην έηνο 2007-2008. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ήηαλ ε γλψζε αγγιηθψλ, 

δεδνκέλνπ φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ήηαλ ζηα αγγιηθά.  

 Δπηπιένλ, νη πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνινγηζηψλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε 

ην δηαδίθηπν πνπ παξείρε ην εξγαζηήξην, αιιά θαη ε απαξαίηεηε 

βαζκνινγηθή πξηκνδφηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηα πηινηηθά 

καζήκαηα, πεξηφξηζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλαλ ζρεηηθά κηθξφ 

αξηζκφ, ηθαλφ φκσο γηα λα δηαηππψζνπκε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ έξεπλα 

ζπκπεξάζκαηα.   

 

1.6  Η δηάξζξσζε ηεο δηαηξηβήο 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή αλαπηχζζεηαη ζε δέθα θεθάιαηα : 

Σν πξώην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο δηαηξηβήο θαη παξνπζηάδεη 

ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο, φπσο θαη ηελ πξσηνηππία θαη ηα νθέιε πνπ 

ζα πξνθχςνπλ απφ απηή. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ην πεδίν έξεπλαο ηεο κειέηεο θαη 

δηαηππψλνληαη ηα εξσηήκαηα ηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη, ελψ αλαθέξνληαη ηα 

φξηα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ ηεζεί ζε απηή.  

Σν δεύηεξν θεθάιαην επηρεηξεί κία αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν ησλ 

πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο εμ’ αηνκηθεπκέλεο κάζεζεο. Αξρηθά 

παξνπζηάδνληαη νη αξρέο θαη νη  ηερλνινγίεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε 

ησλ ΠΔΤ. Αλαιχεηαη ε αξρηηεθηνληθή πνπ αθνινπζνχλ ηα πεξηζζφηεξα ΠΔΤ θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη εμαηνκίθεπζεο ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο 
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Δπηπξφζζεηα κειεηνχληαη ηα κνληέια αλαπαξάζηαζεο γλψζεο αιιά θαη ηα κνληέια 

καζεηχπσλ. Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα γλσζηφηεξα ΠΔΤ, κε 

ζθνπφ ηελ κειέηε ησλ παξερφκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη πιαηζίσλ εμαηνκίθεπζεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζχληαμε ελφο ζπγθεληξσηηθνχ 

πίλαθα ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ΠΔΤ πνπ κειεηήζεθαλ, θαη ηελ πξφηαζε γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο λένπ ΠΔΤ κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο εμαηνκίθεπζεο. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ην ηερλνινγηθφ πξφηππν SCORM, νη αξρέο 

πνπ ην δηέπνπλ φπσο θαη ε δνκή. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπκβαηά κε ην 

SCORM ζπζηήκαηα, θαη ζπζηήκαηα ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ ην 

πξφηππν SCORM κε ηελ ελζσκάησζε πξνζαξκνζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σν θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζπγθεληξσηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

κειεηήζεθαλ θαη ηελ πξφηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ζπκβαηφ 

κε ην SCORM.  

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζνληαη νη βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο πάλσ 

ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηεί ε πινπνίεζή ηνπ πξσηφηππνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

αλαπηπρζεί, θαζψο θαη νη ηερληθέο πξνζαξκνγήο ηηο νπνίεο ζα ελζσκαηψλεη. 

Δπηπιένλ ζρεδηάδνληαη θαη κειεηνχληαη φιεο νη παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα 

ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο.  

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζρεδίαζε θαη ε πξνζπάζεηα 

πινπνίεζεο ηνπ ProPer. Αλαιχνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ θαη παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ 

θαηαζθεπή θάζε επηκέξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν έθην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο θαη ηηο 

δηεπαθέο ηνπ, δίλνληαο κία πιήξε εηθφλα ηνπ ProPer.  

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη έλα πιαίζην αλάπηπμεο 

πξνζαξκνδφκελσλ καζεκάησλ ζπκβαηψλ κε ην SCORM, αλάινγα κε ην καζήηππν 

ηνπ ρξήζηε. Αλαιχνληαη ηα βήκαηα εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη 

ηερληθέο ελζσκάησζεο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο 

Σν όγδνν θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα κέξε. ην πξψην κέξνο 

αλαιχεηαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
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αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java. Δηδηθφηεξα παξνπζηάδεηαη ν 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε έλα 

πηινηηθφ ειεθηξνληθφ κάζεκα, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε απνδνηηθή ρξήζε φισλ 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ην  JPT 

(Java Programming Tool) θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηή επηθέξεη. Αθνινπζεί 

παξνπζίαζε ησλ δχν πηινηηθψλ καζεκάησλ ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαηξηβήο.  

Σν έλαην θεθάιαην επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ 

ΠΔΤ ProPer. Αξρηθά αλαιχνληαη κεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ηα 

ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαιπηηθά θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ αλάιπζή ηνπο.  

Σν δέθαην θεθάιαην αξρηθά παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ 

ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο. Αθνινχζσο παξαζέηεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ παξήρζεζαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ελψ ζηε ζπλέρεηα κειεηάεη ην ζχζηεκα ProPer ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε έξεπλα θαη ην ζπγθξίλεη κε παξφκνηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. 

Έπεηηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο δηαηξηβήο θαη ην θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ζηνλ ρψξν πνπ ελαζρνιήζεθε ε 

παξνχζα κειέηε θαη αλαθέξνληαη πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ ΠΔΤ 

ProPer.  

Σέινο παξαηίζεληαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζην θείκελν 

θαη ε δηαηξηβή νινθιεξψλεηαη κε ηα παξαξηήκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ ηνλ θψδηθα 

ησλ αξρείσλ γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κε ην JPT, θψδηθα απφ ηα αξρεία 

ησλ δχν καζεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο, αιιά θαη ηα 

έγγξαθα - εξσηεκαηνιφγηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2 

 

Αλαζθόπεζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ρώξν ησλ Πξνζαξκνζηηθώλ 

πζηεκάησλ θαη ηεο εμ’ αηνκηθεπκέλεο κάζεζεο 

 

2.1. Δηζαγσγή 

Ζ αζχγρξνλε εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη θαηαθέξεη λα 

άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ επηβάιεη ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν θαη 

ηνλ ρψξν κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ. Έηζη ε γλψζε είλαη πιένλ 

δηαζέζηκε γηα θάζε ελδηαθεξφκελν αλεμαξηήησο ηφπνπ δηακνλήο, επαγγέικαηνο, 

θχιινπ, ειηθίαο ή άιισλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Χζηφζν ε θχζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη σο 

κέζν επηηξέπνπλ ηελ πξνζθνξά εμειηγκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ θηινδνμνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη λα βειηηψζνπλ ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα.  

Μία απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο είλαη ε εμαηνκίθεπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

αλάγθεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Ζ 

καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία ζα επηηξέςεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα αθνινπζεί κία 

πνξεία κάζεζεο πξνζαξκνζκέλε ζηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, αμηνπνηψληαο 

πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη επηηπγράλνληαο παξάιιεια πςειφηεξεο καζεζηαθέο 

επηδφζεηο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη εθηεηακέλε έξεπλα ζηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία εμαηνκηθεχνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ Πξνζαξκνζηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ πζηεκάησλ Τπεξκέζσλ 

(ΠΔΤ), ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπλέλσζε ηερλνινγηψλ απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξκέζσλ θαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ. Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο ησλ 

ΠΔΤ είλαη λα εμαηνκηθεχζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνπλ,  έηζη ψζηε λα απμεζεί 

ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε απφδνζή ηνπο (Brusilovsky 1996).  
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ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο αξρηθά αλαιχεηαη ε αξρηηεθηνληθή θαη ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΠΔΤ θαη έπεηηα παξνπζηάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη 

νη ηερλνινγίεο πξνζαξκνγήο. Αθνινχζσο γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε κεξηθψλ 

απφ ηα γλσζηφηεξα ΠΔΤ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί.  

 

2.2. Αξρηηεθηνληθή 

Σα ΠΔΤ δαλείδνληαη θάπνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα Δπθπή πζηήκαηα 

Γηδαζθαιίαο (Πξέληδαο & Υαηδειπγεξνχδεο 2001). Έηζη ε αξρηηεθηνληθή ηνπο 

ζπλήζσο πηνζεηεί κία βαζηθή δνκή ε νπνία παξαιιάζζεηαη θαηάιιεια γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. Σα ηξία θπξηφηεξα κέξε απφ ηα νπνία απνηεινχληαη 

ηα ΠΔΤ είλαη ην Μνληέιν Πεδίνπ Γλψζεο (ΜΠΓ) ή Domain Model, ην Μνληέιν 

Υξήζηε (ΜΥ) ή User Model θαη ε Μνλάδα Πξνζαξκνγήο (ΜΠ) ή Adaptation 

Module.  

Σν ΜΠΓ αλαπαξηζηά ην πεδίν γλψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ΜΥ αλαπαξηζηά 

ηελ γλψζε ηνπ ρξήζηε επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ φπσο θαη ηα ηδηαίηεξά ηνπ 

γλσξίζκαηα. Ζ ΜΠ είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο 

ηνπο ηξφπνπο πξνζαξκνγήο πνπ ζα εθαξκφζεη ην ζχζηεκα αιιά θαη ηα ζεκεία πνπ 

ζα πξνζαξκνζηνχλ. ηηο αθφινπζεο ππνελφηεηεο γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

επηκέξνπο κνλάδσλ ησλ ΠΔΤ.  

 

2.3. Μνληέιν Πεδίνπ Γλώζεο 

Ο ξφινο ηνπ ΜΠΓ είλαη λα αλαπαξηζηά ηελ γλψζε ηνπ δηδαζθφκελνπ γλσζηηθνχ 

πεδίνπ θαη λα νξηνζεηεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πξέπεη λα δηδαρηεί (Wegner 1987, 

Kavcηc 2000). Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο 

ηερληθέο, σζηφζν έλα ηππηθφ ΜΠΓ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ρσξίδεηαη ζε ηξία 

επίπεδα.  

Σν πξψην επίπεδν απνηειείηαη απφ ηηο έλλνηεο (concepts) ηνπ γλσζηηθνχ 

πεδίνπ. Σν εχξνο ηεο γλψζεο πνπ θαιχπηεη θάζε έλλνηα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ, ηελ ζεκαηηθή πεξηνρή θαη ηηο επηινγέο ηνπ 

ζρεδηαζηή ηνπ καζήκαηνο (Brusilovsky 2003a).  Οη έλλνηεο κπνξνχλ λα είλαη 
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αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο (ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ ΜΠΓ) ή λα ζπλδένληαη κε 

δηάθνξεο ζρέζεηο ζρεκαηίδνληαο έλα ελλνηνινγηθφ δίθηπν ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη 

ηελ δνκή ηνπ πεδίνπ. Μία απιή ζρέζε κεηαμχ δχν ελλνηψλ είλαη ε ζχλδεζε ηνπο 

κέζσ ηζηνζπλδέζκσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ζειίδα ηεο αληίζηνηρεο έλλνηαο. Μία απφ 

ηηο δεκνθηιέζηεξεο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΠΔΤ είλαη ε ζρέζε 

«πξναπαηηνχκελν» (prerequisite). Απηή ε ζρέζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο έλλνηεο ζεσξνχληαη σο πξναπαηηνχκελεο άιισλ ελλνηψλ. Ζ ζρέζε 

απηή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη είλαη θαιφ ν εθπαηδεπφκελνο λα γλσξίδεη ηηο 

πξναπαηηνχκελεο έλλνηεο κίαο έλλνηαο πξνηνχ κειεηήζεη ην αλαθεξφκελν ζε απηήλ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (Πξέληδαο & Υαηδειπγεξνχδεο 2001). Άιιεο ζρέζεηο είλαη νη 

“part of” φηαλ θάπνηεο έλλνηεο είλαη κέξνο κίαο ζχλζεηεο έλλνηαο θαη “is a” φηαλ 

θάπνηεο έλλνηεο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο κίαο άιιεο έλλνηαο 

(Πξέληδαο & Υαηδειπγεξνχδεο 2001). 

Ο δεκηνπξγφο ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζε κία έλλνηα, ζπγθεληξσκέλν ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο, 

νη νπνίεο θαη ζπληζηνχλ ην δεχηεξν επίπεδν ηνπ ΜΠΓ. Ζ κεηάβαζε απφ ηε κία 

ηζηνζειίδα ζηελ άιιε κπνξεί λα είλαη ζεηξηαθή, θαη’ επηινγήλ, ή θαη 

πξνζαξκνδφκελε.  

Σν ηειεπηαίν επίπεδν ηνπ ΜΠΓ απνηειείηαη απφ κηθξφηεξα γλσζηηθά 

ηκήκαηα (ΓΣ) φπσο θείκελν, εηθφλα, animation, βίληεν θ.α. Ζ θάζε ηζηνζειίδα 

απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ απηά ηα ηκήκαηα. Ζ επηινγή ησλ ΓΣ πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζε θάζε ηζηνζειίδα κπνξεί λα είλαη ζηαηηθή αιιά θαη δπλακηθή φηαλ 

ηα ΓΣ επηιέγνληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε. Μία δπλακηθή 

ηζηνζειίδα δχλαηαη λα εθαξκφδεη εμ’ αηνκηθεπκέλε παξνπζίαζε ησλ ίδησλ ΓΣ ή 

αθφκα θαη λα ζπληίζεηαη απφ δηαθνξεηηθά θαηά πεξίπησζε ηκήκαηα γλψζεο. 

 

2.4. Μνληέιν Υξήζηε 

Σν ΜΥ απνηειεί κία αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, ησλ πξνηηκήζεσλ, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ ρξήζηε (Brusilovsky 1996, 

Ghedira et al. 2002, Triantafillou et al. 2003). Σν Μνληέιν Υξήζηε (User Model), ή 

Μνληέιν Μαζεηή (Student Model) φπσο αλαθέξεηαη ζε πνιιά ζπζηήκαηα, είλαη 
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ππεχζπλν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο ζα βαζηζηεί ε 

πξνζαξκνγή. Έλα ηδαληθφ ΜΥ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη φιε ηε γλψζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ κάζεζε  φζν θαη ηελ απφδνζε 

ηνπ (Wenger 1987). χκθσλα κε ηελ Kavcic (2000) ηξία είλαη ηα θπξηφηεξα 

δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζνπλ ζρεηηθά κε ην ΜΥ: α) πνηεο 

πιεξνθνξίεο ζα απνζεθεπζνχλ ζην ΜΥ θαη κε πνην ηξφπν ζα ζπιιερζνχλ, β) ε 

αλαπαξάζηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην ζχζηεκα θαη γ) ε δηαδηθαζία κνξθνπνίεζεο - 

ελεκέξσζεο ηνπ ΜΥ. 

χκθσλα κε ηνλ Kosba (2001) νη θπξηφηεξεο ηερληθέο πινπνίεζεο ηνπ ΜΥ 

είλαη : α) απηή πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε ή β) απηή πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ πξψηε ηερληθή παξέρεη πξνζαξκνζηηθφηεηα βαζηδφκελε ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία 

αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ (heuristics). Αληίζεηα ε δεχηεξε ηερληθή βαζίδεηαη ζε 

ζπκπεξηθνξηθά κνληέια πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ελεκεξψλεη αλάινγα ην ΜΥ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη ζην ΜΥ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο 

ζηαηηθέο θαη ζηηο δπλακηθέο αλάινγα κε ηνλ κεραληζκφ αλάθηεζεο απφ ην ζχζηεκα. 

Οη ζηαηηθέο πιεξνθνξίεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο (εθηφο αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα 

ηηο επαλαπξνζδηνξίζεη) θαη ζπιιέγνληαη κία θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε (γιψζζα, ειηθία, βαζκνί, επάγγεικα, καζήηππν), ζηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε θαη δεμηφηεηέο ηνπ.  Ζ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ηέηνηνπ είδνπο 

γίλεηαη ζπλήζσο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζε έλα κάζεκα κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

Αληίζεηα κε ηηο ζηαηηθέο νη δπλακηθέο πιεξνθνξίεο είλαη απηέο νη νπνίεο 

κεηαβάιινληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απαηηνχλ 

ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ ΜΥ κέζσ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ θαηαγξαθήο ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ε εθάζηνηε γλψζε ηνπ ρξήζηε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ηνπ καζήκαηνο, ε πξφνδνο ηνπ ρξήζηε ζε έλα κάζεκα, ν 

ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα, νη εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη, ν καζήηππνο, ην ηζηνξηθφ πινήγεζεο, ν ρξφλνο κειέηεο  θ.α. (Kavcic 2000). 
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Μεξηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. ν καζήηππνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ) είλαη δπλαηφ λα 

αλήθνπλ θαη ζηηο δχν νκάδεο αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ κεραληζκφ 

αλάθηεζήο ηνπο απφ ην θάζε ΠΔΤ.  

Μία δεχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζην ΜΥ είλαη αλάινγα κε 

ην αλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ πεδίν (ΓΠ) ηνπ καζήκαηνο ή φρη 

(Kavcic 2000, Brusilovsky 1994). Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο 

είλαη ν ηξφπνο απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζην ΜΥ. Οη πιεξνθνξίεο ηεο 

πξψηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα 

ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη ε 

εθηηκψκελε γλψζε-πξφνδνο ηνπ ρξήζηε, ν ρξφλνο κειέηεο, ζπρλέο εξσηήζεηο γηα 

θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη αλ κία ελφηεηα απνηειεί καζεζηαθφ ζηφρν, 

έρεη κειεηεζεί, είλαη ήδε γλσζηή ζηνλ ρξήζηε θ.α.  Αληίζεηα νη πιεξνθνξίεο ηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ην ΓΠ θαη αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε (καζήηππνο, γιψζζα, ειηθία θιπ), ζηελ ηερλνινγηθή 

ππνδνκή ηνπ αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

 

2.5. Αξρηθνπνίεζε θαη Δλεκέξσζε ηνπ ΜΥ 

Κάζε ζχζηεκα πξέπεη λα επηηειεί δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο σο πξνο ην ΜΥ: λα ην 

αξρηθνπνηεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην ελεκεξψλεη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

κεραληζκψλ (Kavcic 2000). Αξρηθά ην ζχζηεκα πξέπεη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ρξήζηε θαη λα δεκηνπξγήζεη ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπ ην ΜΥ. Οη 

θπξηφηεξεο κέζνδνη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ ή αξρηθψλ ηεζη αμηνιφγεζεο (Nguyen & Do 2008). 

Καηά ηελ πξψηε κέζνδν ησλ εξσηήζεσλ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα δειψζεη ηηο 

πξνηηκήζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ζηφρνπο, ηνλ καζήηππν, ηελ γλψζε ηνπ θ.α. 

κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ ηχπνπ αιεζήο/ςεπδήο ή πνιιαπιψλ επηινγψλ. 

Αληίζεηα ζηελ δεχηεξε κέζνδν ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη θάπνηα εμεηδηθεπκέλα ηεζη 

θαη ην ζχζηεκα κέζσ ησλ απαληήζεσλ ηνπ ππνινγίδεη απηφκαηα ηα θαηαγξαθφκελα 

απφ ην ΜΥ ραξαθηεξηζηηθά. Αθνχ ζπιιερηνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ην 

ζχζηεκα αξρηθνπνηεί ην ΜΥ βαζηζκέλν ζηελ εθάζηνηε ηερλνινγία αλαπαξάζηαζεο 
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πιεξνθνξηψλ πνπ ππνζηεξίδεη. Οη θπξηφηεξεο ηερλνινγίεο αλαπαξάζηαζεο 

πιεξνθνξηψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 2.7.  

πσο έρεη αλαθεξζεί θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε ζα παξακείλνπλ 

ακεηάβιεηεο φπσο δειψζεθαλ θαηά ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ ΜΥ. Τπάξρνπλ φκσο θαη 

νη «δπλακηθέο» πιεξνθνξίεο (φπσο ε πξφνδνο, ε εθάζηνηε γλψζε, ην ηζηνξηθφ 

πινήγεζεο θ.α.) νη νπνίεο πξέπεη λα αλαλεψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη θάζε ΠΔΤ λα έρεη κεραληζκνχο 

αλάθηεζεο  πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

κπνξεί λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλε απφ ηνλ ρξήζηε ή κέζσ παξαηήξεζεο - 

αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ. Αθνχ αλαθηεζνχλ νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο αθνινπζεί ε ελεκέξσζε ηνπ ΜΥ ε νπνία ζα θαζνξίζεη θαη ηελ 

πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

2.6. Παξάγνληεο Πξνζαξκνγήο ΠΔΤ 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ΠΔΤ είλαη νη 

παξάγνληεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρζεί ε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ζην ΜΥ. Ηδαληθά ζα έπξεπε ηα 

ΠΔΤ λα πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε παξάγνληα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

καζεζηαθή πνξεία θαη ηελ απφδνζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Wegner 1987). Χζηφζν 

ζηελ πξάμε ιφγσ δπζθνιηψλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ παξαγφλησλ ζην ΜΥ αιιά 

θαη ηνπ κεγάινπ φγθνπ εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ΠΔΤ θαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα αληίζηνηρα καζήκαηα ε 

πξνζαξκνγή πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο.  

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίδνπλ ηε πξνζαξκνγή 

ηνπο ηα πεξηζζφηεξα  ΠΔΤ είλαη ε γλψζε (πξνεγνχκελε θαη απνθηεζείζα), ην 

ηζηνξηθφ πινήγεζεο, νη καζεζηαθνί ζηφρνη, νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο (πέξαλ ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο), νη πξνηηκήζεηο, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν καζήηππνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ αιιά θαη ε ηερλνινγηθή 

ππνδνκή πνπ δηαζέηεη. 



Γεύηεξν θεθάιαην 

 

25 

Γλώζε. Ζ γλψζε (knowledge) ηνπ εθπαηδεπφκελνπ επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ 

ηνπ καζήκαηνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πξνζαξκνγήο 

ησλ ΠΔΤ (Kavcic et al. 2002, Dolog 2003, Brusilovsky 2003a, Brusilovsky & 

Millan 2007). Ζ θαηαγξαθή ηεο γλψζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζπλήζσο γίλεηαη κε ηελ 

εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζε έλα κάζεκα. Μπνξεί λα γίλεη είηε θαηά δήισζε ηνπ είηε κε 

ηε ρξήζε εξσηήζεσλ αμηνιφγεζεο (pre-tests) νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. Οη ηπρφλ αιιαγέο ζηε γλψζε ηνπ ρξήζηε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κειέηε ηνπ καζήκαηνο θαηαγξάθνληαη ζην ΜΥ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν είηε κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ παξαηήξεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε είηε κέζσ εξσηήζεσλ αμηνιφγεζεο ζην ηέινο θάζε 

ελφηεηαο. Σν ΜΥ κπνξεί λα θαηαγξάςεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηε γλψζε ηνπ 

ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα θιηκαθσηά κνληέια 

(scalar models) ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ηελ γλψζε ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηνπ καζήκαηνο ή θάπνηα δνκεκέλα κνληέια (structural models) φπνπ  ην 

θάζε κάζεκα δηαρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο αλεμάξηεηεο έλλνηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη 

ε αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο. Σν δεκνθηιέζηεξν κνληέιν απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

είλαη ην κνληέιν ηεο επηθάιπςεο (overlay model).  Άιια κνληέια είλαη ην 

differential model,  perturbation- buggy model, uncertainty model θαη bayesian 

model. 

Ιζηνξηθό πινήγεζεο. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε ν εθπαηδεπφκελνο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζηνξηθφ πινήγεζεο, είλαη έλαο ρξήζηκνο παξάγνληαο 

πξνζαξκνγήο. Ζ γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ πινήγεζεο επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα γλσξίδεη 

πνπ βξηζθφηαλ, πνπ βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή θαη ηνλ βνεζάεη λα θαζνξίζεη πνπ ζα 

πξέπεη λα πάεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη θαη ην θαηλφκελν ηνπ 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ πνπ είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ησλ 

δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ. 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη. Έλαο αθφκε απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο παξάγνληεο 

πξνζαξκνγήο ησλ ΠΔΤ είλαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Dolog et 

al. 2003, Brusilovsky & Millan 2007). Ζ ηθαλφηεηα κνληεινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ 

επηηξέπεη ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο λα έρνπλ εμαηνκηθεπκέλνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο ζε έλα κάζεκα (Brusilovsky 2003a). Οη καζεζηαθνί ζηφρνη επεξεάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε ηνπ ρξήζηε (Πξέληδαο & 
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Υαηδειπγεξνχδεο 2001) αλ θαη ππάξρνπλ ΠΔΤ φπσο ην PUSH (Hook et al. 1996) 

ηα νπνία πξνζαξκφδνπλ θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε βάζε 

απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ.  

Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ν εθπαηδεπφκελνο έρεη έλα θεληξηθφ 

ζηφρν ν νπνίνο δηαρσξίδεηαη ζε πνιινχο επηκέξνπο. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ ζηφρσλ 

ζην ΜΥ γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ κίαο ιίζηαο απφ πξνθαζνξηζκέλνπο επηκέξνπο 

ζηφρνπο ζε έλα κάζεκα. Οη ζηφρνη κπνξνχλ λα δεισζνχλ απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ 

καζήκαηνο (Vassileva & Deters 1998),  απφ ηνλ θαζεγεηή (Brusilovsky et al. 1998) 

είηε απφ  ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπφκελν (Brusilovsky 1998, Henze et al. 1999, 

Grigoriadou et al. 2001). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα ηερληθή 

κνληεινπνίεζεο ε νπνία ζπλήζσο είλαη παξφκνηα κε ην κνληέιν επηθάιπςεο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο (Brusilovsky & Millan 2007).  

Τπόβαζξν θαη πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο (background and experiences). 

Με απηφλ ηνλ φξν ελλννχκε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία πνπ έρεη ν ρξήζηεο  εθηφο 

ηνπ πεδίνπ γλψζεο ε νπνία φκσο ζρεηίδεηαη κε απηφ (Brusilovsky & Millan 2007). 

Γηα παξάδεηγκα έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη γλψζηεο ηερληθψλ φξσλ ηνπ 

καζήκαηνο ελψ θάπνηνο άιινο φρη. Πιεξνθνξίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα 

είλαη ην επάγγεικα ηνπ ρξήζηε, πηζαλή πξνυπεξεζία ζε ζρεηηθφ αληηθείκελν θ.α. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηα ΠΔΤ πξνζαξκφδνπλ αλάινγα θπξίσο ηελ παξνπζίαζε ησλ 

καζεκάησλ ηνπο. Ζ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε κπνξεί επίζεο λα αθνξά ηελ εμνηθείσζε 

ηνπ κε ππεξκεζηθέο εθαξκνγέο θαη ην δηαδίθηπν (Πξέληδαο & Υαηδειπγεξνχδεο 

2001). πλήζσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα ΠΔΤ πξνζαξκφδνπλ θαηάιιεια ηελ 

πινήγεζε ηνπ ρξήζηε. Σν ππφβαζξν θαη νη εκπεηξίεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζπαλίσο 

κεηαβάιινληαη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπλήζσο ε 

αλαπαξάζηαζή ηνπο γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα απιφ κνληέιν ζηεξενηχπσλ.  

Πξνηηκήζεηο. Οη πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ηνπ καζήκαηνο π.ρ. ην ζχλνιν ρξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηελ 

ζέζε ηνπ κελνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηνλ ηχπν ησλ πνιπκέζσλ πνπ 

πξνηηκάεη λα ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο θ.α. Δπίζεο ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο θφκβνπο, ζπλδέζκνπο ή ηκήκαηα κίαο 

ηζηνζειίδαο απφ θάπνηα άιια (Brusilovsky 1996). Ζ νξηνζέηεζε απηψλ ησλ 
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πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε, κπνξεί λα γίλεη είηε θαηά δήισζε ηνπ, είηε κέζσ 

θαηαγξαθήο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ην ζχζηεκα (Graf, 2007). 

Ιδηαίηεξα γλσξίζκαηα (Particular traits). Χο ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα 

ελλννχκε φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε πνπ ηνλ θαζνξίδνπλ σο 

μερσξηζηή νληφηεηα (individual) (Brusilovsky & Millan 2007).  Μεξηθά απφ ηα 

θπξηφηεξα γλσξίζκαηα είλαη ην γλσζηηθφ χθνο,  ν καζήηππνο  (καζεζηαθφ ζηπι) θαη 

νη θιήζεηο ηνπ ρξήζηε.  

Σν γλσζηηθφ χθνο αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη, αληηιακβάλεηαη θαη 

απνκλεκνλεχεη ηελ πιεξνθνξία ην θάζε άηνκν ελψ ν καζήηππνο νξίδεηαη σο ν 

επηζπκεηφο ηξφπνο κάζεζεο. Καη ηα δχν ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά σο 

παξάγνληαο πξνζαξκνγήο απφ ηα ΠΔΤ γηα απηφ ηνλ ιφγν αλαιχνληαη ζε 

μερσξηζηή ελφηεηα ηεο δηαηξηβήο. Οη θιίζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε νρηψ νκάδεο γισζζηθέο, ινγηθέο/καζεκαηηθέο, ρσξηθέο, θηλεηηθέο, 

κνπζηθέο, δηαπξνζσπηθέο, ελδνπξνζσπηθέο θαη θπζηνγλσζηηθέο.  Χζηφζν νη θιίζεηο 

ζπαλίσο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ΠΔΤ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

δχζθνιεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο (Nguyen & Do 2008). 

Σερλνινγηθή ππνδνκή. Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ν 

εθπαηδεπφκελνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε κέζσ δηαδηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα ε ηαρχηεηα ζχλδεζήο ηνπ κε ην 

δηαδίθηπν κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ ηχπν πιηθνχ πνπ ζα απνζηαιεί ζηνλ ρξήζηε κηαο 

θαη κία αξγή ζχλδεζε ζα  ζπλαληνχζε πξνβιήκαηα κε πιηθφ κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ φπσο ην βίληεν. Δπηπξνζζέησο ε παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

εθπαηδεπφκελνο (ππνινγηζηήο, PDA, netbook, θηλεηφ θιπ). 

Αλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί δεθάδεο ζπζηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο δελ ππάξρεη θάπνην πιαίζην 

πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ. Ζ επηινγή ησλ παξαγφλησλ πξνζαξκνγήο 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηνπο πφξνπο, ηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο θαη ηα καζήκαηα πνπ ζα δηαλεκεζνχλ απφ ην θάζε 

ζχζηεκα. Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη απφ ην ΜΥ κφλν ε αλαγθαία πιεξνθνξία γηα 
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λα απνθεπρζεί ε επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ άζθνπεο αιιειεπηδξάζεηο 

(Πξέληδαο θ.α. 2001). 

 

2.7. Μνληέια αλαπαξάζηαζεο γλώζεο  

πσο πξναλαθέξζεθε ην επίπεδν γλψζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ είλαη ίζσο ν 

θπξηφηεξνο παξάγνληαο πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε πξνζαξκνγή ζηα ΠΔΤ. 

Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα κνληέια γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ηα νπνία θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

2.7.1. Κιηκαθσηό Μνληέιν (Scalar Model) 

Ζ απινχζηεξε κνξθή κνληέινπ αλαπαξάζηαζεο γλψζεο είλαη ηα θιηκαθσηά 

κνληέια. Απηά κπνξεί λα είλαη είηε πνζνηηθά αμηνινγψληαο ηηο γλψζεηο ηνπ ρξήζηε 

ζε κία θιίκαθα (π.ρ. απφ ην 1 έσο ην 5) είηε πνηνηηθά φπνπ βαζίδνληαη ζε 

ζηεξεφηππα φπσο αξράξηνη, κεζαίνπ επηπέδνπ, πξνρσξεκέλνη ζηα νπνία  

θαηαηάζζεηαη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο αλάινγα κε ηε γλψζε ηνπ ζην γλσζηηθφ πεδίν 

(Brusilovsky & Milan 2007). Χζηφζν ηα θιηκαθσηά κνληέια αλαπαξηζηνχλ ηελ 

γλψζε ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ καζήκαηνο. Ζ γλψζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ φκσο είλαη δπλαηφ λα δηαθέξεη γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

καζήκαηνο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ρξήζε θιηκαθσηψλ κνληέισλ δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή. Απηφ ην κεηνλέθηεκα έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηα δνκεκέλα κνληέια 

(structural models) ζηα νπνία  ην θάζε κάζεκα δηαρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο 

αλεμάξηεηεο έλλνηεο θαη πάλσ ζε απηέο ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε αλαπαξάζηαζε ηεο 

γλψζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

2.7.2. Μνληέιν Δπηθάιπςεο (Overlay Model) 

Σν κνληέιν επηθάιπςεο (ρήκα 2.1) είλαη ην δεκνθηιέζηεξν απφ ηα δνκεκέλα 

κνληέια αλαπαξάζηαζεο γλψζεο. Βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε γλψζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ απνηειεί ππνζχλνιν ηεο γλψζεο ελφο εηδηθνχ ζην πεδίν (Beck et al. 

1996). Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ν εθπαηδεπφκελνο απνθηά γλψζε κε ηελ 

πξνζδνθία λα θηάζεη ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ εηδηθνχ αιιά ρσξίο λα κπνξεί λα 

κάζεη θάηη δηαθνξεηηθφ ή πεξηζζφηεξν απφ απηφλ. Ζ αλαπαξάζηαζε θαη ε δνκή ηεο 

γλψζεο ζηεξίδεηαη ζηηο έλλνηεο ηνπ ΓΠ ηνπ καζήκαηνο. Γηα θάζε έλλνηα ην ΜΥ 
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δηαηεξεί κία ηηκή πνπ αλαπαξηζηά ηε γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ ηηκή απηή 

κπνξεί λα είλαη δπαδηθή (γλσζηή-κε γλσζηή) ή θαη βαζκσηή δείρλνληαο ην πνζνζηφ 

θάιπςεο ησλ γλψζεσλ ηνπ εηδηθνχ ζε θάζε έλλνηα ηνπ ΓΠ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

(Πξέληδαο & Υαηδειπγεξνχδεο 2001). Χζηφζν ην κνληέιν απηφ δελ κπνξεί λα 

αλαπαξαζηήζεη γλψζεηο ή αληηιήςεηο, φπσο πηζαλέο παξαλνήζεηο, πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπφκελνο  θαη νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ απηέο ηνπ εηδηθνχ.  

ρήκα 2.1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ επηθάιπςεο 

 

2.7.3. Γηαθνξηθό Μνληέιν (Differential Student Model)  

Σν δηαθνξηθφ κνληέιν (ρήκα 2.2) απνηειεί κία βειηίσζε ηνπ κνληέινπ επηθάιπςεο 

(Holt et al. 1994). χκθσλα κε απηφ νη γλψζεηο πνπ απνθηά θαηά ηελ δηδαζθαιία 

απνηεινχλ νκνίσο κε ην κνληέιν επηθάιπςεο κέξνο ησλ γλψζεσλ ηνπ εηδηθνχ. Ζ 

δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ε γλψζε ζην κνληέιν απηφ δηαηξείηαη ζε δχν 

ππνθαηεγνξίεο: ζε απηήλ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα κάζεη ν εθπαηδεπφκελνο (expected 

knowledge) θαη ζε απηήλ ηελ νπνία δελ αλακέλνπκε λα απνθηήζεη. Έηζη ε 

επηδησθφκελε γλψζε δελ ρξεηάδεηαη λα ηαπηηζηεί κε απηή ηνπ εηδηθνχ αιιά κπνξεί 

λα απνηειεί έλα ππνζχλνιφ ηεο (Abdullah 2003). πζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

απηφ ην κνληέιν είλαη ην WEST (Burton & Brown 1985) θαη GUIDON2 (Clancey 

1987). 

 

 

 

 

 

Γλψζε 

εθπαηδεπφκελνπ 

 

Γλψζε εηδηθνχ 
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ρήκα 2.2: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε δηαθνξηθνχ κνληέινπ 

 

 

2.7.4. Μνληέιν Γηαηαξαρήο (Perturbation Model) ή Buggy 

Καη ηα δχν παξαπάλσ κνληέια δελ πξνβιέπνπλ πηζαλέο γλψζεηο, απνξίεο ή 

παξαλνήζεηο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ν εθπαηδεπφκελνο πέξα απφ ην φξην ησλ 

γλψζεσλ ηνπ εηδηθνχ (Mayo 2001). Σν κνληέιν δηαηαξαρήο (επίζεο απνθαιείηαη θαη 

σο buggy model ή mal rule model κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο) απνηειεί επέθηαζε 

ηνπ κνληέινπ επηθάιπςεο θαη επηπξφζζεηα απφ απηά αλαπαξηζηά ηηο πηζαλέο 

παξαλνήζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Mayo 2001). Θεσξεί φηη ε γλψζε θαη νη 

αληηιήςεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απνηεινχλ δηαηαξαρή ησλ γλψζεσλ ηνπ εηδηθνχ θαη 

φρη έλα ππνζχλνιφ ηνπο φπσο ηα πξνεγνχκελα κνληέια (Martins et al. 2008). Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεη φηη ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα απνθηήζεη παξαλνήζεηο ή 

απνξίεο έμσ απφ ηε γλψζε ηνπ εηδηθνχ. Άξα φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2.3 ε 

γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απνηειεί έλα ππνζχλνιν ηεο γλψζεο ηνπ εηδηθνχ , φπσο 

ζην κνληέιν επηθάιπςεο, θαη απφ έλα ζχλνιν παξαλνήζεσλ ή ιαλζαζκέλεο γλψζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν εθπαηδεπηηθφο ή ην ΠΔΤ ζα πξέπεη φρη κφλν λα 

ζπκπιεξψζεη ηα γλσζηηθά θελά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ αιιά επηπξφζζεηα λα εληνπίζεη 

θαη λα εμαιείςεη ηηο πηζαλέο παξαλνήζεηο ηνπ φπσο θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ ζσζηή 

θαηαλφεζε απηψλ. πζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην κνληέιν είλαη ηα  Leeds 

Modelling Systems (Sleeman & Smith 1981) θαη PROUST (Soloway & Johnson 

1984). 

Γλψζε 

εθπαηδεπφκελνπ 

Γλψζε εηδηθνχ 

Γλψζε πνπ αλακέλεηαη λα 

κάζεη ν εθπαηδεπφκελνο 
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ρήκα 2.3: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κνληέινπ δηαηαξαρήο 

 

2.7.5. Genetic Graph 

Σα πξνεγνχκελα κνληέια δίλνπλ κία ζηηγκηαία αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ηνπ 

ρξήζηε. Σν  Genetic Graph (Goldstein 1982) θαηαγξάθεη ηελ εμέιημε ηεο γλψζεο ηνπ 

ρξήζηε κέζα ζηνλ ρξφλν. Δίλαη έλαο ηχπνο ζεκαζηνινγηθνχ δηθηχνπ ην νπνίν 

αλαπαξηζηά  ηελ γλψζε ηνπ εηδηθνχ ζην ΓΠ. Οη θφκβνη ηνπ γξαθήκαηνο 

αλαπαξηζηνχλ ηελ γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ελψ νη αθκέο (edges) αλαπαξηζηνχλ 

ηελ νπηηθή ηνπ εηδηθνχ (expert) γηα ην ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε κάζεζε κεηαμχ 

ησλ θφκβσλ (Abdullah 2003). Ζ καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε δηαγξάθεηαη 

σο κία ηδηαίηεξε πνξεία εθκάζεζεο ζε κία αιιεινπρία ηνπ Genetic Graph. Σν 

Genetic Grapch φπσο θαη ην κνληέιν επηθάιπςεο αλαπαξηζηά ηε γλψζε ηνπ ρξήζηε 

σο κέξνο ηεο γλψζεο ηνπ εηδηθνχ αιιά επηπξνζζέησο αζρνιείηαη θαη κε ην πσο 

απνθηήζεθε ε γλψζε κέζα ζηνλ ρξφλν. 

2.7.6. Μνληέιν Καζνξηζκέλσλ Οξίσλ (Bounded Model) 

Σν κνληέιν θαζνξηζκέλσλ νξίσλ (Elsom-Cook 1988) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία 

παξαιαγή ηνπ κνληέινπ επηθάιπςεο. Αληί λα αλαπαξηζηά επαθξηβψο ηελ γλψζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζην ΜΥ ρξεζηκνπνηεί αζαθή φξηα (fuzzy bounds). Παξαηεξψληαο 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε εηζάγεη έλα ρακειφ θαη έλα πςειφ φξην θαη κέζσ 

ζπκπεξαζκαηηθνχ ινγηζκνχ (deductive reasoning) γίλνληαη πξνβιέςεηο θαη 

παξάγνληαη ηεζη γηα λα ηηο επηβεβαηψζνπλ (Abdullah 2003). 

Γλψζε εηδηθνχ 

Γλψζε 

εθπαηδεπφκελνπ 

Παξαλνήζεηο εθπαηδεπφκελνπ 
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2.7.7. Μνληέιν πεξηνξηζκώλ (Constraint-based Model) 

Σν κνληέιν πεξηνξηζκψλ δελ απαηηεί λα ππάξρεη θάπνηα ηδαληθή γλψζε ή γλψζε 

ελφο εηδηθνχ θαη δελ απαηηεί ηε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο ιαζψλ θαη παξαλνήζεσλ 

φπσο ηα πξνεγνχκελα κνληέια. Σν ΓΠ αλαπαξηζηάηαη σο έλα ζχλνιν πεξηνξηζκψλ 

ελψ ην ΜΥ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζα παξαβηαζηνχλ απφ ηνλ 

ρξήζηε.  

2.7.8. πλδπαζκόο κνληέισλ 

Πνιιά ζπζηήκαηα αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο, ζπλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ κνληέισλ. Ο ζπλεζέζηεξνο ζπλδπαζκφο κνληέισλ είλαη ε αξρηθή 

θαηάηαμε ησλ ρξεζηψλ κε βάζε ην κνληέιν ζηεξενηχπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ππννκάδεο. ηε ζπλέρεηα θαηά ηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κε 

βάζε ηηο λεφηεξεο πιεξνθνξίεο δεκηνπξγείηαη έλα κνληέιν επηθάιπςεο γηα κία 

πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλε πξνζαξκνγή. 

 

2.8. Σν γλσζηηθό ύθνο θαη νη καζήηππνη (Cognitive and learning 

styles)  

Ζ ηδέα φηη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ δηαθνξεηηθά είλαη επξέσο απνδεθηή θαη πηζαλψο 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία Διιάδα (Wratcher et al. 1997). Οη εθπαηδεπηέο εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα έρνπλ παξαηεξήζεη φηη νξηζκέλνη καζεηέο πξνηηκνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπο κάζεζεο απφ άιιεο. Απηέο νη πξνηηκήζεηο δηακνξθψλνπλ ην γλσζηηθφ 

χθνο θαη ην καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.    

ηνλ ρψξν ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη γίλεη αξθεηή έξεπλα πάλσ 

ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε βάζε ην γλσζηηθφ χθνο θαη ηνλ 

καζήηππν ηνπ ρξήζηε. Πνιιέο θνξέο ζηε βηβιηνγξαθία ζπγρένληαη νη φξνη ηνπ 

γλσζηηθνχ χθνπο θαη ησλ καζεηχπσλ. χκθσλα κε ηνπο Honey θαη Mumford (1992) 

ν καζήηππνο (ή καζεζηαθφ ζηπι) αλαθέξεηαη ζηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ελφο αηφκνπ, νη νπνίεο θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κάζεζεο. Αλαθέξεηαη δειαδή ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη ν εθπαηδεπφκελνο θαη αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα. 

Απφ ηελ άιιε ην γλσζηηθφ χθνο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηεο 
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πιεξνθνξίαο, ν νπνίνο αθνξά ηνλ ηξφπν ζθέςεο, απνκλεκφλεπζεο θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ (Anderson & Elloumi 2004). Οη Riding θαη  Rayner (1998) ην νξίδνπλ 

σο ηα ακεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ Σν γλσζηηθφ 

χθνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ επεξεάδεη ηε λννηξνπία (attitudes), ηηο αμίεο (values)  θαη 

ηελ  θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Anderson & Elloumi 2004). 

Γεληθφηεξα ην γλσζηηθφ χθνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηχπν θαη ηνλ ηξφπν ηεο γλσζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ηξφπνο ζθέςεο, ηξφπνο αληίιεςεο, ηξφπνο κλεκφλεπζεο) ελψ 

ν καζήηππνο έρεη κία επξχηεξε έλλνηα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν ην γλσζηηθφ φζν 

θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνινγηθφ χθνο (Σξηαληαθχιινπ θ.ζπλ. 2002)  

Κάζε άηνκν έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ χθνο θαη καζήηππν. Αλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ αθξηβψο ηνλ καζήηππν θαη ην γλσζηηθφ χθνο 

πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη, γλσξίδνπλ αθαζφξηζηα κε πνηνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα ή αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη 

(Honey & Mumford, 1992). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ελέξγεηεο, ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηψλ θαη ε νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ηνπο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ 

καζήηππν πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη (Karuppan 2001, Terrell 2002, Sabry & Baldwin 

2003, Johnson 2007, Graph & Kinshuk 2008). Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

νη εθπαηδεπφκελνη απνδίδνπλ θαιχηεξα ζηηο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ 

απηέο είλαη δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ηνλ καζήηππφ ηνπο (Bajraktarevic et al. 

2003). Ο Loomis (2000) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν καζήηππνο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ θαηέρεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζε έλα 

δηαδηθηπαθφ κάζεκα, ίζσο αθφκα κεγαιχηεξν απφ απηφλ ζηελ παξαδνζηαθή 

εθπαίδεπζε.  

Αξθεηά ΠΔΤ (INSPIRE, AES-CS, Tangow, WINDS, CS383, WELSA, 

LSAS θ.α) έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην γλσζηηθφ χθνο θαη ηνλ 

καζήηππν ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ έηζη ψζηε λα βειηησζεί ην καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε φηη ε ζχλδεζε 

ησλ εθαξκνδφκελσλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο κε ην γλσζηηθφ χθνο θαη ηνπο 

καζήηππνπο βειηηψλεη ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Stash et al. 2004). 
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Οη (Coffield et al. 2004) εληφπηζαλ 71 ζεσξίεο θαη κνληέια καζεηχπσλ εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 13 ραξαθηεξίδνληαη σο θχξηα ιφγσ ηεο ζεκαζίαο, ηεο δηάδνζεο, ησλ 

εξγαιείσλ εχξεζεο ηνπ καζήηππνπ θαη ηεο επηξξνήο ηνπο ζηα άιια κνληέια 

καζεηχπσλ (Πίλαθαο 2.1). 

Πίλαθαο 2.1: Κχξηα κνληέια – εξγαιεία δηάγλσζεο γλσζηηθνχ χθνπο θαη 

καζεηχπσλ θαηά Coffield et.al. 

Μνληέιν Μαζήηππνπ πληνκνγξαθία 

εξγαιείνπ 

εύξεζεο 

καζήηππνπ 

Αλαθνξέο 

Allinson and Hayes’ Cognitive Style 

Index 

CSI Allinson & Hayes, 

1996 

Apter’s Motivational Style Profile  MSP Apter, 2001 

Dunn and Dunn’s model and instruments 

of learning styles 

 Dunn & Griggs, 2003 

Entwistle’s Approaches and Study Skills 

Inventory for Students 

ASSIST Entwistle, 1998 

Gregorc’s Mind Styles Model and Style 

Delineator  

GSD Gregorc, 1985 

Herrmann’s Brain Dominance 

Instrument  

HBDI Herrmann, 1996 

Honey and Mumford’s Learning Styles 

Questionnaire  

LSQ Honey & Mumford, 

2000 

Jackson’s Learning Styles Profiler  LSP Jackson, 2002 

Kolb’s Learning Style Inventory  LSI Kolb & Kolb, 2005 

Myers-Briggs Type Indicator 

 

MBTI Myers & McCaulley, 

1985 

Riding’s Cognitive Styles Analysis CSA Riding & Rayner, 

1998 

Sternberg’s Thinking Styles Inventory  TSI Sternberg, 1999 

Vermunt’s Inventory of Learning Styles ILS Vermunt, 1998 

Πεγή: Coffield et al., 2004 ζει. 8 

 

Μία άιιε κειέηε (Sampson & Karagiannidis 2002) μερσξίδεη ηα παξαθάησ 

κνληέια καζεηχπσλ φπσο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 2.2) καδί κε 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, ηα εξγαιεία γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θάζε 
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εθπαηδεπφκελνπ φπσο θαη ηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο ζηελ βηβιηνγξαθία γηα ην θάζε 

κνληέιν. 

Πίλαθαο 2.2: Μνληέια – εξγαιεία δηάγλσζεο γλσζηηθνχ χθνπο θαη καζεηχπσλ 

 

Πεγή: Sampson & Karagiannidis, 2002, ζει. 1720 

χκθσλα κε ην «Onion Model» απφ ηνλ Curry (1983) ηα κνληέια καζεηχπσλ 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξα ζηξψκαηα (layers) 
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 Μνληέια Πξνζσπηθφηεηαο (Personality Models), κε έκθαζε ζηα γλσξίζκαηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηά επεξεάδνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Μνληέια Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξίαο (Information Processing Models), ηα 

νπνία επηθεληξψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη ζηνηρεηνζέηεζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 Μνληέια Κνηλσληθήο Αιιειεπίδξαζεο (Social Interaction Models), ηα νπνία 

αζρνινχληαη κε πηπρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 Μνληέια Δθπαηδεπηηθψλ Πξνηηκήζεσλ (Instructional Preference Models), ηα 

νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληνινγηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη κεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο ζηνλ 

ρψξν ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζεσξίεο θαη κνληέια γλσζηηθνχ χθνπο θαη 

καζεηχπσλ.  

2.8.1. Μνληέιν εκπεηξηθήο κάζεζεο ηνπ Kolb (Kolb’s experimental learning 

Model) 

Σν κνληέιν απηφ πξνηάζεθε απφ ηνλ Kolb (1984) απφ φπνπ θαη πήξε ην φλνκά ηνπ. 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν ε κάζεζε είλαη κία δηαδηθαζία δφκεζεο ηεο γλψζεο 

κέζα απφ έλαλ θχθιν ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ : βησκαηηθφ (experiencing), 

αληαλαθιαζηηθφ (reflecting), ζηνραζηηθφ (thinking) θαη ην ζηάδην ησλ πξάμεσλ 

(acting) νξίδνληαο αληίζηνηρα ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο (Kolb 1984, Richmond & 

Cummings 2005) : 

 πξαγκαηηθή εκπεηξία (concrete experience – CE). H θαηάζηαζε απηή 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ επηζπκνχλ άκεζε 

δηαπξνζσπηθή επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο. Σα άηνκα απηά πξνηηκνχλ λα 

ληψζνπλ θαη λα βηψλνπλ παξά λα ζθέθηνληαη. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα αθνινπζνχλ κία έληερλε δηαηζζεηηθή 

(artistic intuitive) παξά επηζηεκνληθή πνξεία.  
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 αληαλαθιαζηηθή παξαηεξεηηθόηεηα (reflective observation – RO). H 

θαηάζηαζε απηή επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο 

ησλ ηδεψλ. Σα άηνκα πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

εθηηκνχλ ηελ αληηθεηκεληθή θξίζε, ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ ππνκνλή. Γηα 

απηνχο είλαη πξνηηκφηεξε ε θηινζνθηθή ζθέςε απφ ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

θαη πξνηηκνχλ λα ζπιινγίδνληαη θαη λα παξαηεξνχλ απφ ην λα ελεξγνχλ ζε 

κία θαηάζηαζε. 

 θηινζνθηθή ζύλνςε (abstract conceptualization – AC). Σα άηνκα πνπ 

ζπγθιίλνπλ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα πνπ 

εκπεξηέρνπλ αλαιπηηθή εμεξεχλεζε ηδεψλ θαη ελλνηψλ.   ε αληίζεζε κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο, ηα άηνκα απηήο ηεο καζεζηαθήο 

θαηάζηαζεο πξνηηκνχλ λα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε γλσζηηθέο (cognitive) 

παξά ζπλαηζζεκαηηθέο (emotional) δεμηφηεηεο.  πλήζσο φζνη πξνηηκνχλ 

απηή ηελ θαηάζηαζε έρνπλ ηελ ηάζε λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

πξνυπνζέηνπλ ηθαλφηεηα δφκεζεο γεληθψλ ζεσξηψλ γηα ηελ ιχζε ηνπο. 

Δπίζεο εθηηκνχλ ηελ αθξηβή αλάιπζε ησλ ηδεψλ θαη ηα θαιψο θαζνξηζκέλα 

ελλνηνινγηθά ζπζηήκαηα. Σέινο απηή ε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνλ ρεηξηζκφ ζπλνπηηθψλ ζπκβφισλ 

θαη ηελ πνζνηηθή αλάιπζε. 

 ελεξγό πεηξακαηηζκό (active experimentation – AE). Σα άηνκα πνπ 

θιίλνπλ πξνο απηή ηελ θαηάζηαζε πξνηηκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηζφηηκεο 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα έρνπλ έλαλ δνκηθφ ξφιν ζηηο 

απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ απηψλ. Σα άηνκα 

απηά πξνηηκνχλ λα ελεξγνχλ απφ ην λα παξαηεξνχλ, είλαη ηδηαίηεξα ηθαλά 

ζην λα νινθιεξψζνπλ κία δνπιεηά κε επηηπρία θαη εθηηκνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

ρεηξηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο γηα ηελ παξαγσγή απνδνηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ θαηάζηαζε απηή δίλεη έκθαζε ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

ή ιχζεηο παξά ζηελ ζηνραζηηθή θαηαλφεζε ελφο πξνβιήκαηνο.  

Ο καζεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ νπνπδήπνηε ζηάδην ηνπ θχθινπ θαη λα 

ζπλερίζεη  κε ηελ ζεηξά ζηα ππφινηπα. πσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην ρήκα 2.4 ν 

θχθινο απεηθνλίδεη δχν δηαζηάζεηο – άμνλεο. Οη ελέξγεηεο ζηνλ θάζεην άμνλα 
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νξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ν εθπαηδεπφκελνο πξνηηκά λα βιέπεη ην πεξηβάιινλ ή 

αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ηηο έλλνηεο ηνπ ΓΠ, π.ρ. κέζσ πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο ή 

ζθέςεο ελψ νη ελέξγεηεο ζηνλ νξηδφληην άμνλα νξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ επεμεξγάδεηαη 

θαιχηεξα κία πιεξνθνξία, π.ρ. κέζσ πξάμεο ή παξαηήξεζεο (Παπαληθνιάνπ θ.ζπλ. 

2006). Ο ζπλδπαζκφο ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξνηηκά ν θάζε εθπαηδεπφκελνο απφ θάζε 

κία εθ ησλ δχν δηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (θαη φρη ε θάζε 

ελέξγεηα μερσξηζηά) θαηεγνξηνπνηεί ηνπο καζήηππνπο ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο : 

 Αληηδξαζηηθνί – Divergers (concrete/reflective). Δίλαη επηλνεηηθνί, 

δεκηνπξγηθνί, θαινί ζηελ γελίθεπζε ηδεψλ θαη ζην λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα 

απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Γίλνπλ έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη 

έρνπλ επξέα πνιηηηζκηθά ελδηαθέξνληα. Πξνηηκνχλ λα παξαηεξνχλ απφ ην λα 

ελεξγνχλ. 

 Αθνκνησηηθνί – Assimilators (abstract/reflective). Ηθαλνί ζην λα 

δεκηνπξγνχλ ζεσξεηηθά κνληέια ηα νπνία αθνκνηψλνπλ εηεξφθιεηεο 

παξαηεξήζεηο ζε κία νινθιεξσκέλε εμήγεζε (Kolb 1984). Ξερσξίδνπλ ζηνλ 

επαγσγηθφ ινγηζκφ, ηνπο αθνξνχλ πεξηζζφηεξν νη έλλνηεο θαη νη ηδέεο παξά 

νη άλζξσπνη θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Δλδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο 

γεληθεχζεηο θαη ηνλ ζπιινγηζκφ ζεσξηψλ απφ ηα πξαθηηθά δεηήκαηα.  

 πγθεληξσηηθνί – Coλvergers (abstract/active). Δίλαη ηθαλνί ζηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ηδεψλ, ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ αιιά έρνπλ πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα Διέγρνπλ θαιά ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη πξνηηκνχλ λα αζρνινχληαη κε πξαθηηθά έξγα θαη 

πξνβιήκαηα απφ δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ δηαπξνζσπηθέο επαθέο θαη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο.  

 Πξνζαξκνζηηθνί - Accommodators (active/concrete). Πξνζαξκφδνληαη 

εχθνια ζε λέεο θαηαζηάζεηο, πξνηηκνχλ λα ελεξγνχλ, είλαη αηζηφδνμνη θαη 

παίξλνπλ ξίζθα. Σα άηνκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο αληηδξνχλ θαιά φηαλ πξέπεη 

λα ελεξγήζνπλ ζε απξφνπηεο θαηαζηάζεηο θαη ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα 

δηαηζζεηηθά κέζσ πξνζπάζεηαο-ιάζνπο ρσξίο λα εμεηάζνπλ πξψηα 

πξνζεθηηθά φια ηα δεδνκέλα. Βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ επηθνηλσλία κε 
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άιινπο αλζξψπνπο γηα ηελ απφθηεζε κίαο πιεξνθνξίαο απφ ηηο δηθέο ηνπο 

αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο Ξερσξίδνπλ ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε έξγσλ 

αθνινπζψληαο θαηεπζχλζεηο, ζρνιαζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη αλαδεηνχλ λέεο 

εκπεηξίεο.  

ρήκα 2.4: Μαζεζηαθφο θχθινο ηνπ Kolb 

 

Πεγή: Πξνζαξκνγή απφ http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm 

 

χκθσλα κε ηνλ Kolb (1984), ππάξρνπλ ηέζζεξα καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηχπνπο θαη ηηο ζρεηηδφκελεο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ. Απηά φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2.5 είλαη: 

 πλαηζζεκαηηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ – Affective learning 

environment. Γίλεη έκθαζε ζηηο πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο έηζη ψζηε νη 

εθπαηδεπφκελνη λα ελεξγνχλ φπσο νη επαγγεικαηίεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο δελ 

είλαη αληαγσληζηηθέο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπγθξηηηθή αιιά πξνζσπηθή ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θάζε αηφκνπ. 

http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
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Σν πεξηβάιινλ απηφ είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ηελ καζεζηαθή θαηάζηαζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ εκπεηξηψλ. 

 πκβνιηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ – Symbolic learning environment. 

Γίλεη έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλ ζπλήζσο κία ζσζηή απάληεζε 

ή κία θαιχηεξε ιχζε. Ζ πιεξνθνξίεο είλαη ζπλνπηηθέο θαη παξνπζηάδνληαη 

ζπλήζσο ζε θείκελα, δεδνκέλα, θσηνγξαθίεο θαη ππφ κνξθή δηαιέμεσλ. 

Πξνηηκνχληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ δηαιέμεηο, εξγαζίεο ζην ζπίηη 

θαη κειέηε ζεσξηψλ. Ζ κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο είλαη δηδαθηηθή κε κία 

ηεξαξρηθή δφκεζε θαηεγνξηψλ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top-down). Σν 

πεξηβάιινλ απηφ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ καζεζηαθή θαηάζηαζε ηεο 

θηινζνθηθήο ζχλνςεο. 

 Αληηιεπηηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ – perceptual learning environment. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Γίλεη έκθαζε ζηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη απαηηεί 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπιιέγνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα 

δηαηππψλνπλ απνξίεο. Αλακέλεη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

αληηκεησπίδνπλ έλα πξφβιεκα κέζσ δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ αθνχγνληαο, 

παξαηεξψληαο, γξάθνληαο, ζπδεηψληαο θαη κέζσ πξνζσπηθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ. Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα εκπεξηέρεη αζθήζεηο 

φπσο ζπγγξαθή ζηνραζηηθψλ εθζέζεσλ ή δηάινγνο κε ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο θιπ. Σν πεξηβάιινλ απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αληαλαθιαζηηθήο παξαηεξεηηθφηεηαο 

 πκπεξηθνξηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ - behavioural learning 

environment. Γίλεη έκθαζε ζηελ ελεξγή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα. Αλ θαη νη ζσζηέο απαληήζεηο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία ζε απηφ ην 

πεξηβάιινλ, νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα δνκνχληαη έηζη ψζηε νη 

εθπαηδεπφκελνη λα απνθνκίδνπλ πξαγκαηηθέο ακνηβέο θαη αμίεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηηκνχληαη ζε απηφ ην πεξηβάιινλ αθνξνχλ νκαδηθή 

εξγαζία, αιιειεπηδξαζηηθά έξγα ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηελ ζεσξία ζε 

ζπλζήθεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ίδηνπο 
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ηνπο καζεηέο. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε πφζν θαιά δνχιεςε θάηη, ηη 

επηηεχρζεθε, πφζν πνπιάεη, αλ είλαη απνδεθηφ απφ ηνπο πειάηεο θαη πφζν 

θνζηίδεη. Απηφ ην πεξηβάιινλ ελδείθλπηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ελεξγνχ 

πεηξακαηηζκνχ (Richmong & Cummings 2005). 

ρήκα 2.5: Μαζήηππνη ηνπ Kolb θαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 

 

Πεγή: Richmond & Cummings, 2005, ζει.49 

Οη Richmong & Cummings (2005) βαζηδφκελνη ζηελ εξγαζία ηνπ Kolb 

(1987) ζε εξγαζία ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ Kolb ζηα δηαδηθηπαθά 

καζήκαηα, πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη θαηάιιειν ηχπν 

εθπαηδεπηηθνχ γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ πεξηβάιινληα (Πίλαθαο 2.3).  

Πίλαθαο 2.3: Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ Kolb ζηνλ θάζε ηχπν εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηβάιινληνο 
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Πεγή: Richmond & Cummings, 2005, ζει.49 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα ΠΔΤ λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ καζήηππν ηνπ θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ θαη λα εμαηνκηθεχνπλ ηε ζρεδίαζε ησλ καζεκάησλ ηνπο έηζη ψζηε 

λα είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηνλ εθάζηνηε καζήηππν (Maddux θ.ζπλ. 2002, Thiele 

2003, Richmong & Cummings 2005). Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ καζήηππνπ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ν Kolb  δεκηνχξγεζε ην Learning Style Inventory (LSI) (Kolb 

1976, 1981, Kolb & Kolb 2005). Σν LSI είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην απνηεινχκελν 

απφ δψδεθα πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα λα 

ηειεηψζνπλ. Οη εθπαηδεπφκελνη θαηαηάζζνπλ ηηο ηέζζεξηο εθδνρέο ηεξαξρηθά κε 

βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη αλαινγηθά ζπγθεληξψλνπλ κνλάδεο (απφ ηέζζεξηο 

κέρξη κία απφ θάζε εξψηεζε) γηα ηνλ θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξφπν κάζεζεο έηζη ψζηε 

λα βξεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ θαιχηεξα. Αλ έλαο ηξφπνο κάζεζεο 

ζπγθεληξψζεη 48 κνλάδεο ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπφκελνο ηαπηίδεηαη πιήξσο κε 

απηφλ ελψ αλ ζπγθεληξψζεη 12 κνλάδεο ζεκαίλεη πιήξεο απνθπγή απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ. Σν LSI πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ έθεβνπο θαη ελήιηθεο αιιά φρη γηα 

παηδηά.  
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Αλ θαη έρεη εξεπλεζεί ε επηξξνή ησλ καζήηππσλ ηνπ Kolb ζε πνιιά 

θνιεγηαθά καζήκαηα ζην παξειζφλ (Terry 2001, Jones et al. 2003), πνιχ ιίγε 

κειέηε έρεη γίλεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ καζήηππσλ ζε δηαδηθηπαθά καζήκαηα 

(Terrell & Dringus 2000, Simpson & Du 2004, Richmond & Liu 2005, Richmong & 

Cummings 2005) 

2.8.2. Μνληέιν ησλ Honey & Mumford  

Σν κνληέιν ησλ Honey & Mumford (1992) βαζίδεηαη ζε απηφ ηνπ Kolb θαη απνηειεί 

εμέιημή ηνπ. Παξφκνηα κε ην κνληέιν ηνπ Kolb ππάξρεη ν καζεζηαθφο θχθινο πνπ 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δηαδνρηθά ζηάδηα. Αλ θαη ε νλνκαζία ησλ ζηαδίσλ ηνπ 

θχθινπ δηαθέξεη ζηα δχν κνληέια ζχκθσλα κε ηνπο Honey & Mumford (1992) ηα 

κνληέια απηά έρνπλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο απφ δηαθνξέο. Ο εθπαηδεπφκελνο 

κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

καζεζηαθνχ θχθινπ (ρήκα 2.6) θαη λα ζπλερίζεη ζεηξηαθά ζηα επφκελα.  

ρήκα 2.6: Μαζεζηαθφο θχθινο θαηά Honey & Mumford 

 

Πεγή: Canavan, 2004, ζει. 7 

Σα ζηάδηα ηνπ καζεζηαθνχ θχθινπ φπσο θαίλνληαη ζην παξαπάλσ ζρήκα 

είλαη ηα αθφινπζα (Canavan 2004): 

 Δκπεηξίεο (Having an experience). Οη εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ν 

εθπαηδεπφκελνο ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ζηηο παζεηηθέο (reactive) 
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νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ρσξίο λα ην επηδηψθνπκε θαη ζηηο ελεξγεηηθέο εκπεηξίεο 

(proactive) νη νπνίεο απνθηψληαη θαηφπηλ επηδίσμήο καο.  

 Απνινγηζκφο εκπεηξηψλ (Reviewing the experience). Απηφ ην ζηάδην ζθνπφ έρεη 

λα ειέγμεη θαηά πφζν έρεη επηηεπρζεί ε κάζεζε απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ 

απνθηήζεθαλ. 

 πκπεξάζκαηα απφ ηηο εκπεηξίεο (Concluding from the experience). Απηφ ην 

ζηάδην εκπεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηηο εκπεηξίεο, ηηο απαληήζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. 

 ρεδηαζκφο επφκελνπ βήκαηνο (Planning the next step). Απηφ ην ζηάδην 

πξνζπαζεί λα κεηαηξέςεη ζε πξάμεηο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη ε πεξάησζε ηνπ θάζε 

ζηαδίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαλέλα ζηάδην απφ 

κφλν ηνπ δελ είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθφ (Honey 1994). Μάιηζηα αλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε κεξηθά κφλν απφ ηα ζηάδηα 

ηνπ θχθινπ, νη πηζαλφηεηεο γηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε απμάλνληαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ καζεζηαθνχ θχθινπ 

(Mumford 1995).  

Σν κνληέιν ησλ Honey & Mumford αληηζηνηρεί ζε θάζε έλα απφ ηα ζηάδηα 

ηνπ καζεζηαθνχ θχθινπ έλα ζπγθεθξηκέλν καζήηππν φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.7. 

Οη ηέζζεξηο καζήηππνη πνπ πξνθχπηνπλ είλαη νη αθφινπζνη (Honey & 

Mumford 1992, Canavan 2004) : 

 Δλεξγεηηθφο (Activist). Πξνηηκά λα αλαθαιχπηεη ηελ γλψζε κέζα απφ πξάμεηο 

θαη εκπεηξίεο, παξά κέζα απφ κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. Σείλεη πξψηα λα 

πξάηηεη θαη έπεηηα λα αλαινγίδεηαη ηηο ζπλέπεηεο. Δίλαη αλνηθηφκπαινο θαη 

ελζνπζηψδεο ζε νηηδήπνηε λέν ελψ βξίζθεη βαξεηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο. Ο ηχπνο 

απηφο είλαη αληίζηνηρνο ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ καζήηππνπ ηνπ Kolb. 

 ηνραζηηθφο (Reflector). Πξνηηκά λα αλαθαιχπηεη ηελ γλψζε κέζσ ηεο ζθέςεο 

θαη ηεο παξαηήξεζεο ησλ εκπεηξηψλ θαη πξάμεσλ ησλ άιισλ. Σνπ αξέζεη λα 

ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο επεμεξγάδεηαη. Δίλαη επηθπιαθηηθφο ζε 
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νηηδήπνηε λέν θαη ζέιεη ρξφλν γηα λα ην επεμεξγαζηεί. Ο ηχπνο απηφο είλαη 

αληίζηνηρνο ηνπ αληηδξαζηηθνχ καζήηππνπ ηνπ Kolb. 

 Θεσξεηηθφο (Theorist). Πξνηηκά λα καζαίλεη θαηαλνψληαο αξρηθά γεληθέο αξρέο 

θαη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ δηέπνπλ ηελ πξάμε. Σνπ αξέζεη λα αλαιχεη θαη λα 

ζπλζέηεη. Αθνινπζεί κία ινγηθή θαη ζπλεπή πξνζέγγηζε ζηα πξνβιήκαηα θαη 

ελδηαθέξεηαη γηα ηδέεο αθφκα θαη αλ απέρνπλ απφ ηελ εθάζηνηε πξαγκαηηθφηεηα. 

Ο ηχπνο απηφο είλαη αληίζηνηρνο ηνπ αθνκνησηηθνχ ηνπ Kolb.  

 Δθαξκνζηηθφο (Pragmatist). Πξνηηκά λα καζαίλεη κέζα απφ ηελ άκεζε εθαξκνγή 

ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο πνπ θαηέρεη, αλαδεηψληαο ηαπηφρξνλα λένπο ηξφπνπο 

δξάζεο. Δίλαη ελζνπζηψδεο ζε λέεο ηδέεο, ζεσξίεο θαη ηερληθέο θαη εμεηάδεη γηα 

λα δεη αλ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πξάμε. Δίλαη ηδηαίηεξα πξαθηηθφο θαη ηνπ αξέζεη λα 

παίξλεη πξαθηηθέο απνθάζεηο θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα. Ο ηχπνο απηφο είλαη 

αληίζηνηρνο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ καζήηππνπ ηνπ Kolb. 

ρήκα 2.7: Μαζήηππνη θαηά Honey & Mumford 

 

Πεγή: Canavan, 2004, ζει. 7 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαθνξεηηθνχ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο 

αληηκεησπίδνληαη κε μερσξηζηφ ηξφπν απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ επηινγή ηεο 

κεζφδνπ εθκάζεζεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

αιιά ε απνηειεζκαηηθή εθκάζεζε απαηηεί ηελ επίηεπμε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

ηεζζάξσλ ζηαδίσλ. ηνλ πίλαθα 2.4, πνπ βαζίζηεθε ζην (Honey & Mumford 1992) 
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θαίλνληαη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο καζαίλεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ν θάζε ηχπνο 

εθπαηδεπφκελνπ.  

Ζ δηάγλσζε ηνπ καζήηππνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα ην κνληέιν απηφ γίλεηαη 

κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απνθαινχκελν σο “Learning Style Questionnaire” ή 

“LSQ”. Σν εξσηεκαηνιφγην αλαπηχρζεθε αξρηθά ην 1982 (Honey & Mumford 1982) 

θαη αλαζεσξήζεθε ην 1992 ((Honey & Mumford 1992). Χζηφζν ην  2000 

αληηθαηαζηάζεθε ((Honey & Mumford 2000) θαη αλαζεσξήζεθε μαλά ην 2006 

(Honey & Mumford 2006). ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ππάξρνπλ δχν εθδφζεηο. Ζ 

θχξηα πνπ απνηειείηαη απφ 80 εξσηήζεηο ηχπνπ αιεζέο/ςεπδέο (20 γηα θάζε έλα 

καζήηππν) θαη απαηηεί πεξίπνπ δέθα κε δεθαπέληε ιεπηά γηα λα ζπκπιεξσζεί.  

Τπάξρεη θαη κία ζπληνκφηεξε έθδνζε απνηεινχκελε απφ 40 εξσηήζεηο ηνπ ηδίνπ 

ηχπνπ. Ζ δηαθνξά ηνπ LSQ κε ην LSI ηνπ Kolb έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε επηινγή 

ζπκθσλίαο γηα έλα ηξφπν κάζεζεο δελ πεξηνξίδεη ηελ ζπκθσλία γηα ηνπο 

ππφινηπνπο ηξφπνπο φπσο ζπκβαίλεη ζην LSI. Έηζη έλα άηνκν δπλεηηθά ζα 

κπνξνχζε λα δείμεη πιήξε ζπκθσλία ή πιήξε απνθπγή γηα πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

ηξφπνπο κάζεζεο.  

Με βάζε ην πξφηππν δεκηνπξγίαο ηνπ LSQ πνιχ ηζρπξή πξνηίκεζε ζε έλα 

ηχπν κάζεζεο δείρλεη έλα 10% ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηζρπξή πξνηίκεζε ην επφκελν 

20%, κέηξηα πξνηίκεζε έλα 40%, ρακειή ην επφκελν 20% θαη πνιχ ρακειή ην 

ηειεπηαίν 10% ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Γηα ηελ επηινγή ελφο καζήηππνπ ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ηζρπξή θαη πνιχ ηζρπξή πξνηίκεζε ζε θάζε καζήηππν. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 2.5 ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο επίδνζεο ζην 

LSQ θαη ησλ καζήηππσλ. Έηζη θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ελεξγεηηθφο φηαλ έρεη ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ 11 κνλάδεο ππέξ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήηππνπ, ν ζηνραζηηθφο ηνπιάρηζηνλ ζηηο 15 κνλάδεο θ.ν.θ. 
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Πίλαθαο 2.4: Καηαζηάζεηο πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο γηα 

θάζε καζήηππν ηνπ κνληέινπ ησλ Honey & Mumford 

Μαζαίλεη πεξηζζόηεξν όηαλ: Μαζαίλεη ιηγόηεξν όηαλ: 

Δλεξγεηηθφο 
Αληηκεησπίδεη λέεο εκπεηξίεο θαη 

πξνβιήκαηα 

Αθνκνηψλεη θαη θαηαλνεί δεδνκέλα 

Τπάξρνπλ εξεζίζκαηα θαη δξακαηνπνίεζε Γηαβάδεη γξάθεη, ή ζθέθηεηαη κφλνο 

 

πκκεηέρεη ζε ζπλδηαιέμεηο, δηεπζχλεη 

ζπδεηήζεηο. 

Αθνχεη δηαιέμεηο ή ζεσξεηηθέο εμεγήζεηο 

ελφο πξνβιήκαηνο  

Δκπιέθεηαη θάπνπ καδί κε άιινπο 

αλζξψπνπο, π.ρ. σο κέινο κίαο νκάδαο 

Αθνινπζεί θαηά γξάκκα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

Δκπιέθεηαη έληνλα ζε δχζθνια δεηήκαηα Δπαλαιακβάλεη κνλφηνλα έξγα 

ηνραζηηθφο 
Σνπ επηηξέπεηαη λα βιέπεη θαη λα ζθέθηεηαη 

πξηλ ελεξγήζεη 

Αλαγθάδεηαη λα ζπληνκεχεη ηελ δνπιεηά ηνπ 

Παξαηεξεί ηνπο ππφινηπνπο 

απνζηαζηνπνηεκέλνο 

Κάλεη πξάγκαηα ρσξίο ηνλ θαηάιιειν ρξφλν 

γηα πξνεηνηκαζία 

πκκεηέρεη ζε εξγαζίεο ή έξεπλα Γνπιεχεη ππφ πίεζε ρξφλνπ  

Έρεη ηελ επθαηξία λα επαλεμεηάζεη ηη έρεη 

ζπκβεί θαη ηη έρεη κάζεη 

Δλεξγεί σο αξρεγφο ή έρεη εγεηηθφ ξφιν 

Παξάγεη αλαθνξέο θαη αλαιχζεηο 

ζπκκεηέρνληαο ζε έξγα ρσξίο «ζθηθηά» 

ρξνλνδηαγξάκκαηα 

Σνπ δίλνληαη πεξηνξηζκέλεο νδεγίεο γηα ην 

πψο πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηα πξάγκαηα 

Θεσξεηηθφο 
Απηφ πνπ θάλεη είλαη κέξνο ελφο 

ζπζηήκαηνο, κνληέινπ, ζεσξίαο 

ηαλ θάλεη θάηη ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ 

Έρεη ρξφλν λα κειεηήζεη κεζνδηθά ηηο 

αιιήινζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηδεψλ, γεγνλφησλ 

θαη θαηαζηάζεσλ 

πκκεηέρεη ζε θαηαζηάζεηο πνπ δίλνπλ 

έκθαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αηζζήζεηο 

πκκεηέρεη ζε θαιά δνκεκέλεο θαηαζηάζεηο 

κε ζαθή ζθνπφ 

πκκεηέρεη ζε κε δνκεκέλεο ελέξγεηεο πνπ ε 

αβεβαηφηεηα είλαη κεγάιε 

Απαηηεί λα θαηαιάβεη θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε 

πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο 

Αηζζάλεηαη λα κελ ζπγρξνλίδεηαη κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο (π.ρ. φηαλ 

ππάξρνπλ πνιινί αθηηβηζηέο) 

Μπνξεί λα θάλεη εξσηήζεηο Πξέπεη λα αιιειεπηδξάζεη ή λα ζπδεηήζεη 

κε άιινπο 

Δθαξκνζηηθφο 
Τπάξρεη θαζαξή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ 

ζέκαηνο θαη ηεο δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα γίλεη 

Γελ ππάξρνπλ εκθαλή ή άκεζα 

ζρεηηθά/πξαθηηθά νθέιε ηα νπνία λα 

αλαγλσξίδεη 

Γνθηκάδεη ηερληθέο κε αλαηξνθνδφηεζε Γελ ππάξρεη πξαθηηθφ θνκκάηη ή νδεγίεο 

πψο λα θάλεη θάηη 

Βιέπεη έλα κνληέιν ην νπνίν κπνξεί λα 

αληηγξάςεη 

Ζ κάζεζε γίλεηαη κφλν κε ζεσξία 

Έρεη ηελ επθαηξία γηα άκεζε πινπνίεζε 

απηψλ πνπ καζαίλεη 

Νηψζεη φηη θάλεη θχθινπο θαη δελ πξνρσξάλε 

αξθεηά γξήγνξα  

Μπνξεί λα εζηηάζεη ζε πξαθηηθά δεηήκαηα Τπάξρνπλ εκπφδηα πινπνίεζεο 

Πεγή: Βαζηζκέλν ζην Honey & Mumford,  1992 
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Πίλαθαο 2.5: Δπίδνζε θαη επίπεδν πξνηίκεζεο καζήηππνπ κε βάζε ην LSQ 

 Μαζήηππνη 

Πνζνζηό 

 % 

Πξνηίκεζε Δλεξγεηηθόο ηνραζηηθόο Θεσξεηηθόο Δθαξκνζηηθόο 

Τςειφηεξν 

10% 

Πνιχ 

ηζρπξή 

20-13 20-18 20-16 20-17 

Δπφκελν 20% Ηζρπξή 12-11 17-15 15-14 16-15 

Μεζαίν 40% Μέηξηα 10-7 14-12 13-11 14-12 

Δπφκελν 20% Υακειή 6-4 11-9 10-8 11-9 

Υακειφηεξν 

10% 

Πνιχ 

Υακειή 

3-0 8-0 7-0 8-0 

Πεγή: Honey & Mumford, 2000 ζει.16,  Πνκψλεο, 2009 ζει.87 

2.8.3. Μνληέιν ησλ Felder & Silverman (FSLSM) 

Σν κνληέιν απηφ νξίδεη ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ελεξγεηηθφο/ζηνραζηηθφο (active/reflective), 

αηζζεηήξηνο/δηαηζζεηηθφο (sensing/intuitive), νπηηθφο/ιεθηηθφο (visual/verbal) θαη 

αθνινπζηαθφο/ζθαηξηθφο (sequential/global) (Felder & Silverman 1988, Felder 

1993). ηνλ πίλαθα 2.6 εκθαλίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ θάζε ηχπν ζηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ FSLSM ελψ ζηνλ 2.7 έλαο γεληθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνηηκήζεσλ 

γηα θάζε ηχπν εθπαηδεπφκελνπ. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξρηθά ην κνληέιν είρε πξνηαζεί 

κε κία πέκπηε δηάζηαζε επαγσγηθφο/ζπκπεξαζκαηηθφο (inductive/deductive). Οη 

επαγσγηθνί εθπαηδεπφκελνη πξνηηκνχλ ηελ παξνπζίαζε απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ ελψ 

νη ζπκπεξαζκαηηθνί ην αληίζεην. Χζηφζν απνθαζίζηεθε λα παξαιεθζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε (Felder 2002) γηα ηνλ ιφγν φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

πξνηηκνχλ ηελ επαγσγηθή δηαδηθαζία «Απιά πεο κνπ ηη ρξεηάδεηαη λα κάζσ γηα ην 

ηεζη, νχηε κία ιέμε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν» (Felder 2002) ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ 

ζπκπεξαζκαηηθή. Ζ δηάγλσζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ καζεηψλ ζα νδεγνχζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηε δεκηνπξγία ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ καζεκάησλ θαη 

πξνγξακκάησλ κάζεζεο γηα απηφ θαη παξαιήθζεθε απφ ην κνληέιν.  
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Πίλαθαο 2.6: Υαξαθηεξηζηηθά θάζε δηάζηαζεο ηνπ FSLSM 

Δλεξγεηηθφο ηνραζηηθφο 

Γηαηεξεί θαη θαηαλνεί θαιχηεξα ηηο 

πιεξνθνξίεο θάλνληαο θάηη ελεξγεηηθφ 

κε απηέο π.ρ. εθαξκφδνληαο, ζπδεηψληαο 

θαη εμεγψληαο ηεο  

Πξνηηκά πξψηα λα ζθέθηεηαη κε ηελ 

εζπρία ηνπ 

Σνπ αξέζεη λα δνπιεχεη ζε νκάδεο Σνπ αξέζεη λα δνπιεχεη κφλνο ηνπο 

Ζ παζεηηθή κάζεζε απφ δηαιέμεηο 

θξαηψληαο ζεκεηψζεηο ηνπ είλαη 

ηδηαηηέξσο δχζθνιε 

 

Αηζζεηήξηνο Γηαηζζεηηθφο 

Πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο γεγνλφηα θαη 

δηαδηθαζίεο 

Πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ζεσξίεο θαη 

έλλνηεο 

Σνπ αξέζεη λα καζαίλεη γεγνλφηα Σνπ αξέζεη λα αλαθαιχπηεη δπλαηφηεηεο 

θαη ζπζρεηίζεηο 

Λχλεη πξνβιήκαηα κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεζφδσλ ελψ δελ ηνπ αξέζεη ε 

πνιππινθφηεηα θαη νη εθπιήμεηο 

Σνπ αξέζεη ε θαηλνηνκία θαη απνθεχγεη 

ηηο επαλαιήςεηο 

Τπνκνλεηηθνο κε ηηο ιεπηνκέξεηεο, θαιφο 

ζηελ απνκλεκφλεπζε γεγνλφησλ θαη 

ζηελ πξαθηηθή δνπιεηά 

Καιχηεξνο ζηελ θαηαλφεζε λέσλ 

ελλνηψλ θαη πεξηζζφηεξν άλεηνο απφ ηνλ 

αηζζεηήξην ζηηο καζεκαηηθέο 

δηαηππψζεηο θαη ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο 

Πεξηζζφηεξν πξαθηηθφο θαη πξνζεθηηθφο Γνπιεχεη γξεγνξφηεξα θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθφο 

Οπηηθφο Λεθηηθφο 

Πξνηηκά νπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

φπσο εηθφλεο, γξαθήκαηα, δηαγξάκκαηα 

ξνήο 

Πξνηηκά γξαπηέο ή πξνθνξηθέο 

επεμεγήζεηο 

Αθνινπζηαθφο θαηξηθφο 

Σείλεη λα θαηαλνεί θαιχηεξα 

αθνινπζψληαο επζεία πνξεία κε κηθξά 

βήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ινγηθή 

αθνινπζία ησλ πξνεγνχκελσλ 

Μαζαίλεη νιηζηηθά ζε κεγάια βήκαηα 

κειεηψληαο πιηθφ ζρεδφλ κε ηπραία 

ζεηξά ρσξίο λα βιέπεη ζπλδέζεηο 

Τπνζηεξίδεηαη θαιχηεξα απφ 

αθνινπζίεο δεηεκάησλ, αλαιχνληαο 

απνηειέζκαηα θαη δίλνληάο ηνπο 

θαηεπζχλζεηο βαζηζκέλεο ζηα 

απνηειέζκαηα 

Τπνζηεξίδεηαη απφ αλνηρηέο εξσηήζεηο, 

δεκηνπξγηθέο αζθήζεηο θαη δηαζεκαηηθέο 

εξγαζίεο.  

Αθνινπζεί ινγηθά βήκαηα γηα λα βξεη ηε 

ιχζε 

Μπνξεί λα είλαη ηθαλφο λα ιχλεη 

πνιχπινθα πξνβιήκαηα φηαλ έρεη 

θαηαλνήζεη ηελ γεληθή εηθφλα αιιά 

δπζθνιεχεηαη λα εμεγήζεη πσο ην έθαλε 

Πεγή: Felder, 2002, Korhonen et al., 2003 
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Πίλαθαο 2.7: Πξνηηκήζεηο θάζε ηύπνπ ηνπ FSLSM 

 

Πεγή: Carver et al., 1999 

Ζ δηάγλσζε ηνπ καζήηππνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ γίλεηαη κέζσ ελψο 

εξσηεκαηνινγίνπ απνθαινχκελν σο «Index of Learning Style» (ILS) (Felder and 

Soloman 1999). Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειείηαη απφ 44 εξσηήζεηο ε θάζε κία 

εθ ησλ νπνίσλ έρεη δχν πηζαλέο απαληήζεηο. Γηα ηελ εχξεζε ηνπ καζήηππνπ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζε θάζε δηάζηαζε αληηζηνηρνχλ 11 εξσηήζεηο πνπ δίλνπλ κία 

βαζκνινγία απφ -11 έσο +11 γηα ηνλ ηχπν ηεο θάζε δηάζηαζεο.  Βαζκνινγία απφ 1-3 

δείρλεη κία ήπηα πξνηίκεζε θαη απαηηεί ηζνξξνπεκέλε ππνζηήξημε, απφ 5-7 δείρλεη 

κία κέζε πξνηίκεζε ζε κία δηάζηαζε πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ν εθπαηδεπφκελνο 

καζαίλεη επθνιφηεξα ζε πεξηβάιινλ πνπ επλνεί απηή ηε δηάζηαζε ελψ βαζκνινγία 

απφ 9-11 δείρλεη ηζρπξή πξνηίκεζε ζε κία δηάζηαζε θαη ν εθπαηδεπφκελνο ζα 

αληηκεησπίζεη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ ππνζηεξίδεη ηελ 

πξνηίκεζή ηνπ απηή (Kinshuk &Lin 2004).  

2.8.4. Witkin’s Field Dependent/Field Independent Μνληέιν 

Σν κνληέιν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη λα 

πξνζεγγίδνπλ ην πεξηβάιινλ κε έλαλ αλαιπηηθφ ή αληηζέησο νιηζηηθφ ηξφπν (Witkin 

et al. 1977). Γηα ηνλ ιφγν απηφ δηαρσξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηνπο 

εμαξηψκελνπο απφ ην πεδίν (Field Dependent - FD) θαη ζηνπο αλεμάξηεηνπο απφ ην 

πεδίν (Field Independent - FI). Έηζη νη αλεμάξηεηνη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ κία πην 

αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ελψ νη εμαξηψκελνη κία πεξηζζφηεξν ζθαηξηθή αληίιεςε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη αλεμάξηεηνη εθπαηδεπφκελνη ηείλνπλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν απηφλνκνη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γλσζηηθήο 

αλαδφκεζεο θαη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ. 

Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηνπο εμαξηψκελνπο εθπαηδεπφκελνπο (Triantafillou et al. 
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2004). Δπηπξνζζέησο νη αλεμάξηεηνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ δνκέο ζε 

έλα κε δνκεκέλν πεξηβάιινλ ελψ νη εμαξηψκελνη πξνηηκνχλ λα κειεηνχλ κέζα απφ 

έλα ήδε δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο νη αλεμάξηεηνη πξνηηκνχλ ηελ 

αηνκηθή κάζεζε ζε αληίζεζε κε ηνπο εμαξηψκελνπο νη νπνίνη πξνηηκνχλ ηελ 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ρξεηάδνληαη εμσηεξηθά νξηζκέλνπο ζηφρνπο.  

Ο δηαρσξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε εμαξηψκελνπο θαη αλεμάξηεηνπο απφ 

ην πεδίν κπνξεί λα γίλεη κέζσ δηαθφξσλ εξσηεκαηνινγίσλ φπσο : Group Embed 

Figures Test (GEFT) (Witkin et al. 1971), Embed Figures Test (EFT) (Witkin & 

Goodenough 1981), Hidden Figures Test (HFT) (French et al. 1963) θαη Cognitive 

Styles Analysis (CSA) (Riding & Cheema 1991). Χζηφζν ην πεξηζζφηεξν 

δηαδεδνκέλν εξσηεκαηνιφγην είλαη ην GEFT. Απηφ ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη 

απφ δχν νκάδεο ελλέα εξσηήζεσλ κε ζρήκαηα, ε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

απαληεζεί ζε 5 ιεπηά (Arthur et al. 2004). ηα ζρήκαηα ησλ εξσηήζεσλ ν 

εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα δηαθξίλεη ηελ πιεξνθνξία (κία ζεηξά απφ απιά ζρέδηα) 

ε νπνία είλαη ελζσκαησκέλε ζε έλα πνιχπινθν κεγαιχηεξν ζρέδην. ζν 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζπγθεληξψζεη ηφζν πςειφηεξε αλεμαξηεζία απφ ην πεδίν 

έρεη ν εθπαηδεπφκελνο.  

2.8.5. Μνληέιν ησλ Dunn & Dunn  

Σν κνληέιν απηφ αξρηθά πξνηάζεθε απφ ηνπο (Dunn & Dunn 1974) ην 1974 θαη 

αθνινχζεζαλ επαλαδηαηππψζεηο θαη επεθηάζεηο ηα επφκελα ρξφληα. Γηαρσξίδεη ηνπο 

ελήιηθεο απφ ηα παηδηά θαη δνκείηαη απφ πέληε παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ: πεξηβαιινληνινγηθφο (environmental), 

ζπλαηζζεκαηηθφο (emotional), θνηλσληνινγηθφο (sociological), θπζηνινγηθφο 

(physiological) θαη ςπρνινγηθφο (psychological). Κάζε παξάγνληαο εκπεξηέρεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φπσο εκθαλίδεηαη ζην ρήκα 

2.8. Μία λεφηεξε έθδνζε ηνπ κνληέινπ, απνθαινχκελε σο «the puzzle of learning» 

(Rundle & Dunn 2000) δηαρσξίδεη αληηιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα ππφινηπα 

ςπρνινγηθά θαη ηα ηνπνζεηεί ζε κία λέα δηάζηαζε (perceptual) φπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 2.8. 
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ρήκα 2 8: Οπηηθνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ κνληέινπ ησλ Dunn & Dunn  

 

Πεγή : Rundle and Dunn, 2000, ζει. 3 

Σν κνληέιν ησλ Dunn & Dunn ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ζεσξεηηθέο 

ππνζέζεηο (Dunn & Dunn 1993):  

 Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα κάζνπλ 

 Σα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα νη πεγέο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο ησλ καζεηχπσλ 

 Ο θάζε έλαο έρεη δπλάκεηο αιιά δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο 

δπλάκεηο 

 Τπάξρνπλ νη αηνκηθέο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο θαη κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ 

αμηφπηζηα 

 Οη καζεηέο πεηπραίλνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία φηαλ αληηκεησπίδνληαη απφ 

καζεζηαθέο κεζφδνπο ζπκβαηέο κε ηνλ καζήηππφ ηνπο 

Ζ αλίρλεπζε ηνπ καζήηππνπ γηα θάζε ρξήζηε γίλεηαη κέζσ εηδηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απνθαινχκελα σο Learning Styles Inventory (LSI).  Οη πξψηεο 

εθδφζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα παηδηά θαη πεξηείραλ 104 
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εξσηήζεηο δηαβάζκηζεο Likert (Dunn, Dunn & Price 1996) ελψ κία αθφκα έθδνζή 

ηνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο (Rundle & Dunn 2000). Ζ ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ελήιηθεο απνηειείηαη απφ 118 εξσηήζεηο πξσηνβάζκηαο 

θιίκαθαο ηχπνπ Likert.  Σν απνηέιεζκα είλαη λα δηαθαίλεηαη πςειή ή ρακειή 

πξνηίκεζε γηα ηνλ θάζε παξάγνληα ηνπ κνληέινπ.  

2.8.6. Μνληέιν Grasha-Riechmann Student Learning Styles Scale (GRSLSS)   

Σν κνληέιν απηφ πξνηάζεθε απφ ηνπο Riechmann & Grasha (1974) ζρεδηάζηεθε 

εηδηθά γηα καζεηέο κέζεο θαη αλψηεξεο-αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (Hruska-Riechmann 

& Grasha 1982) θαη ζεσξείηαη ηδαληθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήηππνπ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζε έλα εμ’ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (Grasha 2002). 

Δζηηάδεη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Graf 2007). Ο δηαρσξηζκφο ησλ εθπαηδεπφκελσλ γίλεηαη 

βάζε ηξηψλ δηπνιηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζεο ησλ 

καζεηψλ. Απηέο είλαη νη αθφινπζεο : 

 Αληαγσληζηηθόο (competitive) – πλεξγαηηθόο (collaborative). Ζ δηάζηαζε 

απηή κεηξάεη ηελ επηζπκία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα αιιειεπηδξά κε ηνπο 

ππφινηπνπο. Οη αληαγσληζηηθνί εθπαηδεπφκελνη βιέπνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

σο αληαγσληζηέο θαη πξνζπαζνχλ λα είλαη θαιχηεξνη απφ απηνχο. Σνπο αξέζεη 

λα δηαγσλίδνληαη θαη επηδηψθνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηβξάβεπζε ηνπ 

θαζεγεηή. Γεληθφηεξα βιέπνπλ ηελ ηάμε ζαλ κία θαηάζηαζε λίθεο – ήηηαο. 

Αληίζεηα νη ζπλεξγαηηθνί επηδηψθνπλ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο θαη 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Πηζηεχνπλ φηη καζαίλνπλ θαιχηεξα αληαιιάζνληαο 

απφςεηο κε ηνπο ππφινηπνπο κεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

πξνηηκνχλ ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζε νκάδεο. Γεληθφηεξα βιέπνπλ ηε ηάμε ζαλ 

έλα κέξνο γηα κάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππφινηπνπο. 

 Ακέηνρνο (avoidant) –  πκκεηνρηθόο (participant). Ζ δηάζηαζε απηή εμεηάδεη 

πφζν κεγάιε είλαη ε επηζπκία ηνπ καζεηή λα εκπιαθεί ζην πεξηβάιινλ ηεο 

ηάμεο. Οη ραξαθηεξηδφκελνη σο ακέηνρνη καζεηέο δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηα καζήκαηα θαη δελ ηνπο αξέζεη λα καζαίλνπλ. Δπίζεο δελ αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο γηα λα κάζνπλ θαη απνθεχγνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. ην αληίζεην άθξν νη ζπκκεηνρηθνί επηζπκνχλ 
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έληνλα λα κάζνπλ ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαη βξίζθνπλ ελδηαθέξνλ ζην 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο ηεο ηάμεο.  

 Δμαξηεκέλνο (dependent) – Αλεμάξηεηνο (independent). Ζ δηάζηαζε απηή 

κεηξάεη ηελ δηάζεζε ησλ καζεηψλ έλαληη ησλ θαζεγεηψλ θαη ην θαηά πφζν 

επηζπκνχλ ειεπζεξία θαη έιεγρν ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.  Οη εμαξηεκέλνη 

καζεηέο ρξεηάδνληαη  κία ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ππνζηήξημε γηα λα κάζνπλ. 

Θέινπλ λα ηνπο δείρλνπλ ηη λα θάλνπλ θαη καζαίλνπλ κφλν ηα απαξαίηεηα. 

Αληίζεηα νη αλεμάξηεηνη έρνπλ απηνπεπνίζεζε θαη  έκθπηε πεξηέξγεηα. 

Πξνηηκνχλ λα ζθέπηνληαη απφ κφλνη ηνπο θαη ηνπο αξέζεη ε αηνκηθή εξγαζία. 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ θαιφ ζα ήηαλ νη εθπαηδεπφκελνη λα έρνπλ ηζνξξνπία 

ζε θάζε δηάζηαζε ηνπ κνληέινπ αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ 

έλα ή πεξηζζφηεξνπο καζήηππνπο (Grasha 1996). Γηα ηελ εχξεζε ηνπ καζήηππνπ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ ην κνληέιν ρξεζηκνπνηεί ην GRSLSS (Grasha & Riechmann 

1975), έλα εξσηεκαηνιφγην απνηεινχκελν  απφ 15 εξσηήζεηο γηα θάζε θαηεγνξία.  

2.8.7. Μνληέιν McCarthy’s 4MAT SYSTEM  

Σν κνληέιν απηφ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Benice McCarthy (1990) θαη πεξηιακβάλεη 

έλαλ καζεζηαθφ θχθιν ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ ζπκβάζεσλ. Πξψηα απ’ 

φια θάζε άηνκν έρεη δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη 

θαη επεμεξγάδεηαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Απηέο νη πξνηηκήζεηο ζπλζέηνπλ ην 

καζήηππν ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Απαξαίηεηα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο 

είλαη ε επίγλσζε απφ ηνλ καζεηή ησλ δηθψλ ηνπ πξνηηκήζεσλ, λα ληψζεη άλεηα κε 

ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν κάζεζεο θαη λα ηνπ δίλεηαη βνήζεηα λα αλαπηχζζεη ηξφπνπο 

κάζεζεο κέζσ εκπεηξηψλ κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο. Σν γεγνλφο φηη ν καζεηήο έρεη 

κία πξνηηκψκελε κέζνδν κάζεζεο δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά κε θάπνηα άιιε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν καζεηήο πνπ έρεη ηελ 

επειημία λα κεηαθηλείηαη εχθνια απφ ηε κία κέζνδν ζε κία άιιε γηα λα θαιχςεη ηηο 

εθάζηνηε απαηηήζεηο έρεη έλα θαζαξφ πιενλέθηεκα απφ απηνχο πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζε έλα κφλν ηξφπν ζθέςεο θαη κάζεζεο.  

Ο McCarthy  νξίδεη ηέζζεξηο καζήηππνπο  (McCarthy 1990, Volcano 2009) :  

http://volcano.oregonstate.edu/education/livingwmsh/is/4mat.html
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 Καηλνηφκνη εθπαηδεπφκελνη (innovative learners): ρξεηάδνληαη θίλεηξν γηα λα 

κάζνπλ. Ηδαληθά ζα ήηαλ θίλεηξα ηα νπνία ζπλδένπλ ηελ λέα πιεξνθνξία κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη επαιεζεχνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Πξνηηκνχλ ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηνλ θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ (brainstorming) θαη ηελ ελνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ. 

 Αλαιπηηθνί εθπαηδεπφκελνη (analytic learners) : ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ έηζη ψζηε λα εκβαζχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπο ζε έλλνηεο θαη 

δηαδηθαζίεο. Μαζαίλνπλ απνηειεζκαηηθά απφ δηαιέμεηο θαη απνιακβάλνπλ ηελ 

απηφλνκε έξεπλα, ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ φπσο θαη λα αθνχλε ηη έρνπλ λα πνπλ 

νη εηδηθνί.  

 Δθπαηδεπφκελνη θνηλήο ινγηθήο (common sense learners) : ηνπο ελδηαθέξεη 

θπξίσο πσο ιεηηνπξγνχλ ηα πξάγκαηα. Θέινπλ λα έρνπλ απηή εκπεηξία 

δνθηκάδνληάο θαη ελεξγψληαο. Μαζαίλνπλ θαιχηεξα είηε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ 

είηε κέζσ ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο.  

 Γπλακηθνί εθπαηδεπφκελνη (dynamic learners) : ηνπο ελδηαθέξεη θπξίσο λα 

αλαθαιχπηνπλ απφ κφλνη ηνπο. Βαζίδνληαη ζηελ δηαίζζεζή ηνπο θαη επηζπκνχλ 

λα δηδάζθνπλ ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη ηνπο ππφινηπνπο. Μαζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθά κέζσ νπνηαζδήπνηε κνξθήο απηφλνκεο κάζεζεο φπσο θαη κέζσ 

πξνζπάζεηαο θαη ιάζνπο. Σνπο αξέζνπλ επίζεο νη εμνκνηψζεηο, λα παίδνπλ 

ξφινπο θαη ηα παηρλίδηα. 

Σν ζχζηεκα 4MAT πεξηιακβάλεη έλαλ καζεζηαθφ θχθιν παξφκνην κε ηνπ 

Kolb ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα. ρεδηάζηεθε λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα βειηηψζνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο νρηψ 

ζηξαηεγηθέο ζε έλαλ θχθιν κάζεζεο (ρήκα 2.9). χκθσλα κε ηνλ McCarthy ν 

θχθινο απηφο απεπζχλεηαη ζην πηo άλεην χθνο θάζε αξραξίνπ, ελψ  ζηξέθεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζε ιηγφηεξν απνδεθηέο κεζφδνπο κάζεζεο πξνο απηφλ. Ζ κεηαθίλεζε 

γχξσ απφ απηφλ ηνλ θχθιν είλαη κηα θπζηθή πξφνδνο εθκάζεζεο  (McCarthy 1990). 

Οη ξφινη ησλ δαζθάισλ θαη καζεηψλ αιιάδνπλ θαζψο θηλνχληαη γχξσ απφ ηα 

ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα ηνπ θχθινπ. ην πξψην ηεηαξηεκφξην, ε έκθαζε είλαη ζηε 

ζεκαζία θαη ηελ παξαγσγή ησλ ζπλδέζεσλ κε ην λέν πιηθφ πνπ καζαίλεηαη. ην 

δεχηεξν, ε εζηίαζε είλαη ζην πεξηερφκελν θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν ηξίην 
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ηεηαξηεκφξην αθηεξψλεηαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο λέαο 

γλψζεο θαη ην ηέηαξην ηεηαξηεκφξην ελζαξξχλεη ηνπο ζπνπδαζηέο λα βξνπλ 

δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηε λέα γλψζε ζηε δσή ηνπο (Coffield 

et al. 2004). 

ρήκα 2.9: Μνληέιν 4MAT SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: McCarthy, 1990 

2.8.8. Θεσξία ηνπ Gardner γηα ηε Πνιιαπιή Ννεκνζύλε (Gardner’s theory of 

Multiple Intelligences) (MI)  

Ο Gardner νξίδεη σο λνεκνζχλε (intelligence) ηνλ θάζε δπλαηφ βηνςπρνινγηθφ 

(biopsychological) ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θάζε άλζξσπνο επεμεξγάδεηαη ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ν νπνίνο κπνξεί ελεξγνπνηεζεί ζε έλα κνξθσηηθφ ππφβαζξν έηζη 

ψζηε λα ιχλεη πξνβιήκαηα ή λα δεκηνπξγεί παξάγσγα πνπ έρνπλ αμία γηα ηελ 

κφξθσζε (Kelly & Tangney 2006). Οπζηαζηηθά ε θάζε λνεκνζχλε είλαη έλα ζχλνιν 
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δεμηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα λα αληηκεησπίδνπλ ηελ θάζε θαηάζηαζε.  Ζ 

ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο (Gardner 1983,1993,2000) νξίδεη νρηψ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ λνεκνζχλε. Ο θάζε έλαο απφ απηνχο 

έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ 

έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο, κάζεζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Οη νρηψ 

δηαθνξεηηθέο λνεκνζχλεο είλαη νη αθφινπζεο (Gardner 2000): 

 Λνγηθν-καζεκαηηθή (Logical-Mathematical). Ηθαλφηεηα ρξήζεο αξηζκψλ γηα 

ηελ αλαθάιπςε πξνηχπσλ. Αλεπηπγκέλνο παξαγσγηθφο θαη επαγσγηθφο 

ζπιινγηζκφο θαη επηρεηξεκαηνιφγεζε. Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαιπηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα γηα λα αλαθαιχπηεη ζπζρεηηζκνχο θαη λνεηηθά κνληέια. Μαζαίλεη 

θαιχηεξα κε γξαθήκαηα, θηλνχκελεο εηθφλεο θαη βίληεν. 

 Πξσθνξηθή – Γισζζηθή (Verbal-Linguistic). Ηθαλφηεηα ρξήζεο ιέμεσλ θαη 

γιψζζαο ηφζν ζηνλ γξαπηφ φζν θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Πξνηηκάεη ηελ 

πξνθνξηθή θαη γξαπηή πιεξνθνξία, ηηο ινγνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην 

δηάβαζκα. Μαζαίλεη θαιχηεξα κέζσ θεηκέλνπ, ήρνπ θαη ερνγξαθήζεσλ. 

 Οπηηθν-ρσξηθή (Visual-Spatial). Ηθαλφηεηα νπηηθήο θαη ρσξνηαμηθήο αληίιεςεο 

φπσο θαη δηεξκελεία θαη δεκηνπξγία νπηηθψλ εηθφλσλ. Καηαλφεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ εηθφλσλ θαη κελπκάησλ. Μαζαίλεη θαιχηεξα κέζσ εηθφλαο θαη βίληεν. 

 σκαην-θηλαηζζεηηθή (Bodily-Kinesthetic). Ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη θίλεζεο 

ηνπ ζψκαηνο. Μαζαίλεη θαιχηεξα κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε ηνπ 

ζψκαηνο θαη ησλ αηζζήζεψλ ηνπ. 

 Μνπζηθν-ξπζκηθή (Musical-Rhythmic). Μνπζηθέο ηθαλφηεηεο, εθηίκεζε θαη 

ρξήζε ηνπ ήρνπ. Αλαγλψξηζε θαη παξαγσγή ηνληθψλ κνηίβσλ θαη ήρσλ. 

Καηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ήρσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Δπηζπκεηφ κέζν 

κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη νη ήρνη θαη νη θηλνχκελεο εηθφλεο. 

 Γηαπξνζσπηθή (Interpersonal). Ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ αηζζεκάησλ άιισλ 

αλζξψπσλ φπσο θαη ζπλεξγαζίαο κε απηνχο. Έρεη δπλαηφηεηα δηεξκελείαο 

ζπκπεξηθνξάο θαη επηθνηλσληψλ θαη θαηαλνεί ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αλζξψπσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ. 
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 Δλδνπξνζσπηθή (Intrapersonal). Ηθαλφηεηα απηνεπίγλσζεο, πξνζσπηθψλ 

ζηφρσλ, αληίιεςεο ησλ αηζζεκάησλ θαη ησλ θηλήηξσλ καο θαη θαηαλφεζε ηεο 

ζρέζεο ελφο αηφκνπ κε ηνπο ππφινηπνπο θαη ηνλ θφζκν. 

 Ναηνπξαιηζηηθή (Naturalist Intelligence). Ηθαλφηεηα δηάθξηζεο θαηλνκέλσλ ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ θαη αμηνιφγεζή ηνπο. 

Ο Gardner (1983) επηζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη θαηέρνπλ ηελ θάζε 

λνεκνζχλε ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη φηη ιεηηνπξγνχλ φιεο καδί κε ζπληνληζκέλν 

ηξφπν. Αθφκα θαη αλ κεξηθέο λνεκνζχλεο ηείλνπλ λα είλαη ηζρπξφηεξεο ζε θάπνηνπο 

αλζξψπνπο ν θάζε έλαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζεη φιεο ηηο λνεκνζχλεο 

ηνπ.    

Μεξηθά εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ εχξεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θάζε 

λνεκνζχλεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ απφ ηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: 

http://literacyworks.org/mi/assessment/findyourstrengths.html 

http://www.mypersonality.info/multiple-intelligences/ 

http://www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm 

 

2.9. Μνλάδα Πξνζαξκνγήο (Adaptation Module)  

Ζ κνλάδα πξνζαξκνγήο (ΜΠ) εκπεξηέρεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη εθαξκφδνληαο 

δηάθνξεο πξνζαξκνζηηθέο ηερλνινγίεο, εμαηνκηθεχεη ην κάζεκα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ θάζε ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ΜΠ αξρηθά δηαβάδεη πιεξνθνξίεο απφ ην 

ΜΓΠ θαη ην ΜΥ. ηε ζπλέρεηα κέζσ ησλ θαλφλσλ πνπ εκπεξηέρεη απνθαζίδεη γηα 

ηελ πξνζαξκνγή πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο 

πξνζαξκνγήο εμαηνκηθεχεη ηφζν ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε φζν θαη ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ καζήκαηνο ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ην ΜΥ γηα πηζαλέο αιιαγέο.   

Οη θαλφλεο πνπ πεξηέρεη ε ΜΠ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε ειέγρνπο πνπ 

γίλνληαη πξηλ επηζθεθηεί κία ζειίδα ν ρξήζηεο (pre-conditions) φπσο γηα παξάδεηγκα 

ν έιεγρνο γηα ηελ απαξαίηεηε γλψζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ ελλνηψλ, ζε ειέγρνπο 

πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ έμνδν απφ κία ζειίδα (post-conditions), ή θαλφλεο πνπ 

http://literacyworks.org/mi/assessment/findyourstrengths.html
http://www.mypersonality.info/multiple-intelligences/
http://www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm
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εθαξκφδνληαη θαηά ηελ κειέηε κίαο ζειίδαο π.ρ. αλ ζεκεηψζεη ζπγθεθξηκέλε 

επίδνζε ζε έλα ηεζη λα ελεξγνπνηεζεί ν ζχλδεζκνο ηεο επφκελεο ελφηεηαο. 

Οη παξαπάλσ θαλφλεο επηηξέπνπλ ζην ζχζηεκα λα θάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

ειέγρνπο θαη θαηφπηλ λα πξνζαξκφδεη ην κάζεκα ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Ζ 

πξνζαξκνγή γίλεηαη κέζσ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ πνπ αλαιχνληαη ζηελ επφκελε 

ελφηεηα.  

 

2.10. Σερλνινγίεο πξνζαξκνγήο 

Σα ΠΔΤ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί πξνηάζεθαλ γηα λα ιχζνπλ κεξηθά απφ ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο. Ο θπξηφηεξφο ηνπο ξφινο 

είλαη λα θαζνδεγνχλ θαη λα βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο πξνζαξκφδνληαο θαηάιιεια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ΠΔΤ ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ είλαη ην πεξηερφκελν θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ ζειίδσλ ησλ καζεκάησλ θαη νη ζχλδεζκνη πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

πινήγεζε ζε απηά. Άξα κπνξεί λα εμαηνκηθεπηεί ηφζν ε πινήγεζε φζν θαη ε 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ΠΔΤ. Με βάζε απηή ηελ 

δηάθξηζε νη ηερλνινγίεο εμαηνκίθεπζεο ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο 

(Brusilovsky 1998, 2001) : ηελ Πξνζαξκνζηηθή Παξνπζίαζε  (Adaptive 

Presentation) θαη ηελ Πξνζαξκνζηηθή Πινήγεζε (Adaptive Navigation). Ζ πξψηε 

ηερλνινγία αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ (content-level 

adaptation) ελφο καζήκαηνο ελψ ε δεχηεξε ζε επίπεδν ζπλδέζκσλ (link-level 

adaptation). ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη επηκέξνπο ηξφπνη πξνζαξκνγήο γηα θάζε 

κία  απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηνλ Brusilovsky (1996) θαη αλαζεσξήζεθε απφ ηνλ ίδην (Brusilovsky 

2001) (ρήκα 2.10) 
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ρήκα 2.10: Σερλνινγίεο παξνρήο εμαηνκίθεπζεο 

 

 Πεγή: Brusilovsky , 2001, ζει. 100 

2.10.1. Πξνζαξκνζηηθή Παξνπζίαζε 

Οη ηερλνινγίεο ηεο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο παξέρνπλ εμαηνκίθεπζε ηφζν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη ηεο παξνπζίαζήο ηνπ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 

γλψζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Brusilovsky 

1996). Γηα παξάδεηγκα ζηνλ έκπεηξν ρξήζηε κπνξεί λα δνζεί πεξηζζφηεξν 

ιεπηνκεξέο πιηθφ πνπ εμεηάδεη ζε βάζνο έλα ζέκα, ελψ ζε έλαλ αξράξην ρξήζηε λα 

εκθαλίδνληαη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο (Brusilovsky 1996, 1999). χκθσλα κε ηελ 

ηαμηλνκία πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Brusilovsky (1996) ηξεηο είλαη νη θχξηεο 

ηερλνινγίεο πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ :  ε πξνζαξκνζηηθή 

παξνπζίαζε πνιπκέζσλ, ε πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε θεηκέλνπ θαη ε πξνζαξκνγή 

κνξθήο, νη νπνίεο θαη αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο. 

2.10.1.1 Πξνζαξκνζηηθή Παξνπζίαζε Πνιπκέζσλ (Adaptive Multimedia 

Presentation)  

Ζ ρξήζε πνιπκέζσλ ζε έλα κάζεκα ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζε 

νξηζκέλνπο ρξήζηεο ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα έλαο 

ρξήζηεο κε αξγή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ζα ρξεηαδφηαλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα δεη κία 

εηθφλα ή έλα βίληεν πςειήο πνηφηεηαο θαη ζπλεπψο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα νδήγεζαλ ζηελ ρξήζε απφ ηα ΠΔΤ ηεο 
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Πξνζαξκνζηηθήο Παξνπζίαζεο Πνιπκέζσλ. Ζ ηερλνινγία απηή πξνζαξκφδεη ηελ 

πνηφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ πνιπκέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλα κάζεκα 

ζχκθσλα κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ην βέιηηζην νπηηθφ-αθνπζηηθφ απνηέιεζκα ζην παξερφκελν κάζεκα. 

2.10.1.2 Πξνζαξκνζηηθή Παξνπζίαζε Κεηκέλνπ (Adaptive Text 

Presentation) 

Ζ Πξνζαξκνζηηθή Παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε ηερλνινγία ε νπνία θαηά θχξην 

ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα ΠΔΤ. Δπηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Μία ηερλνινγία γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ 

είλαη ε Πξνζαξκνγή Φπζηθήο Γιψζζαο (Natural Language Adaptation) θαηά ηελ 

νπνία επηρεηξείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο θεηκέλνπ έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί λέν, γξακκέλν ζε θπζηθή γιψζζα. Λίγα ζπζηήκαηα πινπνηνχλ απηή 

ηελ ηερλνινγία ιφγσ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο φπσο ε 

χπαξμε εμαξηήζεσλ θαη παξαπνκπψλ κεηαμχ δηαθφξσλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ, νη 

πηζαλέο αιιαγέο πξνζψπνπ ζηηο ηξνπνπνηεκέλεο πξνηάζεηο ηνπ λένπ θεηκέλνπ θιπ. 

Ζ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη επί ην πιείζηνλ απφ ηερλνινγίεο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Canned Text Adaptation νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Brusilovsky (2001) είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δηζαγσγή θαη απνκάθξπλζε ηκεκάησλ θεηκέλνπ (inserting/removing 

fragments). Αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ην ζχζηεκα 

πξνζζέηεη ή αθαηξεί θαηάιιεια, ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ θεηκέλνπ 

 Γηαθνξνπνηεκέλα Σκήκαηα (Altering fragments). Σν ζχζηεκα δηαζέηεη 

πνιιά δηαθνξνπνηεκέλα ηκήκαηα θεηκέλνπ θαη επηιέγεηαη κε βάζε ην ΜΥ 

πνην απφ απηά ζα εκθαληζζεί ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 Αλάπηπμε Κεηκέλνπ (Stretchtext). Πξφζζεην θείκελν κπνξεί λα εκθαληζζεί ή 

λα ππνθξπθζεί απφ ηνλ ρξήζε, είηε κε δηθή ηνπ ελέξγεηα είηε απφ ην ζχζηεκα 

κε βάζε ην ΜΥ (Kobsa et al. 2001). Γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα κπνξεί λα 

εκθαλίζεη επεμεγήζεηο ζε έλαλ φξν κφιηο ν ρξήζηεο αθήζεη ην πνληίθη πάλσ 

απφ απηφλ. 

 Σαμηλφκεζε Σκεκάησλ (Sorting Fragments). χκθσλα κε απηή ηελ ηερληθή 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί ε ζεηξά παξνπζίαζεο ηκεκάησλ θεηκέλνπ. Γηα λα γίλεη 
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απηφ πξνεγείηαη κία αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο (φπσο ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο) κε βάζε ην επίπεδν, ην καζήηππν θ.α. ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ρξήζηε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλαπξνζαξκνγή ηεο ζεηξάο εκθάληζήο 

ηνπο αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 

 Τπνζθίαζε Κεηκέλνπ (Dimming Fragments). Ζ ηερλνινγία απηή επηηξέπεη 

ζην ζχζηεκα λα ππνζθηάζεη ή λα θάλεη ιηγφηεξν εκθαλέο θείκελν πνπ δελ 

πξνηείλεηαη γηα κειέηε αιιά παξφια απηά ζέινπκε λα είλαη δηαζέζηκν αλ ν 

ρξήζηεο επηζπκεί λα ην δηαβάζεη. 

2.10.1.3 Πξνζαξκνγή Μνξθήο (Adaptation of Modality) 

Ζ πξνζαξκνγή απηήο ηεο θαηεγνξίαο βαζίδεηαη ζηελ δπλαηφηεηα απφ ην ζχζηεκα λα 

παξάζρεη ην ίδην πεξηερφκελν ζε δηαθνξεηηθή κνξθή πέξαλ ηνπ θεηκέλνπ. Πνιιά 

ζπζηήκαηα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ γηα ηελ 

παξνπζίαζε κίαο πιεξνθνξίαο. Δθηφο απφ ηελ παξνπζίαζε κέζσ θεηκέλνπ κπνξνχλ 

λα παξνπζηάζνπλ ηελ πιεξνθνξία κέζσ βίληεν, νκηιίαο, θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, 

κνπζηθήο θ.α. (Brusilovsky 2001). Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κέζνπ κπνξεί λα 

βαζηζηεί αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε, ηνλ καζήηππφ ηνπ, εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε αλαπεξίεο αιιά θαη αλάινγα κε ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

ηνπ ρξήζηε.  Γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ ρξήζηε πνπ δε δηαζέηεη ερεία ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη κέζα πνπ λα κε βαζίδνληαη ζηνλ ήρν ελψ αληίζεηα ηνπο ρξήζηεο κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ζα ηνπο εμππεξεηνχζε πιηθφ πνπ ζα βαζηδφηαλ ζε αθνπζηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

2.10.2. Τπνζηήξημή Πξνζαξκνζηηθήο Πινήγεζε (Adaptive Navigation Support) 

Ζ Τπνζηήξημε Πξνζαξκνζηηθήο Πινήγεζεο ή Πξνζαξκνζηηθή Πινήγεζε φπσο ελ 

ζπληνκία αλαθέξεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνλ ρξήζηε λα 

βξεη ηελ δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ ζε έλα κάζεκα 

(Brusilovsky 1996).  
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 Ζ πξνζαξκνγή γίλεηαη ζε επίπεδν ζπλδέζκσλ θαη αθνξά θπξίσο ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο παξνπζίαζεο- 

δνκήο ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

Πξνζαξκνζηηθή Πινήγεζε είλαη νη αθφινπζεο : 

 Άκεζε Καζνδήγεζε (Direct Guidance). Δίλαη ε πην απιή ηερληθή 

ππνζηήξημεο ηεο πινήγεζεο. Σν ζχζηεκα κε βάζε ην ΜΥ δειψλεη ζηνλ 

ρξήζηε πνηα είλαη ε ακέζσο επφκελε θαηαιιειφηεξε ελφηεηα γηα κειέηε. Ζ 

δήισζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ χπαξμε ελφο ζπλδέζκνπ πνπ ζα νδεγεί 

ζηελ πξνηεηλφκελε ζειίδα γηα κειέηε, πξνζαξκφδνληαο θάζε θνξά ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ. Δπίζεο ε θαζνδήγεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί φηαλ ην 

ζχζηεκα ππνδεηθλχεη θαηάιιεια κέζσ ρξψκαηνο, κεγέζνπο, κνξθήο θ.α. 

ηνλ ζχλδεζκν πνπ νδεγεί ζηελ πξνηεηλφκελε ζειίδα.  Ζ ηερληθή απηή 

πξνηείλεηαη γηα αξράξηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη ρξεηάδνληαη θαζνδήγεζε 

(Brusilovsky 2007) αιιά δελ είλαη απνδνηηθή γηα πεξηζζφηεξν έκπεηξνπο 

ρξήζηεο νη νπνίνη ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ δηθηά ηνπο δηαδξνκή. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε άιιεο ηερληθέο ππνζηήξημεο 

ηεο πινήγεζεο.  

 Πξνζαξκνζηηθή Γεκηνπξγία πλδέζκσλ (Adaptive Link Generation). Ζ 

ηερληθή απηή πξνρσξά έλα βήκα παξαθάησ θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ησλ πξννξηζκψλ ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά 

δεκηνπξγεί εμνινθιήξνπ λένπο ζπλδέζκνπο. Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο 

παξαγσγήο λέσλ ζπλδέζκσλ : i) ε αλαθάιπςε λέσλ ζπλδέζκσλ νη νπνίνη 

πξνζηίζεληαη κφληκα ζηνπο ήδε ππάξρνληεο, ii) λένη ζχλδεζκνη νη νπνίνη 

εκθαλίδνληαη κε βάζε ηελ ζρεηηθφηεηά ηνπο κε ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη iii) ε δπλακηθή παξαγσγή ζπλδέζκσλ νη νπνίνη είλαη ρξήζηκνη ζην 

εθάζηνηε πεξηερφκελν θαη γηα ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε.  

 Πξνζαξκνζηηθή Σαμηλφκεζε πλδέζκσλ (Adaptive Link Sorting). Ζ ζεηξά 

ησλ ζπλδέζκσλ κίαο ζειίδαο ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ην ΜΥ. Οη 

ζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ζε πεξηερφκελν κε κεγάιε ζρεηηθφηεηα 

εκθαλίδνληαη πξψηνη ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη  κε ηνπο ππφινηπνπο. 

Χζηφζν ε κέζνδνο απηή δελ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ιφγσ ηεο 
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πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγήο ηεο κφλν ζε ζπλδέζκνπο αλεμάξηεηνπο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κίαο ζειίδαο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ζε ζπλδέζκνπο πνπ βξίζθνληαη ζηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ 

(Brusilovsky 2007). Άιιν αξλεηηθφ απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη φηη δελ 

θξαηάεη κία ζηαζεξή ζεηξά ησλ ζπλδέζκσλ ζε θάζε επίζθεςε ηνπ ρξήζηε 

ζηελ ίδηα ζειίδα γεγνλφο πνπ δελ βνεζάεη ηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο. Χζηφζν 

ε ηερληθή απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

αθνινπζείηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο.  

 Πξνζαξκνζηηθή Απφθξπςε πλδέζκσλ (Adaptive Link  Hiding). Ζ 

ηερλνινγία απηή είλαη κία απφ ηηο πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ ηα 

ΠΔΤ. χκθσλα κε απηήλ ζχλδεζκνη νη νπνίνη νδεγνχλ ζε κε «ζρεηηθέο 

ζειίδεο» απνθξχπηνληαη απφ ηνλ ρξήζηε έηζη ψζηε λα κελ ηνπο επηιέμεη. 

Μία ζειίδα κπνξεί λα ζεσξεζεί κε ζρεηηθή γηα αξθεηνχο ιφγνπο φπσο λα 

κελ είλαη ζρεηηθή κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρξήζηε ή ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ 

ρξήζηε λα κελ ηνπ επηηξέπεη λα ηελ θαηαλνήζεη. Οη ζχλδεζκνη είλαη δπλαηφ 

λα απνθξχπηνληαη απφ ηνλ ρξήζηε θαη λα εκθαλίδνληαη ζαλ απιφ θείκελν 

(hidding), λα εκθαλίδνληαη αιιά λα είλαη απελεξγνπνηεκέλνη (disabling) έηζη 

ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη κία επνπηεία ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ καζήκαηνο ή λα 

έρνπλ απαιεηθζεί ηειείσο (removal). Ζ ηερληθή απηή πεξηνξίδεη ηνλ 

ππεξρψξν (hyperspace) θαη βνεζάεη ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο (Brusilovsky 1996). Αλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

ζπλδέζκσλ θαη ε δηαδνρηθή εκθάληζή ηνπο αλάινγα κε ηελ γλψζε ηνπ 

ρξήζηε είλαη απνδεθηφο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο πξνζαξκνγήο ε 

αληίζηξνθή δηαδηθαζία, δειαδή ν απφθξπςε ζπλδέζκσλ πνπ πξνεγνπκέλσο 

ήηαλ δηαζέζηκνη παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα (Brusilovsky, 2007) θαη πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη. 

 Πξνζαξκνζηηθφο ρνιηαζκφο πλδέζκσλ (Adaptive Link Annotation). 

Πξφθεηηαη γηα κία ηερληθή κε ηελ νπνία ζρνιηάδεηαη θαηάιιεια ν θάζε 

ζχλδεζκφο έηζη ψζηε λα δνζνχλ ζηελ ρξήζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ θφκβσλ. Ο πξνζαξκνζηηθφο 

ζρνιηαζκφο  κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε εηθνλίδηα πνπ εκθαλίδνληαη δίπια απφ 

ηνπο ζπλδέζκνπο, λα κνξθνπνηήζεη ηε κνξθή ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ ησλ 
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ζπλδέζκσλ (έληνλα γξάκκαηα, αιιαγή ρξψκαηνο θιπ) ή λα είλαη ιεθηηθφο 

εκθαλίδνληαο πξφζζεην θείκελν δίπια απφ έλαλ ζχλδεζκν, ζηελ γξακκή 

θαηάζηαζεο ηνπ πεξηεγεηή ή αθφκα θαη σο επεμήγεζε φηαλ ν ρξήζηεο 

αθήζεη ην πνληίθη πάλσ απφ απηφλ. Οη δεκνθηιέζηεξεο κνξθέο ζρνιηαζκνχ 

ζπλδέζκσλ είλαη κέζσ εηθνληδίσλ θαη επεμεγήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε ην 

πέξαζκα ηνπ πνληηθηνχ (Brusilovsky 2007) πάλσ απφ ηνλ ζχλδεζκν. Ζ 

ηερληθή απηή αθήλεη ηνλ ρξήζηε λα πινεγεζεί ζηελ ζειίδα πνπ επηζπκεί 

αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπ ππνδείμεη πνηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε ζειίδα γηα 

επίζθεςε ζχκθσλα κε ην ΜΥ (Brusilovsky et al. 2006, Farzan & 

Brusilovsky 2006). Δπίζεο ηνπ παξέρεη επηπξφζζεηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

φπσο π.ρ. ην πνζνζηφ θάιπςεο ηεο χιεο κίαο ελφηεηαο, αλ είλαη γλσζηή ή 

φρη θ.α. Ζ ηερληθή απηή είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή γηα ρξήζηεο πνπ έρνπλ 

θάπνην ινγηθφ ππφβαζξν ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο 

(Brusilovsky 2007).  

 Πξνζαξκνγή Υάξηε (Map Adaptation). Ζ ρξήζε ραξηψλ βνεζάεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα αλαπηχμεη ηελ δηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε γχξσ απφ ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ ηερληθή απηή εκπινπηίδεη ηε κνξθή πνπ έρνπλ νη 

ράξηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ρξήζηε κε λέεο πιεξνθνξίεο. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα επηζεκαλζνχλ θαηάιιεια θφκβνη πνπ επηζθέθζεθε 

ήδε ν ρξήζηεο ή θφκβνη πνπ ζπλήζσο επηζθέπηνληαη άιινη ρξήζηεο απφ ηελ 

ηξέρνπζα ζειίδα. 

 

2.11. Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα Τπεξκέζσλ  

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ε αληηκεηψπηζε κεξηθψλ εθ 

ησλ θπξηφηεξσλ πξνβιεκάησλ ησλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ (Murray et al. 2000, 

Scheiter & Gerjets 2007) νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ εμαηνκηθεχνπλ 

ηε κάζεζε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά 

αλαθέξνληαη απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ΠΔΤ θαη απνηεινχλ ζπλέλσζε 

ηερλνινγηψλ απφ ηνλ ηνκέα ησλ ππεξκέζσλ θαη απφ ηνλ ηνκέα ησλ επθπψλ 

ζπζηεκάησλ. Απηή ε ελφηεηα επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηα θπξηφηεξα ΠΔΤ ηα 
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νπνία ζρεηίδνληαη κε ην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηελ ελ ιφγν 

δηαηξηβήο.  

2.11.1. ELM-ART 

Σν ELM-ART (Brusilovsky et al. 1996, Weber 1999, Weber & Brusilovsky 2001) 

είλαη έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ LISP ην 

νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε. Δίλαη έλα απφ ηα πξψηα 

πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα ζην νπνίν βαζίζηεθαλ πνιιά κεηαγελέζηεξα ΠΔΤ. 

Απνηειείηαη απφ έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν ην νπνίν είλαη εκπινπηηζκέλν κε ηεζη, 

θνπίδ, αιιειεπηδξαζηηθή ππνζηήξημε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ρξήζηε. Σν ELM-ART ρξεζηκνπνηεί δχν ηξφπνπο παξνπζίαζεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ: έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν ρσξηζκέλν ζε καζήκαηα, ελφηεηεο θαη 

γλσζηηθέο νληφηεηεο ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο 

θαη έλα Δπεηζνδηαθφ Μνληέιν Μάζεηή -Episodic Learner Model (ELM)- ην νπνίν 

αζρνιείηαη κε ην πεδίν γλψζεο ην νπνίν απαηηείηαη γηα λα ιπζνχλ πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ζ γλψζε πνπ παξέρεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ βηβιίν αλαπαξίζηαηαη ζαλ έλα 

ηεξαξρηθφ δίθηπν φπνπ νη κνλάδεο ηνπ δηαρσξίδνληαη ζε καζήκαηα, ελφηεηεο, 

ππνελφηεηεο θαη ηεξκαηηθέο ζειίδεο. Οη ηεξκαηηθέο ζειίδεο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ 

λέεο έλλνηεο, λα παξνπζηάδνπλ ιίζηεο κε δηαζέζηκα ηεζη ή λα πξνζθέξνπλ 

πξνβιήκαηα γηα ιχζε. Ζ θάζε ελφηεηα πεξηέρεη ην θείκελν ηεο έλλνηαο πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί κε ηελ αληίζηνηρε ζειίδα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζρεηηθέο ελφηεηεο θαη έλλνηεο κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο έρεη 

απνζεθεπκέλεο ηηο αλαγθαίεο έλλνηεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο πξηλ 

αζρνιεζεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, ηηο ζρεηηθέο κε απηήλ έλλνηεο φπσο θαη ην 

πνηεο έλλνηεο ζεσξείηαη φηη ζα γλσξίδεη κεηά ην πέξαο ηεο ελφηεηαο. Δπηπξνζζέησο ε 

θάζε ελφηεηα κπνξεί λα έρεη κία ιίζηα κε ηεζη ή πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνο ιχζε απφ ηνλ καζεηεπφκελν.  

Κάζε ελφηεηα φπσο αλαθέξζεθε πεξηέρεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα 

κειεηήζεη ν ρξήζηεο. Αθνχ κειεηεζεί απηφ δεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα ιχζεη ηξεηο 

αζθήζεηο απμαλφκελεο δπζθνιίαο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη ηηο ιχζεηο θαη λα ηηο 
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ζηείιεη ζηνλ server. Σφηε γίλεηαη αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε απηψλ ησλ ιχζεσλ θαη 

ζηέιλνληαη κελχκαηα γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ρξήζηε.  

Αξρηηεθηνληθή 

Γηα λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο 

κνληέινπ ρξήζηε πνπ ζα απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε θαη 

ηελ γλψζε ηνπ. Σν ΜΥ παξνπζηάδεηαη σο έλα πνιχ-επίπεδν επηθαιππηφκελν 

κνληέιν (multi-layered overlay model). Σν πξψην επίπεδν πεξηγξάθεη αλ ν ρξήζηεο 

έρεη επηζθεθηεί κία ζειίδα ζην παξειζφλ. Σν δεχηεξν επίπεδν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο αζθήζεηο ή ηα ηεζη ζρεηηθά κε κία έλλνηα φπσο θαη κε ηελ απφδνζή ηνπ 

ρξήζηε ζε απηά. Σν ηξίην επίπεδν πεξηγξάθεη αλ κία έλλνηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

γλσζηή ιφγσ ηνπ φηη ν ρξήζηεο έρεη κάζεη έλλνηεο ελφο πην πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ 

πξσηχηεξα. Σέινο ζην ηέηαξην επίπεδν αλαθέξεηαη αλ ν ίδηνο ρξήζηεο έρεη δειψζεη 

κία έλλνηα σο γλσζηή. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ θάζε επηπέδνπ ελεκεξψλνληαη 

αλεμάξηεηα έηζη θάζε πιεξνθνξία απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο δελ δηαγξάθεη ηηο 

ππφινηπεο. Σν κνληέιν καζεηή είλαη αλνηρηφ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο αιιά θαη λα δειψζνπλ ηε γλψζε 

ηνπο (ρήκα 2.11). 

Ο ζρνιηαζκφο επηηπγράλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν. Μπξνζηά απφ θάζε 

ζχλδεζκν εκθαλίδεηαη κία ζθαίξα πξνζαξκνδφκελνπ ρξψκαηνο αλάινγα κε ην αλ 

είλαη θαηάιιειε ε ζειίδα πξνο επίζθεςε ή φρη (ρήκα 2.12). Έηζη κία θφθθηλε 

ζθαίξα εκθαλίδεηαη φηαλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο κίαο ζειίδαο γηα 

επίζθεςε, κία πξάζηλε φηαλ ε ζειίδα απηή πξνηείλεηαη γηα αλάγλσζε απφ ηνλ 

ρξήζηε θαη κία θίηξηλε φηαλ ν ζχλδεζκνο είλαη έηνηκνο γηα επίζθεςε αιιά δελ 

πξνηείλεηαη απφ ην ζχζηεκα. Ο ζρνιηαζκφο ησλ ζπλδέζκσλ απνηειεί βνεζεηηθφ 

ζηνηρείν θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί αθφκε θαη απηέο ηηο έλλνηεο πνπ δελ 

πξνηείλνληαη απφ ην ζχζηεκα.  
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ρήκα 2.11: Παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ καζεηή απφ φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο αιιά θαη λα δειψζνπλ αλ ήδε 

γλσξίδνπλ κία ελφηεηα 

 

Πεγή : Weber & Brusilovsky, 2001 

ρήκα 2.12: ρνιηαζκφο ηζηνζπλδέζκσλ ζην ELM-ART 

 

Πεγή : Brusilovsky et al., 1996 
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ζνλ αθνξά ηελ δηαδνρή ησλ καζεκάησλ θάζε θνξά εμεηάδεηαη ην κνληέιν 

ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα θαη πξνηείλεηαη ε θαηαιιειφηεξε ζειίδα γηα κειέηε. 

Σν ELM-ART δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ειέγρεη θαη λα θαζνξίδεη 

ην κνληέιν ρξήζηε δειψλνληαο ηηο έλλνηεο πνπ γλσξίδεη αιιά επηπξνζζέησο 

πξνζθέξεη ηεζη γηα θάζε θαηλνχξγηα ελφηεηα ψζηε λα εμεηάζεη ηελ ππάξρνπζα 

γλψζε ηνπ ρξήζηε επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ. Αθφκε επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε λα 

θαζνξίδεη ην ρξψκα πνπ ζα έρεη ν ζρνιηαζκφο ησλ ζπλδέζκσλ, λα απελεξγνπνηεί 

/ελεξγνπνηεί ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ ζπλδέζκσλ θαη ηελ θαζνδήγεζε, λα θαηαξγήζεη ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο θαη λα δηαβάδεη ην θείκελν ρσξίο λα εκθαλίδνληαη νη ζρεηηθέο 

αζθήζεηο.  

Σν ζχζηεκα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί πιεξνθνξίεο επεηζνδηαθά γηα ηελ 

δηάγλσζε ηνπ θψδηθα φπσο θαη γηα ηελ εμήγεζε ελδερφκελσλ ιαζψλ ηνπ ρξήζηε πνπ 

αλαθαινχληαη απφ ην καζεζηαθφ ηζηνξηθφ ηνπ. Δπίζεο ζπγθξίλεη επεηζνδηαθέο 

πιεξνθνξίεο (episodic information) κε πιεξνθνξίεο απφ ην πεδίν γλψζεο.  

Αμηνιόγεζε 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο νη ρξήζηεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε γλψζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνηίκεζαλ λα θαζνδεγεζνχλ απφ ην 

ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί “Next”. Αληίζεηα ρξήζηεο πνπ είραλ εκπεηξία 

κε ηνλ browser ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζφηεξν ηνπο πξνζαξκνζηηθά ζρνιηαδφκελνπο 

ζπλδέζκνπο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ρξήζηεο έιπλαλ επηηπρψο αθφκε θαη ηελ πην 

δχζθνιε απφ ηηο ηξεηο αζθήζεηο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ θαινχληαλ λα ιχζνπλ.  

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνδείρηεθε φηη ηα ηππσκέλα βηβιία, 

δελ είλαη θαηάιιεια γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε ππεξθεηκεληθέο ζειίδεο ελφο 

ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ γηα ηνλ ιφγν φηη γξάθνληαη κε ηελ ινγηθή κίαο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδνρήο ησλ ελνηήησλ ηνπο θαη κεκνλσκέλεο ζειίδεο δελ είλαη δπλαηφ λα 

κειεηεζνχλ εχθνια φηαλ γίλεηαη είζνδνο ζε απηέο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

βηβιίνπ. Δπηπξνζζέησο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο έδεημαλ φηη ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε γηα ην θαζεζηψο ηεο θάζε έλλνηαο πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ην ζχζηεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ην αλ πξνηείλεηαη γηα 
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κειέηε ή ην αληίζεην. Απηά εθαξκφδνληαη ζην ELM-ART II πνπ αλαιχεηαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

ELM-ART II 

Σν ELM-ART II (Weber & Specht 1997) είλαη ε λεφηεξε έθδνζε ηνπ ELM-

ART. ηελ έθδνζε απηή αλαζεσξήζεθε ην κνληέιν ρξήζηε θαη ν ηξφπνο 

ζρνιηαζκνχ ησλ ζπλδέζκσλ, πξνζηέζεθαλ αζθήζεηο θαη ηεζη φπσο θαη εξγαιεία γηα 

ηελ επηθνηλσλία καζεηψλ – εθπαηδεπηψλ αιιά θαη ππνζηεξίρζεθε ε άκεζε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζσ δσκαηίσλ επηθνηλσλίαο (chat rooms). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

πσο πξναλαθέξζεθε ζην ELM-ART ππάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ηεζη. Απηά 

έρνπλ ηελ κνξθή testgroup φπνπ είλαη κία ζπιινγή απφ ηκήκαηα εξσηήζεσλ νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε θάζε ελφηεηα. Έλα κεκνλσκέλν ηκήκα ηεζη κπνξεί λα αλήθεη 

ζε πνιιά testgroup. ην ELM-ART II ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

εξσηήζεσλ ηεζη : i) νη εξσηήζεηο θαηάθαζεο-άξλεζεο (true/false), ii) νη εξσηήζεηο 

επηινγήο απάληεζεο (forced choise questions), φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα δηαιέμεη 

ηε ζσζηή απάληεζε απφ ηηο εκθαληδφκελεο, iii) νη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, 

φπνπ ν ρξήζηεο δηαιέγεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη iv) νη εξσηήζεηο ειεχζεξνπ 

θεηκέλνπ, φπνπ ν ρξήζηεο απαληάεη ειεχζεξα ζηελ εξψηεζε. Κάζε νκάδα ηεζη έρεη 

παξακέηξνπο πνπ δειψλνπλ πφζεο εξσηήζεηο ζα παξνπζηάδνληαη ζε κία ζειίδα. Μία 

άιιε παξάκεηξνο θαζνξίδεη πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

απαληεζνχλ επηηπρψο απφ ηνλ ρξήζηε. Δπίζεο κία αθφκε παξάκεηξνο θαζνξίδεη ηνλ 

κέγηζην αξηζκφ ιαζψλ πνπ επηηξέπεηαη λα θάλεη ν ρξήζηεο. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη 

ηηο εξσηήζεηο ελφο ηεζη φζν δελ έρεη απαληεζεί ζσζηά ν απαηηνχκελνο αξηζκφο απφ 

απηέο. Έπεηηα εκθαλίδεη ηηο ιάζνο απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο 

ζσζηέο απαληήζεηο θαη εμεγεί γηαηί ε απάληεζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ην ζχζηεκα 

είλαη ε ζσζηή. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη λα εκθαληζηνχλ αθφκα 

θαη νη εξσηήζεηο πνπ απάληεζε ζσζηά καδί κε ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σφηε παξφκνηα 

κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο εκθαλίδνληαη θαη νη ζσζηά απαληεκέλεο ζε έλα 

μερσξηζηφ παξάζπξν ζην νπνίν γίλεηαη ε αηηηνιφγεζε ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ.  

Ο ζρνιηαζκφο ησλ ζπλδέζκσλ ζην ELM-ART II γίλεηαη κε παξφκνηα κε ηνλ 

πξνθάηνρφ ηνπ. Χζηφζν πξνζηέζεθε έλα αθφκα ρξψκα (πνξηνθαιί) ζε απηά πνπ 
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εκθαλίδνπλ νη ζθαίξεο (ρήκα 2.13). Δλψ ε εκθάληζε θφθθηλεο ή πξάζηλεο ζθαίξαο 

ζπκβνιίδεη φηη αθξηβψο θαη ζην ELM-ART, ε εκθάληζε ηεο θίηξηλεο ζθαίξαο 

ζεκαίλεη είηε φηη ν ρξήζηεο έρεη ήδε επηζθεθηεί ηελ ζειίδα είηε φηη φιεο νη 

δεπηεξεχνπζεο έλλνηεο έρνπλ καζεπηεί. Ζ πνξηνθαιί ζθαίξα ππνδειψλεη φηη ην 

πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζχλδεζκν ζεσξείηαη γλσζηφ ιφγσ ηνπ 

φηη ν ρξήζηεο έρεη κάζεη αλψηεξνπ επηπέδνπ έλλνηεο ή φηη έρεη επηζθεθηεί ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα αιιά ηαπηφρξνλα δελ ζεσξνχληαη σο γλσζηέο φιεο νη 

ππνέλλνηεο  απηήο.  

ρήκα 2.13: Γηεπαθή ELM-ART II ζηελ νπνία δηαθξίλνληαη νη ζρνιηαδφκελνη 

ζχλδεζκνη αιιά θαη έλα παξάδεηγκα άζθεζεο 

 

Πεγή : Weber & Brusilovsky, 2001 

Σν ELM-ART II ππνζηεξίδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ βαζηζκέλν ζε 

παξαδείγκαηα. Δλζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θψδηθα απφ 
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πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα φηαλ ιχλνπλ έλα θαηλνχξην πξφβιεκα. Απηφ γίλεηαη κε 

ηελ εκθάληζε ζπλδέζκσλ πνπ νδεγνχλ ζε παιαηφηεξα παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ 

ζχκθσλα κε ην ηζηνξηθφ ηνπ ρξήζηε. Σν ζχζηεκα βξίζθεη ηα πεξηζζφηεξν ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα θαη παξνπζηάδεη ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπο κε ηελ αλάινγε ζεηξά. Αλ ν 

ρξήζηεο δελ κπνξέζεη λα ιχζεη έλα πξφβιεκα ή δελ κπνξεί λα βξεη πνπ αλαθέξεηαη 

έλα ιάζνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην ζχζηεκα λα δηαγλψζεη ηνλ θψδηθα θαη λα ηνλ 

αλαηξνθνδνηήζεη κε κελχκαηα επεμεγήζεσλ απμαλφκελεο ιεπηνκέξεηαο.  

Αμηνιόγεζε 

Γηα ηελ πεηξακαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Weber & Specht 1997) 

δεκηνπξγήζεθαλ 4 δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ. Μία κε πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ 

ησλ ζπλδέζκσλ θαη κία ρσξίο. Γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο εθδφζεηο ππήξραλ δχν 

αθφκα εθδνρέο εθ ησλ νπνίσλ ε κία πεξηιάκβαλε ην θνπκπί “NEXT” ελψ ε άιιε 

φρη. ην πείξακα ζπκκεηείραλ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ςπρνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Trier αιιά θαη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην δηαδίθηπν.  

ε κία πξψηε έξεπλα εμεηάζηεθαλ 33 ζπκκεηέρνληεο ρσξίο πξνεγνχκελε 

γλψζε πάλσ ζηελ LIPS, νη νπνίνη, αλ θαη επηζθέθηεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 5 

πξψηεο ζειίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ έθηαζαλ σο ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξίηνπ 

καζήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Οη δεθαηέζζεξηο απφ ηνπο 33 

ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ εκπεηξία κε θακία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ελψ νη 

ππφινηπνη 19 γλψξηδαλ ηνπιάρηζηνλ κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πείξακα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.8.  

Μία πξψηε ππφζεζε πνπ έγηλε είλαη φηη ν πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο αιιά 

θαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηαδνρή καζεκάησλ ζα παξαθηλνχζε ηνπο ρξήζηεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε άκεζε θαζνδήγεζε ζηνπο αξράξηνπο 

ρξήζηεο νη νπνίνη επηζθέθηεθαλ ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν αξηζκφ ζειίδσλ  απφ 

απηνχο πνπ δελ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα. Αληίζεηα ν 

πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ ζπλδέζκσλ δελ θαίλεηαη λα βνήζεζε ηνπο 

αξράξηνπο ρξήζηεο. Χζηφζν είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο ρξήζηεο κε θάπνηα 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ νη νπνίνη επηζθέθηεθαλ πνιχ 
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πεξηζζφηεξεο ζειίδεο απφ απηνχο πνπ δελ είραλ ζηελ δηάζεζή ηνπο απηή ηελ 

ιεηηνπξγία.  

Πίλαθαο 2.8: Ο αξηζκφο ησλ ζειίδσλ κε ηεζη θαη πξνβιήκαηα πνπ επηζθέθηεθαλ νη 

ρξήζηεο νη νπνίνη φκσο δελ έθηαζαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ καζήκαηνο. ηηο 

παξελζέζεηο κε Ν ζπκβνιίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ 

Α) Υξήζηεο ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

 Πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ  

 Με Υσξίο Μέζνο φξνο 

Κνπκπί Next 21.0  (N=4) 25.0 (Ν=3) 22.7 (Ν=7) 

ρη θνπκπί Next 13.8 (N=5) 9.5   (Ν=2) 12.6 (Ν=7) 

Μέζνο φξνο 17.0 (N=9) 18.8 (Ν=5) 17.7 (Ν=14) 

 

Β) Υξήζηεο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία έζησ θαη ζε κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

 Πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ  

 Με Υσξίο Μέζνο φξνο 

Κνπκπί Next 23.5  (N=6) 14.0 (Ν=3) 20.3 (Ν=9) 

ρη θνπκπί Next 22.4 (N=5) 12.6   (Ν=5) 17.5 (Ν=7) 

Μέζνο φξνο 23.0 (N=11) 13.1 (Ν=8) 18.8 (Ν=19) 

Πεγή : Weber & Specht, 1997 

 

Μία άιιε ππφζεζε πνπ έγηλε είλαη φηη  ν αξηζκφο ησλ βεκάησλ εμεξεχλεζεο 

κεηψλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ θαη ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

δηαδνρήο καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γεθαηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο ζην 

πείξακα ηειείσζαλ ην πξψην κάζεκα. ηνλ πίλαθα 2.9 θαίλνληαη ν αξηζκφο ησλ 

βεκάησλ πνπ ρξεηάζηεθαλ λα θάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο πξνθεηκέλνπ λα ηειεηψζνπλ 

ην πξψην κάζεκα ζε θάζε κία απφ ηηο εθδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Πίλαθαο 2.9: Ο αξηζκφο ησλ βεκάησλ πινήγεζεο πνπ ρξεηάζηεθαλ νη ρξήζηεο 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ην πξψην κάζεκα. ηηο παξελζέζεηο κε Ν 

ζπκβνιίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ 

Βήκαηα πινήγεζεο πνπ ρξεηάζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην πξψην κάζεκα 

 Πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ  

 Με Υσξίο Μέζνο φξνο 

Κνπκπί Next 66.6  (N=7) 81.3 (Ν=4) 71.9 (Ν=11) 

ρη θνπκπί Next 103.4 (N=9) 87.8   (Ν=4) 98.6 (Ν=13) 

Μέζνο φξνο 87.30 (N=16) 84.5 (Ν=8) 86.4 (Ν=24) 

Πεγή : Weber & Specht, 1997 
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Ο πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηα 

βήκαηα πνπ ρξεηάζηεθαλ νη ρξήζηεο. ηελ αξρή θαίλεηαη λα βνεζάεη ε δηαδνρή ησλ 

καζεκάησλ αιιά ηα νθέιε απηήο ηεο κεζφδνπ πεξηνξίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα αθνχ 

θαίλεηαη φηη νη ρξήζηεο εμνηθεηψζεθαλ κε ηελ απιή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη αθνινπζνχζαλ ηελ βέιηηζηε πνξεία κάζεζεο ρσξίο θάπνηα 

θαζνδήγεζε. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο φηη νη δχν ηερληθέο απηέο δελ είλαη ρξήζηκεο. 

Αληηζέησο δηαθάλεθε φηη παξέρνπλ κεγάιε βνήζεηα ζηελ αξρή ζηνπο άπεηξνπο 

ρξήζηεο. Αθφκε είλαη ρξήζηκεο θαη ζηνπο ρξήζηεο πνπ θαηέρνπλ θάπνηα 

πξνεγνχκελε γλψζε επί ηνπ αληηθεηκέλνπ, αθνχ εμαηνκηθεχνπλ ζηα κέηξα ηνπο ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

2.11.2. Interbook 

Σν Interbook (Brusilovsky et al. 1998, Brusilovsky & Eklund 1998) βαζίζηεθε ζηελ 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζην ELM-ART. Δίλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ 

ζχληαμε ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ κε πξνζαξκνζηηθνχο ζρνιηαδφκελνπο ζπλδέζκνπο.  

Αξρηηεθηνληθή 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Interbook ρξεζηκνπνηνχληαη δχν 

θαηεγνξίεο γλψζεο. Ζ γλψζε ηνπ πεδίνπ κάζεζεο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην 

κνληέιν πεδίνπ θαη ε γλψζε ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην 

κνληέιν ρξήζηε.  Ζ απινχζηεξε κνξθή ελφο κνληέινπ πεδίνπ είλαη κία νκάδα απφ 

έλλνηεο. Ζ ιέμε έλλνηα κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεηψδεο θνκκάηηα γλψζεο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Μία πεξηζζφηεξν πξνρσξεκέλε κνξθή ηνπ κνληέινπ πεδίνπ 

είλαη έλα δίθηπν κε θφκβνπο φπνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ (domain 

concepts). Ζ γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζην γλσζηηθφ πεδίν ηνπ καζήκαηνο 

απνηππψλεηαη ζην κνληέιν γλψζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ην νπνίν πεξηέρεη 

κεηαβιεηέο ζρεηηθέο κε ηελ γλψζε ηνπ καζεηή γηα θάζε επηκέξνπο έλλνηα ηνπ πεδίνπ 

γλψζεο. Παξφκνηα κε ην ELM-ART ππάξρεη θαη εδψ έλα επηθαιππηφκελν κνληέιν 

φπνπ ελεκεξψλεηαη απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (ηηο ζειίδεο πνπ 

επηζθέθηεθε, ηα πξνβιήκαηα θαη ηα θνπίδ κε ηα νπνία αζρνιήζεθε θιπ). 

Δπηπξφζζεηα ζην Interbook ππάξρεη ην κνληέιν ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ καζεηή 

(model of student’s learning goals) ην νπνίν απνηππψλεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. 
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Σν πεδίν γλψζεο είλαη ε βάζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο 

πξνζαξκνζηηθνχ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ. Σα πεξηερφκελά ηνπ ρσξίδνληαη ζε δχν 

κέξε: ζην γισζζάξην (glossary) θαη ζην βηβιίν θεηκέλνπ (textbook). Σν γισζζάξην 

είλαη ην θεληξηθφ κέξνο ελφο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ. Θεσξείηαη ζαλ έλα 

νπηηθνπνηεκέλν δίθηπν φπνπ ν θάζε ηνπ θφκβνο ζπλδέεηαη κε κία έλλνηα ηνπ πεδίνπ 

γλψζεο. Κάζε έλλνηα ηνπ γισζζάξηνπ παξέρεη ζπλδέζκνπο ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ 

βηβιίνπ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε απηήλ. Πξαθηηθά ην γισζζάξη ζπλδπάδεη ηηο 

παξαδνζηαθέο ιεηηνπξγίεο ελφο επξεηεξίνπ θαη ελφο γισζζαξίνπ.  

Παξνπζίαζε – Πξνζαξκνγή  

Ζ παξνπζίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην Interbook γίλεηαη κέζσ κίαο 

νκάδαο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θεηκέλνπ. Απηά ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ ηε 

κεηαθνξά ελφο πξαγκαηηθνχ βηβιίνπ ζε κνξθή ππεξκέζσλ (hypermedia form). Κάζε 

κέξνο κίαο ελφηεηαο ηνπ βηβιίνπ αληηζηνηρίδεηαη κε κία έλλνηα ηνπ πεδίνπ γλψζεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε ζχλδεζή ηνπ κε ην γισζζάξη. Σν Interbook δίλεη 

έλα ξφιν ζε θάζε έλλνηα ζε ζρέζε κε ηελ ελφηεηα. Έηζη κία έλλνηα κπνξεί λα είλαη 

πξναπαηηνχκελε γηα ηελ θαηαλφεζε κίαο ελφηεηαο ή ην δεηνχκελν πξνο κάζεζε απφ 

απηή ηελ ελφηεηα.  

Σν Interbook παξέρεη εξγαιεία ηφζν γηα δηαδνρηθή κεηάβαζε απφ κία ζειίδα 

ζηελ άιιε (κε ηα θνπκπηά forward/backward) φζν θαη ηεξαξρηθή κεηάβαζε κεηαμχ 

δηαθφξσλ ελνηήησλ, επηπιένλ φκσο δεκηνπξγεί ζπλδέζκνπο αλάκεζα ζην γισζζάξη 

θαη ζην θείκελν ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα βξεη ην πιηθφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη γηα 

κία ζπγθεθξηκέλε έλλνηα 

πσο θαη ζην ELM-ART έηζη θαη ζην Interbook ρξεζηκνπνηείηαη ε άκεζε 

θαζνδήγεζε θαη ε ππνζηήξημε πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο κέζσ ηνπ 

πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ. Πξηλ απφ θάζε ζχλδεζκν ζηα πεξηερφκελα ηνπ 

καζήκαηνο κπνξεί λα ππάξρεη κία ζθαίξα κε αλάινγν ρξσκαηηζκφ ν νπνίνο 

ππνδειψλεη αλ είλαη θαηάιιειν ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν γηα κάζεζε. Σαπηφρξνλα 

κε ην ρξψκα ηεο ζθαίξαο αιιάδεη θαη ε κνξθή ησλ γξακκάησλ ησλ ζπλδέζκσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξάζηλν ρξψκα ζε κία ζθαίξα θαη ε εκθάληζε ηνπ 

ζπλδέζκνπ κε έληνλα γξάκκαηα ζεκαίλεη φηη ην πεξηερφκελν είλαη θαηάιιειν θαη 

πξνηείλεηαη γηα κειέηε. Σν θφθθηλν ρξψκα ηεο ζθαίξαο θαη ε πιάγηα εκθάληζε ησλ 
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γξακκάησλ ηνπ ζπλδέζκνπ δειψλνπλ φηη δελ είλαη θαηάιιειν αθφκα γηα κειέηε ελψ 

ην ιεπθφ ρξψκα ηεο ζθαίξαο ππνδειψλεη φηη δελ ππάξρεη θάπνην λέν ζηνηρείν πξνο 

κάζεζε θαη ν ρξήζηεο γλσξίδεη φιεο ηηο έλλνηεο ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο.  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζρνιηάδεηαη είλαη ην επίπεδν γλψζεο ηνπ ρξήζηε γηα 

θάζε έλλνηα. Δηδηθφηεξα εάλ δελ ππάξρεη θάπνηνο ζρεηηθφο ζρνιηαζκφο ζεκαίλεη φηη 

ην πεξηερφκελν είλαη άγλσζην ζηνλ ρξήζηε. Έλα κηθξφ «» ζεκαίλεη φηη ην 

πεξηερφκελν είλαη γλσζηφ, έλα κεζαίν «» φηη ην έρεη κάζεη ν ρξήζηεο, θαη έλα 

κεγάιν «» φηη ν ρξήζηεο ην γλσξίδεη πνιχ θαιά.  

πσο πξναλαθέξζεθε ην Interbook εθηφο ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ 

ππνζηεξίδεη θαη ηελ ηερληθή ηεο άκεζεο θαζνδήγεζεο. Απηφ γίλεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

επηιέγεη ην θνπκπί “teach me” νπφηε θαη ην ζχζηεκα ηνλ νδεγεί ζηελ 

θαηαιιειφηεξε επφκελε ζειίδα γηα κειέηε.  

Σέινο παξέρεηαη βνήζεηα βαζηζκέλε ζηηο πξναπαηηνχκελεο έλλνηεο 

(prerequisite-based help). Πνιιέο θνξέο φηαλ ν ρξήζηεο δελ θαηαιαβαίλεη θάηη ζε 

κία ελφηεηα νθείιεηαη ζε θελά πνπ έρεη απφ πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ππάξρεη έλα εηδηθφ θνπκπί φπνπ επηιέγνληάο ην ν ρξήζηεο δεκηνπξγείηαη κία 

ιίζηα κε ηηο πξναπαηηνχκελεο έλλνηεο απηήο ηελ ελφηεηαο φπνπ κπνξεί λα κεηαβεί ν 

ρξήζηεο  θαη λα ιχζεη ηελ απνξία ηνπ.  

Ζ δηεπαθή ηνπ Interbook (ρήκα 2.14) ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην 

γισζζάξην θαη ζην βηβιίν θεηκέλνπ. Σν βηβιίν θεηκέλνπ κπνξεί λα έρεη δχν ηκήκαηα 

(frames) έλα κε ηνλ ηίηιν ηεο ελφηεηαο θαη ην θείκελν πξνο κειέηε πνπ είλαη θαη ην 

θχξην ηκήκα, θαη έλα κε ζπλδέζκνπο ζηηο πξναπαηηνχκελεο θαη ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ 

ελφηεηα έλλνηεο. ην θπξίσο ηκήκα ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ εκθαλίδνληαη ην 

θέληξν πινήγεζεο (navigation center) θαη ηα θνπκπηά ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ 

πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα. Σν θέληξν πινήγεζεο δείρλεη ζε πηα ζέζε ηεξαξρηθά 

αλήθεη ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πνπ κειεηά ν ρξήζηεο εκθαλίδνληαο κία ιίζηα απφ 

ηηο πξνεγνχκελεο θαη επφκελεο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηεο. Υξεζηκεχεη γηα λα 

γλσξίδεη ν ρξήζηεο αθξηβψο πνπ βξίζθεηαη, αιιά θαη γηα πινήγεζε, αθνχ νη ηίηινη 

ζηελ ιίζηα είλαη ελεξγνί ζχλδεζκνη γηα ηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο. 
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ρήκα 2.14: Γηεπαθή ηνπ Interbook 

 

Πεγή : Brusilovsky et al., 1998 

 

πγγξαθή καζεκάησλ 

πσο αλαθέξζεθε ην Interbook ζε αληίζεζε κε ην ELM-ART είλαη έλα 

ζχζηεκα γηα ηελ ζχληαμε πξνζαξκνζηηθψλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ θαη φρη απιά έλα 

πξνζαξκνζηηθφ βηβιίν. Γχλεηαη ε δπλαηφηεηα ινηπφλ ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη 

κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν. Ζ δηαδηθαζία απηή 

ρσξίδεηαη ζε πέληε βήκαηα (ρήκα 2.15). 
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ρήκα 2.15: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε δηαδηθαζίαο ζπγγξαθήο καζεκάησλ κε ην 

Interbook 

 

Πεγή : Brusilovsky et al., 1998 

 Καηαξρήλ ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν αξρείν ηνπ MS-

Word κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο δνκεκέλν έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη 

θεθάιαηα, ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο. Σν Interbook αλαγλσξίδεη ηε δνκή ηνπ 

καζήκαηνο κέζσ ησλ επηθεθαιίδσλ ηνπ εγγξάθνπ. 

 Σν δεχηεξν βήκα είλαη λα νξίζεη ν ρξήζηεο ηηο πξναπαηηνχκελεο θαη ηηο ζρεηηθέο 

κε ηελ θάζε ελφηεηα έλλνηεο. Απηφ γίλεηαη κέζσ ζρνιηαζκνχ πνπ εηζάγεη ν 

ρξήζηεο αλάκεζα ζηνλ ηίηιν θαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηεο ελφηεηαο. Ο 

ζρνιηαζκφο εηζάγεηαη κε εηδηθή κνξθή “hidden & shadowed” 

 Μφιηο γίλεη απηφ απνζεθεχεηαη ην αξρείν ζε RTF format. 
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 Έπεηηα κε ην πξφγξακκα RTFtoHTML κεηαηξέπεηαη ζε HTML format. ε απηφ 

ην ζεκείν ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα αιιάμεη ηελ θαηάιεμε .html ησλ αξρείσλ ζε 

.inter έηζη ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη απφ ην Interbook.  

 Σέινο αληηγξάθνληαη φια ηα αξρεία .inter ζηνλ θάθειν “Texts” ηνπ server. ηαλ 

μεθηλά ην Interbook «αλαιχεη» (parsing) ηα αξρεία απηά θαη δεκηνπξγεί κία ιίζηα 

κε ηα ηκήκαηα ηεο θάζε ελφηεηαο. Κάζε ηκήκα πεξηέρεη ην φλνκα, ηνλ ηχπν ηεο 

ελφηεηαο, ηε θφξκα ηνπ (spectrum) θαη ηελ ζέζε ηνπ ζηνλ ηειηθφ HTML 

θάθειν.  Έηζη ην πιηθφ είλαη πιένλ έηνηκν πξνο αλάγλσζε. 

 

Αμηνιόγεζε 

ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Brusilovsky & Eklund, 1998), 

ζε πείξακα φπνπ ζπκκεηείραλ 25 καζεηέο ηνπο δεηήζεθε λα κειεηήζνπλ δχν 

ελφηεηεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Interbook κε θαη ρσξίο πξνζαξκνζηηθφ 

ζρνιηαζκφ. θνπφο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα ειέγμεη γηα πηζαλή βειηίσζε ηνπ 

καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ, αιιά 

θαη πηζαλά απνηειέζκαηα ζηελ δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε ν ρξήζηεο. Σν πείξακα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 4 δίσξεο ζπλεδξίεο. Οη καζεηέο αξρηθά αμηνιφγεζαλ ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηεθά ηνπ Interbook θαη έπεηηα απάληεζαλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην έηζη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ Interbook έδεημαλ 

φηη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήηαλ θαηαλνεηά θαη ρξήζηκα γηα ηνπο καζεηέο. 

Χζηφζν αξρηθά δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηελ 

βαζκνινγία πνπ πέηπραλ ζηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζειίδσλ πνπ ρξεηάζηεθε λα επηζθεθηνχλ, κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πείξακα. Μεηά φκσο απφ πεξαηηέξσ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο πνπ 

φλησο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ (θάπνηνη ρξήζηεο επέιεμαλ 

λα ηνλ αγλνήζνπλ) είραλ φλησο θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

γλψζεψλ ηνπο.  
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2.11.3. AHA! 

Σν AHA! είλαη έλα ζπγγξαθηθφ εξγαιείν πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζαξκνζηηθά καζήκαηα. Πνην 

ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζειίδεο XHTML ή 

XML κε ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Δπηπξφζζεηα εθφζνλ επηζπκνχλ ην πξνζδψζνπλ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην κάζεκα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηνπο θαλφλεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα κεηαβάιιεηαη ην κνληέιν ηνπ καζεηή θαη ν ηξφπνο πνπ 

ζα πξνζαξκφδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  

Ζ αξρηθή έθδνζε ηνπ AHA! (De Bra & Calvi 1998) πξσηνεκθαλίζηεθε ην 

1996 φπνπ έλα δηαδηθηπαθφ κάζεκα θεηκέλνπ εκπινπηίζηεθε κε πξνζαξκνζηηθφ 

πεξηερφκελν θαη ζπλδεζκνινγία. Απφ ηφηε ην ινγηζκηθφ γηα εθείλν ην κάζεκα 

επεθηάζεθε θαη νδήγεζε ζην AHA! 1.0 ((De Bra et al. 2000). Έπεηηα ην ζχζηεκα 

επεθηάζεθε κε θαλφλεο ηχπνπ γεγνλφο-ππφζεζε-ελέξγεηα (event-condition-action 

rules), ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ νη νπνίεο πεξηγξάθνληαλ κέζσ γεληθψλ θαλφλσλ, 

κία πεξηζζφηεξν επέιηθηε δνκή ηνπ κνληέινπ ρξήζηε ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

ππνζηήξημε πνιιαπιψλ ελλνηψλ θαη κία πεξηζζφηεξν πνιχπιεπξε δνκή γηα απηέο ηηο 

έλλνηεο, κε ρξήζε λέσλ κεηαβιεηψλ.  

Οη αιιαγέο απηέο νδήγεζαλ ζηελ δεχηεξε έθδνζε ηνπ ΑΖΑ! (De Bra et al. 

2002). ε απηήλ ηελ έθδνζε ην πεδίν γλψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαπαξηζηάηαη κέζσ 

ελλνηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο (attributes and relationships). Οη 

έλλνηεο είλαη δηαρσξηζκέλεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ζ ηειεπηαία επέθηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο έγηλε ην 2006 φπνπ δεκηνπξγήζεθε ε ηξίηε έθδνζή ηνπ ( De Bra et al. 

2006, Stash 2007). ε απηή ηελ έθδνζε ην ζχζηεκα επεθηάζεθε κε πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζαξκνδφκελνπ πεξηερνκέλνπ, κε 

βειηησκέλεο δπλαηφηεηεο ζειηδνπνίεζεο θαη πεξηζζφηεξν εθηεηακέλα ζπγγξαθηθά 

εξγαιεία. ε απηή ηελ έθδνζε ππνζηεξίρζεθε ε εηζαγσγή καζεκάησλ ζπκβαηψλ κε 

ην SCORM (Romero et al. 2005a, 2005b) αιιά θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ καζήκαηνο κε 

βάζε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Stash & De Bra 2004, Stash et al. 2004, 

Stash 2007). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην AHA! κπνξεί λα εμνκνηψζεη άιια 

πεξηβάιινληα. Μία ηέηνηα πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζην (De Bra & Brusilovsky 2003) 

φπνπ κία επέθηαζε ηνπ AHA! ηνπ επηηξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα καζήκαηά ηνπ κε ηε 
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ζειηδνπνίεζε ηνπ Interbook κέζσ ελφο compiler πνπ θάλεη δπλαηή ηε κεηαηξνπή θαη 

ηε ρξήζε αξρείσλ ηνπ Interbook ζην ΑΖΑ!. 

Αξρηηεθηνληθή 

Σν ΑΖΑ! Απνηειείηαη απφ ην Domain Adaptation Model (DM/AM), ην 

κνληέιν ρξήζηε θαη ηηο ηνπηθέο ζειίδεο. Σν κνληέιν ρξήζηε είλαη έλα 

επηθαιππηφκελν κνληέιν, ζην νπνίν θάζε έλλνηα έρεη δηάθνξεο ζρεηηδφκελεο 

ηδηφηεηεο νη νπνίεο ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο γλσζηή, ελδηαθέξνπζα, πξνζβάζηκε, 

θαηάιιειε γηα κειέηε, ή φηη έρεη ήδε πξνεγεζεί επίζθεςε ζε απηή.  Σν DM/AM 

απνηειείηαη απφ κία νκάδα θαλφλσλ ηνπο νπνίνπο εθηειεί ν κεραληζκφο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο θαλφλσλ 

δηαζέζηκεο απφ ην ζχζηεκα. Ζ πξψηε θαηεγνξία ηξνπνπνηεί ην ΜΥ αλάινγα κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ πινήγεζε ελψ ηαπηφρξνλα απηή ε αιιαγή ηνπ 

ΜΥ νξίδεη αιιαγέο ζηελ πινήγεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ νη νπνίεο 

γίλνληαη κέζσ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο θαλφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ην κνληέιν πεδίνπ γλψζεο θαη ε κνλάδα πξνζαξκνγήο ζπλδπάδνληαη θαη 

νξίδνπλ ην DM/AM φπσο πξναλαθέξζεθε.  

ηαλ ν ρξήζηεο δεηάεη λα δεη κία ζειίδα ην αίηεκά ηνπ κεηαθέξεηαη ζε έλα 

servlet θαη ηαπηφρξνλα ελεκεξψλεηαη ην κνληέιν ρξήζηε θαη αλάινγα κε ην ΜΥ 

δεκηνπξγείηαη ε ζειίδα (ρήκα 2.16). Σν ζχζηεκα απνζεθεχεη ην DM/AM  θαη ην 

κνληέιν ρξήζηε σο αξρεία XML ή κέζα ζηελ ΜySQL αλάινγα κε ηελ ξχζκηζε πνπ 

έρεη επηιέμεη ν δηαρεηξηζηήο (Stash & De Bra 2003). ην ΑΖΑ!.1.0 νη εθπαηδεπηέο 

δεκηνπξγνχζαλ απεπζείαο ηα XML θαη HTML αξρεία. Αιιά κεηά ηελ έθδνζε 2.0. 

ζηελ νπνία ε δνκή ησλ DM/AM έγηλε πεξηζζφηεξν πνιχπινθε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηάθνξα εξγαιεία φπσο ην Concept Editor  θαη ην Graph Author. Σν Concept Editor 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ελλνηψλ θαη ησλ θαλφλσλ πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

απηψλ ελψ ην Graph Author ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηνχλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ.  
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ρήκα 2.16: Γηεπαθή πξνβνιήο καζήκαηνο κε ην AHA! φπνπ δηαθξίλεηαη ν 

πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ ζπλδέζκσλ 

 

Πεγή : De Bra et al., 2006 

Παξνπζίαζε– Πξνζαξκνγε 

Ζ παξνπζίαζε ελφο καζήκαηνο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ ελλνηψλ. ε θάζε 

έλλνηα ζπζρεηίδεηαη θάπνηνο αξηζκφο κεηαβιεηψλ πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο έλλνηαο θαη γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν, φπσο ην επίπεδν γλψζεο ή ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ πάλσ ζε κία έλλνηα. Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ AHA! νθείιεηαη 

ζηελ ρξήζε απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο απνζεθεχνληαη ζην κνληέιν ρξήζηε.  

Σν AHA! ππνζηεξίδεη ηνλ πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ ζπλδέζκσλ, ηελ 

απφθξπςε αθαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ αιιά θαη ηελ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ην ΜΥ. Ο πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ 

ζπλδέζκσλ γίλεηαη σο αθνινχζσο. ηαλ έλαο ζχλδεζκνο είλαη δηαζέζηκνο γηα 

επίζθεςε κπνξεί λα εκθαληζηεί κε ηξία ρξψκαηα κπιε, κσβ, καχξν ηα νπνία 

ζπκβνιίδνπλ αληίζηνηρα θαιφ, νπδέηεξν θαη θαθφ γηα κειέηε, αλάινγα κε ην αλ  

ελδείθλπηαη γηα επίζθεςε ν ζχλδεζκνο. Σν AHA! πξνζαξκφδεη αλάινγα θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ. Δηδηθφηεξα φηαλ θάπνην ζηνηρείν θξηζεί θαηάιιειν γηα 

παξνπζίαζε, κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ ζειίδα κε έλα εηζαγφκελν ηκήκα (fragment) 

ή αληηθείκελν (object).   
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ην ΑΖΑ! νη ζειίδεο παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη πεξηερφκελν 

αλάινγα κε ην ΜΥ. Γηα ην ιφγν φκσο φηη απηφ ίζσο λα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε ζε 

θάπνηνπο ρξήζηεο,  παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε ρξήζηε λα επηιέμεη έλα απφ ηα 

ηέζζεξα επίπεδα πξνζαξκνζηηθφηεηαο : 

 πάληα πξνζαξκνδφκελν (always adapted), φπνπ νη ηζηνζειίδεο είλαη πάληα 

πξνζαξκνδφκελεο ζην εθάζηνηε κνληέιν ρξήζηε, 

 πάληα ζηαζεξφ (always stable), φπνπ ε ζειίδα πξνζαξκφδεηαη ηελ πξψηε θνξά 

ζην ΜΥ θαη απφ εθεί θαη έπεηηα εκθαλίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

 ζηαζεξφ ζε κία ζπλεδξία (session stable), φπνπ πξνζαξκφδεηαη ζην ΜΥ ηελ 

πξψηε θνξά θαη παξακέλεη ζηαζεξφ φζν ν ρξήζηεο παξακέλεη ζπλδεδεκέλνο 

δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπλεδξίαο θαη 

 ζηαζεξφ θαηά δήισζε (expression stable), φπνπ ζε θάζε ζειίδα δειψλεηαη ζε 

κία κεηαβιεηή αλ ην πεξηερφκελφ ηεο ζα είλαη ζηαζεξφ ε φρη. 

2.11.4. NetCoach 

Σν NetCoach (Weber et al. 2001) είλαη έλα εξγαιείν ζρεδηαζκνχ θαη δεκηνπξγίαο 

πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ ππεξκέζσλ ην νπνίν πξνήιζε απφ ην ELM-ART. Σα 

καζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην NetCoach είλαη πξνζαξκνζηηθά, δπλακηθά, 

πξνζαξκνδφκελα, ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπο δελ απαηηεί ηελ γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνλ ρξήζηε. 

Ζ γλψζε ζην NetCoach νκνίσο κε άιια πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. 

Interbook) απνηειείηαη απφ έλλνηεο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο σο πξναπαηηνχκελεο θαη  εμαξηψκελεο. Πξναπαηηνχκελεο είλαη απηέο νη έλλνηεο 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη κία έλλνηα, ελψ 

σο εμαξηψκελεο ραξαθηεξίδνληαη απηέο νη έλλνηεο νη νπνίεο ζα ζεσξεζνχλ γλσζηέο 

σο απνηέιεζκα ηεο κειέηεο θαη γλψζεο θάπνηαο άιιεο ζπλδεδεκέλεο ζε απηέο 

έλλνηαο.  

Αξρηηεθηνληθή 

Σν NetCoach ελζσκαηψλεη έλα πνιπεπίπεδν επηθαιππηφκελν κνληέιν 

ρξήζηε παξφκνην κε απηφ ην ηνπ ELM-ART. Σν κνληέιν απηφ (ρήκα 2.17) πεξηέρεη 
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πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηελ θάζε έλλνηα ηνπ καζήκαηνο. ην 

πξψην επίπεδν αλαθέξεηαη αλ ν ρξήζηεο έρεη επηζθεθηεί κία ζειίδα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη κία έλλνηα. Σν δεχηεξν επίπεδν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πνηα 

ηεζη θαη αζθήζεηο, ζπλδεφκελα κε κία έλλνηα έρεη ιχζεη ν ρξήζηεο θαη αλ έρεη 

μεπεξάζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ψζηε λα ζεσξείηαη επηηπρήο ε ιχζε. ην 

ηξίην επίπεδν αλαθέξεηαη αλ κία έλλνηα κπνξεί λα ζεσξείηαη σο γλσζηή ιφγν ηνπ φηη 

ν ρξήζηεο κειέηεζε θάπνηα πην κεηαγελέζηεξε έλλνηα θαη ηέινο ζην ηέηαξην επίπεδν 

θαίλεηαη αλ ν ρξήζηεο έρεη ζεκεηψζεη θάπνηα έλλνηα σο γλσζηή.  

ρήκα 2.17: Αλαπαξάζηαζε κνληέινπ ρξήζηε ηνπ NetCoach 

 

Πεγή : Weber et al. 2001 

 

 

Παξνπζίαζε– Πξνζαξκνγή 

Σν ζχζηεκα πξνζαξκφδεηαη ζηελ γλψζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ ρξήζηε. Γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ 

ησλ ζπλδέζκσλ θαη ηελ δηαδνρή πξνγξάκκαηνο παξφκνηα κε ην ELM-ART θαη ην 

Interbook. Ο ξφινο ηεο πξνζαξκνγήο είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη επηηξέπεη ζηνλ 

ρξήζηε λα επηζθεθηεί κία ζειίδα αθφκα θαη αλ ην πεξηερφκελφ ηεο δελ ζεσξείηαη 

θαηάιιειν γηα κειέηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. ην ρήκα 2.18 δηαθξίλεηαη ηφζν ν 

πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ ζπλδέζκσλ φζν θαη ε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  
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ρήκα 2.18: Γηεπαθή πξνβνιήο καζήκαηνο κε ην NetCoach 

 

Πεγή : Weber et al. 2001 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ NetCoach είλαη φηη ζην πεξηερφκελν ησλ 

καζεκάησλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ αθφκα θαη flash-animations. Δπηπξνζζέησο 

ππάξρεη έλα γισζζάξη θαη κία ζειίδα κε αλαθνξέο πάλσ ζε ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

επίζεο, παξέρνληαη, έλα εξγαιείν αλαδήηεζεο φπσο θαη ε δπλαηφηεηα ν 

εθπαηδεπφκελνο λα θξαηάεη ζεκεηψζεηο ζε θάζε έλλνηα.  

Θεηηθφ είλαη ην φηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Μπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν  

εκθάληζεο ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ησλ πξνηξνπψλ φπσο θαη λα ηηο 

απελεξγνπνηήζεη. Αθφκα κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ηνπ ζρνιηαζκνχ αιιά θαη ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο. Δπηπξνζζέησο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

κπνξεί λα δειψζεη θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, εθφζνλ δελ 

επηζπκεί λα κειεηήζεη φιν ην κάζεκα, θαη ην ζχζηεκα πξνζαξκφδεη ηε δηδαζθαιία 

θαηάιιεια έηζη ψζηε λα κειεηεζνχλ κφλν νη ζρεηηθέο κε ηνπο ζηφρνπο έλλνηεο.  

Σν NetCoach παξέρεη αζθήζεηο θαη ηεζη δηαθφξσλ κνξθψλ φπσο πνιιαπιψλ 

επηινγψλ, ζπκπιήξσζεο θελψλ, αλνηρηψλ εξσηήζεσλ αιιά θαη εξσηήζεσλ κέζσ e-

mail. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηεζη παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν. Δίλαη δπλαηφ πξηλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε λα δνζνχλ θάπνηεο 

ππνδείμεηο ψζηε λα μαλαπξνζπαζήζεη ν καζεηήο λα απαληήζεη. Δπίζεο πξνζθέξεη 

επηθνηλσλία κέζσ e-mail κε ηνπο θαζεγεηέο αιιά θαη δσκάηηα νκηιίαο (chat rooms) 

γηα αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Αθφκα είλαη δπλαηή ε 

αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  
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πγγξαθή καζεκάησλ 

Ζ ρξήζε ηνπ σο εξγαιείν ζπγγξαθήο καζεκάησλ γίλεηαη κέζσ δηαθφξσλ 

θνξκψλ (ρήκα 2.19) νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο 

γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ λα δεκηνπξγήζνπλ κία ζεηξά πξνζαξκνζηηθψλ 

καζεκάησλ. Σν εξγαιείν ζπγγξαθήο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηφζν ησλ ελφηεηεο ηνπ 

καζήκαηνο φπσο θαη πνιιά είδε ηεζη παξφκνηα κε απηά πνπ ππνζηεξίδεη ην ELM-

ART.  

ρήκα 2.19: Οζφλε θαζνξηζκνχ πξναπαηηνχκελσλ θαη “inferences” ελλνηψλ  

 

Πεγή : Weber et al. 2001 

Σα καζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην ζχζηεκα είλαη θαζνδεγνχκελα απφ 

εθπαηδεπηηθνχο. Οη ηειεπηαίνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε θάζε εθπαηδεπφκελν, 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα, λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

δσκάηηα νκηιίαο, λα ζηέιλνπλ αλαθνηλψζεηο ζε νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ φπσο θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο.  

Αμηνιόγεζε 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ NetCoach (Weibelzahl & Weber, 2003) ζπκκεηείραλ 

32 θνηηεηέο ηνπ παηδαγσγηθνχ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Freiburg παξαθνινχζεζαλ έλα 

ζεκηλάξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 

δχν θνξέο ην HTML-Tutor ην νπνίν είλαη έλα κάζεκα ηνπ NetCoach. Σν κάζεκα 
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πεξηειάκβαλε 48 έλλνηεο. Σν NetCoach θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ελεκέξσλε 

ην κνληέιν ρξήζηε. Κάζε έλλνηα ραξαθηεξηδφηαλ σο ιπκέλε (solved), ή inferred, 

αιιηψο δελ ππήξρε ε θαηάιιειε πιεξνθφξεζε. Γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε 

κνληεινπνίεζε ήηαλ επηηπρήο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

έιπζαλ 40 ηπραία επηιεγκέλα εμσηεξηθά ηεζη απφ ηα νπνία πξνέθππηε, εθφζνλ 

ππήξρε θαηάιιειε εξψηεζε, αλ ν ρξήζηεο γλσξίδεη ή φρη κία έλλνηα. Σα 

απνηειέζκαηα  ηεο αμηνιφγεζεο δηαθξίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.10. Γηαθαίλεηαη φηη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ εμσηεξηθψλ ηεζη ζπγθιίλνπλ 

κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κνληεινπνίεζεο. ηηο ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε 

απφθιηζε κεηά απφ ιεπηνκεξέζηεξε κειέηε πνπ έγηλε βξέζεθε φηη ην εμσηεξηθφ ηεζη 

έιεγρε δηαθνξεηηθή πηπρή ηεο έλλνηαο απφ ην ζχζηεκα.   

Πίλαθαο 2.10: Ο αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζπγθιίλνπλ θαη απνθιίλνπλ απφ ην 

κνληέιν ρξήζηε. ην πείξακα ζπκκεηείραλ 32 θνηηεηέο πνπ κειέηεζαλ 48 έλλνηεο. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ελλνηψλ πνπ κειεηήζεθαλ είλαη 32x48=1536 

 

Πεγή : Weibelzahl & Weber, 2003 

Μία δεχηεξε αμηνιφγεζε (Weibelzahl & Weber 2003) πνπ έγηλε, είρε ζθνπφ 

λα ζπγθξίλεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ην αλ ν εθπαηδεπφκελνο 

είλαη έηνηκνο ή φρη λα κειεηήζεη κία έλλνηα. Θεσξεηηθά νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη 

λα απνδίδνπλ ρεηξφηεξα φηαλ κειεηνχλ  έλλνηεο πνπ δελ είλαη έηνηκνη λα κάζνπλ. Σα 

απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ απηή ηελ ππφζεζε θαη έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη νη 

νπνίνη κειέηεζαλ έλλνηεο πνπ ήηαλ έηνηκνη λα κάζνπλ απέδσζαλ θαιχηεξα απφ 

απηνχο πνπ δελ ήηαλ ηειείσο έηνηκνη.  

Σν NetCoach είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζπγγξαθηθφ εξγαιείν γηα 

πξνζαξκνζηηθά καζήκαηα αιιά θαη γηα ηδεαηά καζεζηαθά πεξηβάιινληα.  Αλ 
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ζπγθξηζεί κε αληίζηνηρα ζπγγξαθηθά εξγαιεία πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ φπσο ην 

AHA! θαη ην Interbook έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Μεξηθά απφ απηά είλαη φηη 

πξνζαξκφδεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ζηηο επηδφζεηο πνπ έρεη ζηα 

ηεζη πνπ ζπκπιεξψλεη. Αθφκε πξνζαξκφδεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ελψ ην 

Interbook φρη. Μία δηαθνξά κε ην AHA! είλαη φηη δελ ππνζηεξίδεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ αιιά νχηε θαη ηελ πξνζαξκνζηηθή 

απφθξπςε ησλ ζπλδέζκσλ θαη απηφ γηαηί ε θηινζνθία ηνπ NetCoach είλαη λα 

δχλνληαη ζπκβνπιέο, αιιά νη καζεηέο λα έρνπλ ειεπζεξία επηινγψλ ζηνλ ηξφπν 

κάζεζεο.  

2.11.5. ALICE 

Σν ALICE (Kavcic et al. 2002) είλαη έλα δηαδηθηπαθφ πξνζαξκνζηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν πξνζθέξεη καζήκαηα γηα ηελ πξνγξακκαηηζκφ κε ηελ Java. 

Τπνζηεξίδεη ηελ πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ είλαη παξφκνηα 

κε ηα πεξηζζφηεξα πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα αθνχ απνηειείηαη απφ ην κνληέιν 

ρξήζηε, ην κνληέιν πεδίνπ θαη ηε κνλάδα πξνζαξκνζηηθφηεηαο.  

Σελ πξψηε θνξά πνπ ζα ζπλδεζεί ν εθπαηδεπφκελνο, ζπκπιεξψλεη έλα 

εξσηεκαηνιφγην γηα λα θαζνξηζηεί ε αξρηθή ηνπ γλψζε ελψ ηαπηφρξνλα 

ελεκεξψλεηαη ην κνληέιν ρξήζηε. ζν ν εθπαηδεπφκελνο δνπιεχεη κε ην ζχζηεκα ν 

εμππεξεηεηήο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα λα απνζηέιιεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ην θνξηίν ηνπ θαη απμάλεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Χζηφζν ζην ηέινο θάζε ζχλδεζεο ελεκεξψλεηαη ν εμππεξεηεηήο θαη απνζεθεχνληαη 

νη λέεο ηηκέο ζην κνληέιν ρξήζηε.  

Σν κνληέιν πεδίνπ πεξηέρεη ηηο έλλνηεο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ άιισλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη νη πξναπαηηνχκελεο 

έλλνηεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. ηηο απαξαίηεηεο θαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο. Οη 

απαξαίηεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ έλλνηα πνπ δηδάζθεηαη ελψ νη ππνζηεξηθηηθέο 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απηψλ.  

Ζ πεξηγξαθή ηεο γλψζεο ηνπ ρξήζηε γίλεηαη κε ηελ ζεσξία ηεο fuzzy logic. 

Ζ γλψζε ηνπ ρξήζηε παξνπζηάδεηαη σο έλα κέξνο ηεο γλψζεο ηνπ πεδίνπ, 

κεηαβάιιεηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηζθέπηεηαη ηε ζειίδα κίαο έλλνηαο θαη απμάλεηαη αλ 
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πεξάζεη επηηπρψο ην αληίζηνηρν ηεζη. Αλ ν εθπαηδεπφκελνο γλσξίδεη κία έλλνηα ηφηε 

ην ζχζηεκα ζεσξεί φηη γλσξίδεη θαη φιεο ηηο πξναπαηηνχκελεο έλλνηεο απηήο.  

Παξνπζίαζε - Πξνζαξκνγή 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εκθαλίδεηαη πξνζαξκνζκέλν ζην κνληέιν ρξήζηε 

κέζσ Java servlets. Παξέρεηαη πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε κέζσ ηεο άκεζεο 

θαζνδήγεζεο, ηεο εηζαγσγήο ζπλδέζκσλ θαη ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ ησλ 

ζπλδέζκσλ κε ηελ κεηαβνιή ηνπ ρξψκαηφο ηνπο. Ζ ηερληθή ηεο εηζαγσγήο 

ζπλδέζκσλ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο απφθξπςεο ζπλδέζκσλ θαη ηεο 

πξνζαξκνζηηθήο ηαμηλφκεζεο ηνπο.  Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζε κία ζειίδα κε 

ηε βνήζεηα ησλ θνπκπηψλ Next/ Back, κέζσ ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, κέζσ ηνπ 

επξεηεξίνπ πνπ παξέρεηαη ή κέζσ κίαο ιίζηαο κε ηηο ζρεηηθέο έλλνηεο.  

Ζ δηεπαθή ηνπ ALICE (ρήκα 2.20) ρσξίδεηαη ζε 3 κέξε. ην θεληξηθφ θαη 

δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα θάζε έλλνηα.  ην 

αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη ηα θνπκπηά πινήγεζεο, αθξηβψο απφ θάησ 

ππάξρεη κία ιίζηα κε ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο θαη ζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ζην 

επξεηήξην θαη ζηηο ζειίδεο ηεο βνήζεηαο. ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη 

ζχλδεζκνη ζρεηηθνί κε ηελ ελφηεηα πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη 

θαηάιιεια ρξσκαηηζκέλνη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν. Έρνπλ θφθθηλν ρξψκα 

φηαλ δελ πξνηείλνληαη γηα κειέηε, θίηξηλν φηαλ πξνηείλνληαη αιιά ππφ 

πξνυπνζέζεηο, πξάζηλν φηαλ ελδείθλπληαη γηα κειέηε, κπιε φηαλ είλαη γλσζηέο 

έλλνηεο θαη καχξν γηα ελφηεηεο πνπ ήδε έρεη κάζεη ν ρξήζηεο. ιεο νη ελφηεηεο ηηο 

νπνίεο έρεη επηζθεθηεί ν ρξήζηεο  έρνπλ έλα «». Σέινο ζε θάζε ελφηεηα παξέρεηαη 

έλαο ζχλδεζκνο ζην αληίζηνηρν ηεζη ψζηε λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηνπ ρξήζηε.  

Αμηνιόγεζε 

Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζην κάζεκα ηεο 

Java. Σν πεδίν γλψζεο ρσξίζηεθε ζε 97 έλλνηεο νη νπνίεο αλήθαλ ζε 13 ελφηεηεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπ δεκηνπξγήζεθαλ δχν εθδφζεηο ηνπ. Μία πιήξσο 

ιεηηνπξγηθή θαη κία ρσξίο ηνλ πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ ζπλδέζκσλ. Οη 

καζεηέο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν νκάδεο κία γηα θάζε έθδνζε. Σνπο δφζεθε λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην θαη κεηά απφ κία ψξα κειέηεο κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπο δεηήζεθε λα ιχζνπλ έλα απφ ηα ηεζη αμηνιφγεζεο. 
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ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο απάληεζαλ επηπξφζζεηα θαη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

ρήκα 2.20: Ζ δηεπαθή ηνπ  ALICE 

 

Πεγή : Kavcic et al., 2002 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ρξήζηεο ρσξίζηεθαλ ζε 4 

ππννκάδεο αλάινγα κε ην αλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πιήξε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή 

απηή ρσξίο ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ ζπλδέζκσλ θαη απφ ην εάλ επσθειήζεθαλ απφ ηηο 

πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηηο θάζε έθδνζεο ή φρη. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

αλ θαη φινη ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην είραλ παξφκνηα βαζκνινγία, απηνί πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο αλεμαξηήηνπ 

έθδνζεο έγξαςαλ 26% θαιχηεξα απφ ηνπο ππφινηπνπο. Χζηφζν δελ ππήξρε 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σέινο απφ ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζπκπιήξσζαλ νη ρξήζηεο πξνθχπηεη φηη είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ην ζχζηεκα θαη 

απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ φπσο θαη απφ ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ.  
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2.11.6. AHM 

Σν AHM (Pilar da Silva et al. 1998) είλαη έλα πξνζαξκνζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

γηα ηελ δεκηνπξγία καζεκάησλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηελ εθηηκνχκελε γλψζε ηνπ 

ρξήζηε θαη  ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο.  

Αξρηηεθηνληθή 

Σν AHM φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα ΠΔΤ ελζσκαηψλεη έλα κνληέιν πεδίνπ, έλα 

κνληέιν ρξήζηε θαη κία κνλάδα πξνζαξκνγήο.  

Σν κνληέιν πεδίνπ απνηειείηαη απφ θφκβνπο ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο. Οη 

θφκβνη αληηπξνζσπεχνληαη απφ έλλνηεο ή έγγξαθα. Οη έλλνηεο θαη ηα έγγξαθα 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ζεκαζηνινγηθψλ ζπλδέζκσλ. Γχν είλαη νη ζρέζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο. Μία έλλνηα κπνξεί λα είλαη 

πξναπαηηνχκελε κίαο άιιεο ή λα εμεηδηθεχεη κία άιιε έλλνηα. πσο έρεη αλαθεξζεί, 

νη έλλνηεο απνηεινχληαη απφ έγγξαθα. Απηά κπνξεί λα είλαη multimedia objects, 

θείκελν, ζρήκαηα ή δηαδξαζηηθέο παξνπζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε δηεχζπλζε 

απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Κάζε έγγξαθν παίξλεη κία ηηκή πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν πνπ εμεγεί ηελ έλλνηα θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 0-99. ζν 

κεγαιχηεξε είλαη απηή ε ηηκή ηφζν πην δχζθνιν ζεσξείηαη ην έγγξαθν.  

Ζ γλψζε ηνπ ρξήζηε γηα θάζε έλλνηα ζηελ αξρή είλαη 0. ηαλ αλνίγεη φκσο 

θάπνηα έγγξαθα ηφηε παίξλεη ηελ ηηκή δπζθνιίαο ηνπ εγγξάθνπ. Κάζε έγγξαθν έρεη 

σο πξν-απαίηεζε ν ρξήζηεο λα έρεη έλαλ νξηζκέλν βαζκφ γλψζεο πάλσ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. Έηζη ζηελ αξρή ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνλ ρξήζηε ηα έγγξαθα 

κε κεδεληθή πξν-απαίηεζε γλψζεο θαη φζν απμάλεηαη ε γλψζε ηνπ ηφζν πην 

δχζθνια έγγξαθα ζα είλαη δηαζέζηκα πξνο κειέηε.  

Παξνπζίαζε - Πξνζαξκνγή 

Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηελ απφθξπςε ησλ ζπλδέζκσλ γηα λα επηηχρεη ηελ 

πξνζαξκνγή ζηνλ ρξήζηε. Χζηφζν δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη ηεο άκεζεο 

θαζνδήγεζεο, ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ ζπλδέζκσλ αιιά νχηε θαη ε 

εκθάληζε πξνζαξκνζηηθψλ ραξηψλ γηαηί ζχκθσλα κε ηελ θηινζνθία ησλ 

δεκηνπξγψλ ηνπ απηέο νη ηερληθέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνλ ρξήζηε ζε ιάζνο 

πνξεία.  
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Ζ δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα. Πάλσ αξηζηεξά 

βξίζθεηαη κία ιίζηα κε ηηο  έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο ζε δελδξηθή δνκή. Αλ θαη 

εκθαλίδνληαη φιεο νη έλλνηεο, δηαζέζηκεο γηα επίζθεςε είλαη κφλν νη πξνηεηλφκελεο 

ζηνλ ρξήζηε. Αθξηβψο θάησ απφ απηέο εκθαλίδνληαη γηα ηελ εθάζηνηε επηιεγκέλε 

έλλνηα ηα δηαζέζηκα έγγξαθα πξνο άλνηγκα. Σέινο ζην δεμηφ θαη κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ. Δπηπξφζζεηα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα, κέζσ Java applets, λα εκθαληζηνχλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί 

ελλνηνινγηθνί ράξηεο. Έλαο ράξηεο ν νπνίνο εκθαλίδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηα έγγξαθά ηνπο, έλαο κε φιεο ηηο έλλνηεο αιιά ρσξίο ηα έγγξαθά 

ηνπο θαη έλαο δπλακηθά δεκηνπξγνχκελνο ράξηεο φπνπ εκθαλίδεη ηελ έλλνηα ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη ηηο άκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε απηή. Οη ράξηεο απηνί 

δελ είλαη ελεξγνί αιιά ζρεδηάδεηαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπο ψζηε λα απνηεινχλ θαη έλα 

εξγαιείν πινήγεζεο. 

Αμηνιόγεζε 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ έλα αξρηθφ πείξακα δείρλνπλ φηη νη 

καζεηέο ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηεπαθήο θαη ηνλ ρσξηζκφ ηεο ζε 

ηξία ηκήκαηα. Χζηφζν ε απφθξπςε ζπλδέζκσλ πνπ έρεη επηζθεθηεί ν ρξήζηεο 

θάλεθε λα κπεξδεχεη ηνπο καζεηέο θαη απνθαζίζηεθε αλη’ απηνχ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ν πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο απηψλ. Δπίζεο ζεσξήζεθε θαιφ λα ελεκεξψλεηαη ν 

εθπαηδεπφκελνο γηα ην κέγεζνο ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο ελψ πξνηείλεηαη λα 

βειηησζεί ν ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ έηζη ψζηε λα 

κελ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο επηζθέςεηο ηνπ ζηηο ζειίδεο ηνπ 

καζήκαηνο.  

2.11.7. KBS Hyperbook 

Σν KBS Hyperbook (Henze & Nejdl 2001) είλαη έλα πξνζαξκνζηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ εηζαγσγηθνχ καζήκαηνο ζηελ Java (Introduction to 

Programming in Java). Οη δεκηνπξγνί ηνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ ζεκαζία ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο φπνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα καζαίλεη ελεξγά 

θαη φρη απιά λα δηαβάδεη παζεηηθά ηελ παξερφκελε πιεξνθνξία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε κέζσ έξγσλ (project-based). 
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Αξρηηεθηνληθή 

Σν KBS Hyperbook απνηειείηαη απφ ην κνληέιν καζεηή, ην κνληέιν 

hyperbook θαη ην παηδαγσγηθφ κνληέιν. Ζ γλψζε ζην KBS Hyperbook ρσξίδεηαη ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα. Σν παηδαγσγηθφ κνληέιν πεξηέρεη ηα ηκήκαηα γλψζεο θαη ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο δειαδή αλ θάπνην είλαη πξναπαηηνχκελν ελφο άιινπ. Σν 

κνληέιν hyperbook πεξηέρεη ηηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ θαη ην κνληέιν καζεηή πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ γλψζε ηνπ 

καζεηή ζε θάζε γλσζηηθφ θνκκάηη. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε βάζε 

ηε γλψζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη βαζίδεηαη ζηελ 

παξαγσγή ελφο Bayesian δηθηχνπ.  

Παξνπζίαζε - Πξνζαξκνγή 

Σν ζχζηεκα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηηο αθφινπζεο πξνζαξκνζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (Henze & Nejdl, 1998): 

 πξνζαξκνζηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ “adaptive information resources”. Παξέρεη 

θαηάιιειε πιεξνθνξία θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ έξγσλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ζρνιηάδνληαο ηηο απαξαίηεηεο πεγέο αλάινγα κε ηε γλψζε 

ηνπο, 

 πξνζαξκνζηηθή δνκή πινήγεζεο (adaptive navigation structure). Δθαξκφδεη ηνλ 

πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ ζπλδέζκσλ γηα θάζε έξγν, αλάινγα κε ηε γλψζε 

ηνπ ρξήζηε. Υαξαθηεξίδεη ηα έξγα ζε «ήδε κειεηεκέλα», «πξνηεηλφκελα», 

«πνιχ δχζθνια» κε ηελ εκθάληζε κίαο γθξίδαο, πξάζηλεο ή θφθθηλεο ζθαίξαο 

αληίζηνηρα πξηλ απφ ηνπο ζπλδέζκνπο, 

 πξνζαξκνζηηθή θαζνδήγεζε (adaptive trail generation). Καζνδεγεί ηνλ 

εθπαηδεπφκελν αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ψζηε λα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή πινήγεζε, 

 πξνζαξκνζηηθή επηινγή έξγσλ (adaptive project selection). Παξέρεη ηα 

θαηάιιεια έξγα αλάινγα κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

 πξνζαξκνζηηθή επηινγή ζηφρσλ (adaptive goal selection). Πξνηείλεη ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν θαηάιιεινπο ζηφρνπο εμαξηψκελνπο απφ ηελ εθάζηνηε γλψζε 

ηνπ. 
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Ζ δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα έρεη κία απφ ηηο κνξθέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ρήκα 2.21. 

ρήκα 2.21: Γηεπαθέο ηνπ KBS Hyperbook 

 

Πεγή : Henze & Nejdl, 2001 

Ζ αλαλέσζε ηνπ κνληέινπ ρξήζηε δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα. Σν 

ζχζηεκα δελ ιακβάλεη ππφςε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζειίδεο πνπ επηζθέπηεηαη 

ν ρξήζηεο. Αλη’ απηνχ κεηά απφ θάζε εξγαζία δεηά απφ ηνλ ρξήζηε λα θξίλεη ν ίδηνο 

ηελ απφδνζή ηνπ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαζέζηκεο επηινγέο.  

χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ην επφκελν βήκα ζα είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

2.11.8. PUSH 

Σν PUSH  (Hook 1998) επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηελ εκθάληζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ αιιά θαη λα ειέγρεη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρεη αλαθέξεηαη ζε κία κέζνδν δεκηνπξγίαο ινγηζκηθνχ, 

ηελ SDP, θαη απνηειείηαη απφ 500 έγγξαθα εθ ησλ νπνίσλ ην θάζε έλα έρεη 3-5 

ζειίδεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ θείκελν θαη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Ζ απνζηνιή ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη ζηνλ ρξήζηε κφλν ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

ψζηε λα κελ «ραζεί ζηνλ θπβεξλνρψξν». 
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Παξνπζίαζε - Πξνζαξκνγή 

Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην PUSH δελ επεξεάδεη ηελ πινήγεζε κεηαμχ ησλ 

ζειίδσλ αιιά κφλν ηελ πνζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα εκθαληζηεί.  

Ζ δεκηνπξγία ησλ ζειίδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα. Πξψηα 

επηιέγεηαη ε πιεξνθνξία πνπ ζα εκθαληζηεί ζην ρξήζηε απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ, 

έπεηηα θηιηξάξεηαη θαη κέζσ ηνπ Page Generator (ελφο CGI πξνγξάκκαηνο) 

δεκηνπξγείηαη ε ηειηθή HTML ζειίδα πνπ ζα δεη ν ρξήζηεο.  

Ζ δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίδεηαη ζε έλα κέξνο κε γξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο (Java Applets) θαη ζην θείκελν. ηελ δηεπαθή  εθηφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θεηκέλνπ εκθαλίδνληαη stretchtext (θείκελν πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ ίδηα 

ζειίδα κφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη θάπνηνλ ζχλδεζκν), hotlists (ιίζηεο πνπ ζπλδένπλ 

θάπνηεο ιέμεηο κεγάιεο ζεκαζίαο κε εξσηήζεηο), θαη ηνπηθνχο ράξηεο (local maps) 

πνπ βνεζνχλ ζηελ πινήγεζε ην ρξήζηε. Ζ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα γίλεη 

κέζσ ησλ γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ή κέζσ ελφο κελνχ εξσηήζεσλ φπνπ ν 

ρξήζηεο κέζσ θαηάιιεισλ επηινγψλ δεκηνπξγεί εξσηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν πνπ 

επηζπκεί λα εκθαληζηεί. Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ησλ hotlists πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ κηαο θαη νδεγνχλ ην ρξήζηε ζε έηνηκεο πηζαλέο εξσηήζεηο.  

Οπζηαζηηθά ην PUSH είλαη έλα εξγαιείν πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη φρη ζε απηφλ δειαδή ζηελ γλψζε ηνπ πάλσ ζην αληηθείκελν, 

ζηνλ ηχπν κάζεζήο ηνπ θιπ. Απηφ πνπ θάλεη είλαη απιά λα ηνλ βνεζάεη ζηελ 

πινήγεζε θαη λα ηνπ εκθαλίδεη πιηθφ πνπ ν ίδηνο πξέπεη λα δεηήζεη ρσξίο λα 

πξνζθέξεη θάπνην πξφζζεην είδνο πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Ίζσο ηείλεη πην πνιχ λα 

ραξαθηεξηζηεί σο κία κεραλή αλαδήηεζεο παξά έλα νινθιεξσκέλν πξνζαξκνζηηθφ 

ζχζηεκα. 

 

2.12. ΠΔΤ βαζηδόκελα ζηνπο καζεηύπνπο 

ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε κεξηθψλ απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα ΠΔΤ ηα νπνία παξέρνπλ πξνζαξκνζηηθφηεηα βαζηδφκελα ζηνλ 

καζήηππν ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Γηα θάζε έλα απφ απηά εθηφο απφ ηα ηδηαίηεξα 
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ραξαθηεξηζηθά ηνπο, επηπξφζζεηα παξνπζηάδεηαη θαη ην κνληέιν καζεηχπσλ πνπ 

πηνζεηνχλ.  

2.12.1. INSPIRE 

Σν INSPIRE - Intelligent System for Personalized Instruction in a Remote 

Environment - (Papanikolaou et al. 2003, http://hermes.di.uoa.gr/inspire) είλαη έλα 

πξσηφηππν πξνζαξκνζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνζαξκφδεη ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ πινήγεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπο. Θα γίλεη εθηελή αλαθνξά ζε απηφ ην ζχζηεκα γηα 

ηνλ ιφγν φηη πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο απηήο έρνπλ βαζηζηεί ζηηο αληίζηνηρεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ INSPIRE. 

Ζ δηδαζθαιία ζην INSPIRE βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία Component Display 

Theory (CDT) (Merril 1983) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεη ηξία ζηάδηα πξνφδνπ: ηελ Απνκλεκφλεπζή (παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ), 

ηε Υξήζε (εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ) θαη ηελ Αλαδήηεζε (αμηνπνίεζε ησλ ελλνηψλ ζε 

λέεο θαηαζηάζεηο). Ο Πίλαθαο 2.11 παξνπζηάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πηνζεηνχληαη ζην θάζε ζηάδην πξνφδνπ.  

Πίλαθαο 2.11 :Σα ηξία ζηάδηα πξνφδνπ, νη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

πηνζεηνχληαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ηηο ππνζηεξίδεη 

 

Πεγή : Παπαληθνιάνπ θαη ζπλ., 2000 

 

http://hermes.di.uoa.gr/inspire
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Γηα ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (ζεσξία, αζθήζεηο, 

εξσηήζεηο θιπ) ην INSPIRE βαζίδεηαη ζην κνληέιν ησλ Honey θαη Mumford (1992), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν, νη εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηνλ καζήηππφ ηνπο : Αθηηβηζηήο, Αλαθιαζηηθφο, Θεσξεηηθφο θαη 

Δθαξκνζηηθφο.  

Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζχζηεκα ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαιέμεη απεπζείαο 

ηνλ καζήηππν πνπ έρεη δηαβάδνληαο θάπνηεο ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο ή λα 

ζπκπιεξψζεη έλα εξσηεκαηνιφγην απφ φπνπ ζα πξνθχςεη απηφκαηα. Καηφπηλ ην 

INSPIRE επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηιέμνπλ ηνλ γλσζηηθφ ζηφρν πνπ 

επηζπκνχλ λα κειεηήζνπλ κέζα απφ κία ιίζηα δηαθφξσλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ 

θαη παξάγεη εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο ην ζχζηεκα παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε θαη αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα. Ζ πξνζαξκνγή ζην INSPIRE γίλεηαη κε ηελ 

ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηεο αιιεινπρίαο πξνγξάκκαηνο (curriculum sequencing), 

πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ θαη ηεο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο. Σν INSPIRE 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα παξέκβεη ζην κνληέιν ρξήζηε θαη λα 

αιιάμεη ην γλσζηηθφ ηνπ επίπεδν ζε δηαθνξεηηθέο έλλνηεο φπσο θαη ην καζήηππφ 

ηνπ. Δπηπξνζζέησο ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα απελεξγνπνηήζεη ή λα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο πξνζαξκνζηηθήο παξαγσγήο ηνπ καζήκαηνο 

(Papanikolaou et al. 2002).  

Αξρηηεθηνληθή 

Σν INSPIRE δνκείηαη απφ ηηο παξαθάησ κνλάδεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

ρήκα 2.22: Μνλάδα Γεκηνπξγίαο Μαζήκαηνο, Μνλάδα αμηνιφγεζεο, Μνλάδα 

Παξνπζίαζεο θαη Μνλάδα Δπνπηείαο Δθπαηδεπφκελνπ.  

Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ν εθπαηδεπφκελνο επηιέγεη ηνλ γλσζηηθφ 

ζηφρν θαη αξρηθνπνηεί ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο απνζεθεχνληαη ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα ε Μνλάδα Γεκηνπξγίαο Μαζήκαηνο επηιέγεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ γλσζηηθφ ζηφρν θαη ην κνληέιν ηνπ 

καζεηή θαη ην απνζεθεχεη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ). Ζ Μνλάδα Παξνπζίαζεο 

ηφηε δεκηνπξγεί θαη παξνπζηάδεη ηελ θαηάιιειε HTML ζειίδα ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 
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ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα αλακέλεη ηελ απφθξηζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ε 

Μνλάδα Δπνπηείαο ειέγρεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη αλαλεψλεη ην Μνληέιν Υξήζηε. 

ηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κία ιεηηνπξγία πνπ απαηηεί ηελ αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο ν 

έιεγρνο κεηαθέξεηαη ζηε Μνλάδα Αμηνιφγεζεο φπνπ ζπλεθηηκά ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη αλαγλσξίδεη ην γλσζηηθφ ηνπ επίπεδν. Αθνινπζεί ε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ καζήκαηνο απφ ηε Μνλάδα Γεκηνπξγίαο Μαζήκαηνο θαη ε 

ιεηηνπξγία ζπλερίδεηαη επαλαιεπηηθά.  

ρήκα 2.22: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζπζηήκαηνο INSPIRE  

 

Πεγή : Παπαληθνιάνπ θαη ζπλ., 2000 

Ζ ΒΓ ζην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ην πεδίν γλψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην 

κνληέιν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Σν πεδίν γλψζεο ρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα ηεξαξρηθά 

(ρήκα 2.23). ην πξψην επίπεδν νξίδνληαη νη γλσζηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο. ην 

δεχηεξν νη έλλνηεο πνπ απνηεινχλ ηνλ θάζε γλσζηηθφ ζηφρν θαη νη νπνίεο ρσξίδνληαη 

ζηηο πξναπαηηνχκελεο, ζηηο ζεκαληηθέο θαη ζηηο ζρεηηθέο. ην  ηξίην επίπεδν 

βξίζθνληαη νη κνλάδεο γλψζεο γηα θάζε έλλνηα, νη νπνίεο απνηεινχλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη κνλάδεο γλψζεο κπνξεί λα είλαη θείκελα, αζθήζεηο 

παξαδείγκαηα, κειέηεο πεξίπησζεο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο πξνο ην επίπεδν 

Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ) 

Πεδίν γλψζεο 

 

Μνληέιν καζεηεπφκελνπ 

Μνλάδα Γεκηνπξγίαο 

Μαζήκαηνο Μνλάδα Αμηνιφγεζεο 

Μνλάδα Δπνπηείαο 

Δθπαηδεπφκελνπ 

Μνλάδα Παξνπζίαζεο 

Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο 

Δθπαηδεπφκελνο 
Αξρηθνπνίεζε ξπζκίζεσλ 

Απφθξηζε 

εθπαηδεπφκελνπ 

Αλαλέσζε 

Μαζήκαηνο 

Παξνπζίαζε 

Μαζήκαηνο 

Αιιαγή 

Ρπζκίζεσλ 
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δπζθνιίαο ηνπο. ε θάζε ζεκαληηθή έλλνηα ελφο γλσζηηθνχ ζηφρνπ ζπλδένληαη 

πνιιέο κνλάδεο γλψζεο δηαθφξσλ ηχπσλ θαη επηπέδνπ δπζθνιίαο ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ γηα θάζε εθπαηδεπφκελν. Ζ απνζήθεπζε θαη 

αλάθηεζε ησλ κνλάδσλ γλψζεο γίλεηαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ζεκαζηνινγηθά, 

παηδαγσγηθά, θαη ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε 

κεηαδεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν γηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα 

ARIADNE. 

ρήκα 2.23: Ζ δνκή ηνπ πεδίνπ γλψζεο ηνπ INSPIRE  

 

Πεγή : Παπαληθνιάνπ θαη ζπλ., 2000 

Σν κνληέιν ρξήζηε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην INSPIRE ρσξίδεηαη ζε 4 επίπεδα. 

Σν πξψην επίπεδν έρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνλ εθπαηδεπφκελν, ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ ζηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηνλ ρξφλν ηεο ηειεπηαίαο 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο πξφζβαζεο. ην δεχηεξν επίπεδν 

απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο πνπ κειεηά ή έρεη 

κειεηήζεη ν εθπαηδεπφκελνο, ελψ ην ηξίην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο κε ηηο 

νπνίεο έρεη ήδε αζρνιεζεί. Σέινο ζην ηέηαξην επίπεδν θαηαγξάθνληαη νη γλσζηηθέο 

κνλάδεο πνπ έρεη κειεηήζεη ή κειεηά ν ρξήζηεο. 

Παξνπζίαζε - Πξνζαξκνγή 

Ζ δηεπαθή ηνπ INSPIRE (ρήκα 2.24) ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηνρέο. Ζ 

πεξηνρή φπνπ εκθαλίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν 
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κέξνο ηεο νζφλεο, ε πεξηνρή πινήγεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο 

νζφλεο θαη πεξηιακβάλεη ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο (ππφ κνξθή 

πξνζαξκνζηηθά ζρνιηαδφκελσλ ζπλδέζκσλ), θαη ε πεξηνρή κε ηελ γξακκή 

εξγαιείσλ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο φπνπ εκθαλίδνληαη κία ζεηξά επηινγψλ γηα 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. 

Γηα ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ ζπλδέζκσλ ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο γίλεηαη ρξήζε κεηαθνξψλ. Πνην ζπγθεθξηκέλα πξηλ απφ θάζε ζχλδεζκν 

πνπ αληηπξνζσπεχεη κία έλλνηα εκθαλίδεηαη έλα δνρείν-κεηξεηήο ( )ην 

νπνίν ζπκβνιίδεη ην επίπεδν γλψζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

έλλνηα. Έλα γεκάην δνρείν ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο έρεη κάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

έλλνηα ελψ έλα άδεην φηη δελ ηελ έρεη κάζεη. Έλα «» εκθαλίδεηαη κεηά απφ θάζε 

ζχλδεζκν ηνπ νπνίνπ ηελ ζειίδα έρεη επηζθεθηεί ν εθπαηδεπφκελνο. Δπίζεο πξηλ απφ 

θάζε ζχλδεζκν εκθαλίδεηαη έλα εηθνλίδην αλάινγα κε ην είδνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ αληηπξνζσπεχεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ηξίηε έθδνζε ηνπ INSPIRE έρεη 

πξνζηεζεί ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο κία πξάζηλε κπάξα ε νπνία δειψλεη ην 

πνζνζηφ ηνπ καζήκαηνο ην νπνίν έρεη κάζεη ν ρξήζηεο. 

ρήκα 2.24: Ζ δηεπαθή ηεο ηξίηεο έθδνζεο ηνπ INSPIRE  

 
 



Γεύηεξν θεθάιαην 

 

101 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην INSPIRE πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε καζήηππν 

εκθαλίδεηαη αξρηθά ζε παξάζεζε ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

(εξψηεζε, ζεσξία, παξάδεηγκα θιπ.) ελψ ππάξρνπλ ζχλδεζκνη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

ηχπνπο πιηθνχ κε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία. Γηα παξάδεηγκα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ αλήθεη ζην επίπεδν «Υξήζεο» απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηα, παξάδεηγκα, 

ζεσξία θαη άζθεζε. ε έλαλ εθπαηδεπφκελνπ πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο αθηηβηζηήο 

ζα παξνπζηαζηνχλ κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζεηξά ελψ ζε έλαλ αλαθιαζηηθφ ζα 

εκθαληζηεί πξψηα ην παξάδεηγκα αθνινπζνχκελν απφ ζπλδέζκνπο ζεσξίαο, 

άζθεζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο. ην ρήκα 2.25 εκθαλίδνληαη νη ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο εκθάληζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζην επίπεδν «Υξήζεο», 

αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελν.  

ρήκα 2.25: Οη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην επίπεδν 

«Υξήζεο» αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ  

 

Πεγή : Papanikolaou et al., 2006 
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ζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ, ην INSPIRE ρξεζηκνπνηεί ηνλ IIS web 

server σο εμππεξεηεηή, θαη ηελ SQL Server σο βάζε δεδνκέλσλ. Ζ επηθνηλσλία ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ κε ηνλ web server γίλεηαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ActiveX Data 

Objects (ADO) ελψ ε δπλακηθή παξνπζίαζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο ASP (Active Server Pages).  

Αμηνιόγεζε 

Σν INSPIRE αμηνινγήζεθε κέζν ελφο πεηξάκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 23 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη νπνίνη κειέηεζαλ κε ην ζχζηεκα γηα δπφκηζη ψξεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαζηξσκαηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ INSPIRE έδεημαλ φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζχζηεκα θαη βξήθαλ αξθεηά 

ρξήζηκεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ γηα ηελ κειέηε ηνπο. Δπηπξνζζέησο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη βξέζεθαλ δηαθνξεηηθά κνηίβα κειέηεο γηα εθπαηδεπφκελνπο 

δηαθνξεηηθψλ καζεηχπσλ.    

2.12.2. AES-CS 

Σν ζχζηεκα AES-CS (Adaptive Educational System based on Cognitive Styles) 

(Triantafillou et al., 2003, 2004) φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηνπ πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα κε ην γλσζηηθφ χθνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Βαζίδεηαη ζην κνληέιν FD/FI 

(Witkin et al. 1977) ζχκθσλα κε ην νπνίν νη καζεηέο ρσξίδνληαη αλάινγα κε ην 

γλσζηηθφ ηνπο χθνο ζε εμαξηεκέλνπο θαη κε εμαξηεκέλνπο απφ ην πεδίν (Field 

Dependent (FD) θαη Field Independent (FI)).  

Οη FI καζεηεπφκελνη είλαη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθνί ελψ νη FD έρνπλ πην 

ζθαηξηθή αληίιεςε. Οη FD δπζθνιεχνληαη λα μερσξίζνπλ έλα θνκκάηη απφ ην 

ζχλνιν, ηείλνπλ λα είλαη εμσηεξηθά ππνθηλνχκελνη θαη ηνπο αξέζεη ε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε. Αληίζεηα νη FI είλαη εζσηεξηθά παξαθηλνχκελνη θαη πξνηηκνχλ ηελ θαηά ην 

δπλαηφλ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Δηδηθφηεξα νη FD εθπαηδεπφκελνη δεηνχλ 

εμσηεξηθά νξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη βνήζεηα ελψ αληίζεηα νη FI ηείλνπλ ζην λα 

δεκηνπξγνχλ κφλνη ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ κφλνη ηνπο θάπνην 

πξφβιεκα πνπ ηπρφλ πξνέθπςε.  

Σν AES-CS εθαξκφδεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο αλάινγα κε ηνλ 

καζήηππν ηνπ ρξήζηε φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.12 πξνζαξκφδνληαο αλάινγα 

ηφζν ηελ πινήγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φζν θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.  
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Πίλαθαο 2.12 : ηξαηεγηθέο κάζεζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απφ 

ην  AES-CS 

Δθπαηδεπόκελνη Field – Dependent Δθπαηδεπόκελνη Field Independent  

Παξέρεη ζθαηξηθή δηαδηθαζία κάζεζεο Παξέρεη αλαιπηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο 

Παξέρεη πιεξνθνξίεο απφ ην γεληθφ ζην 

εηδηθφ 

Παξέρεη πιεξνθνξίεο απφ ην εηδηθφ ζην 

γεληθφ 

Σν ζχζηεκα έρεη ηνλ έιεγρν  Ο εθπαηδεπφκελνο έρεη ηνλ έιεγρν  

Παξέρεη πξνεγκέλν organizer Παξέρεη γξήγνξν – απιφ  organizer 

Γίλεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο 

νδεγίεο 

Γίλεη ηηο απαξαίηεηεο κφλν νδεγίεο 

Παξέρεη αλαιπηηθή αλαηξνθνδφηεζε Παξέρεη ειάρηζηε αλαηξνθνδφηεζε 

Παξέρεη δνκεκέλα καζήκαηα Δπηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

δεκηνπξγήζεη ηε δηθηά ηνπ δνκή 

καζήκαηνο 

Παξέρεη γξαθηθφ δείθηε πνξείαο 

(graphics path indicator) 

Παξέρεη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο  Παξέρεη εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ 

Πεγή : Triantafillou et al., 2002 

Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηνλ έιεγρν ηφηε ην ζχζηεκα 

παξέρεη έλα κελνχ απφ φπνπ κπνξεί λα δηαιέμεη κε πνηα ζεηξά ζα πξνρσξήζεη. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ πεξηερνκέλσλ ζε κνξθή ζπλδέζκσλ 

ζην δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπφκελνο είλαη 

FI, φπνπ ην ζχζηεκα έρεη ηνλ έιεγρν θαη εθαξκφδεη ηελ δηθηά ηνπ δνκή ησλ 

πεξηερνκέλσλ, ηφηε απιά βνεζάεη ζηελ πινήγεζε κε ηελ εκθάληζε κίαο κπάξαο κε 

ηξία βέιε-ζπλδέζκνπο γηα ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε ζειίδα θαη γηα αιιαγή 

επηπέδνπ γλψζεο (π.ρ. κεηάβαζε απφ κία ελφηεηα ζε κία ππνελφηεηα). Δπηπξφζζεηα 

κε ηα παξαπάλσ παξέρνληαη έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο (concept map), δειαδή κία 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελφο γλσζηηθνχ πεδίνπ απνηεινχκελν απφ θφκβνπο 

ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηάθνξεο έλλνηεο θαη ηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο, θαη ν γξαθηθφο δείθηεο πνξείαο (graphic path indicator) ν νπνίνο 
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εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο θαη δείρλεη ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πνπ 

κειεηάεη ν ρξήζηεο, ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε. ηνπο FD ρξήζηεο 

δηαηίζεηαη έλαο πξνεγκέλνο organizer  ν νπνίνο ζπλδέεη ηελ κία ελφηεηα κε ηελ άιιε 

θαη ιεηηνπξγεί ζαλ έλα κέζν γηα λα απνθηήζεη ν ρξήζηεο κία γεληθή αληίιεςε γηα 

κία θαηλνχξηα έλλνηα. Αληίζεηα ν γξήγνξνο organizer πνπ παξέρεηαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ FI ρξεζηψλ ζπλήζσο είλαη δηαζέζηκνο κεηά ηελ παξνπζίαζε θάπνηαο λέαο 

πιεξνθνξίαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ κία ζχλνςε– αλαθεθαιαίσζε απηήο.  

Οη ρξήζηεο ηνπ AES-CS έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαβάινπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ αθνινπζεί ην ζχζηεκα, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, 

ρσξίο απαξαίηεηα λα κεηαβάινπλ θαη ην γλσζηηθφ ηνπο χθνο.  

Αξρηηεθηνληθή 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ΠΔΤ. Τπάξρεη ην κνληέιν καζεηή ην κνληέιν πεδίνπ θαη ην πξνζαξκνζηηθφ 

κνληέιν. Ο ρξήζηεο επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ web server κε ην πξνζαξκνζηηθφ κνληέιν 

ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλεη 

απφ ην κνληέιν καζεηή θαη ην κνληέιν πεδίνπ.  

Σν κνληέιν πεδίνπ πεξηέρεη φιεο ηηο έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην AES-

CS. Κάζε έλλνηα απνηειείηαη απφ πεδία ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

δεκηνπξγψληαο έλαλ ζεκαζηνινγηθφ δίθηπν. Απηφ ην δίθηπν είλαη νπζηαζηηθά ε δνκή 

ηνπ κνληέινπ πεδίνπ. 

Σν κνληέιν καζεηή πεξηέρεη ηξεηο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ : πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ καζεηή πνπ εηζάγνληαη απφ ηνλ ίδην (π.ρ. φλνκα, θσδηθφο), 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ ηνπ χθνο νη νπνίεο κπνξεί λα εηζαρζνχλ απφ ην 

ζχζηεκα αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν 

γλψζεο ηνπ γηα θάζε έλλνηα νη νπνίεο κπνξνχλ επίζεο λα εηζαρζνχλ απηφκαηα απφ 

ην ζχζηεκα ή απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε. Μία έλλνηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πξνο 

ην επίπεδν γλψζεο ηνπ ρξήζηε σο άγλσζηε, γλσζηή, φηη ηελ έρεη κάζεη ν ρξήζηεο 

χζηεξα απφ κειέηε ή φηη ηελ έρεη κάζεη πνιχ θαιά. 

Παξνπζίαζε - Πξνζαξκνγή 
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Ζ δηεπαθή ηνπ AES-CS κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην γλσζηηθφ χθνο ηνπ 

θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Έηζη γηα ηνπο FI εθπαηδεπφκελνπο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 

ηξία θχξηα κέξε (κελνχ πινήγεζεο, γξακκή εξγαιείσλ, πεξηερφκελν) (ρήκα 2.26), 

ελψ γηα ηνπο FD εθπαηδεπφκελνπο  απνθξχπηεηαη ην κελνχ θαη εκθαλίδνληαη αλη’ 

απηνχ ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο, επηινγή γηα ζεηξηαθή πινήγεζε θαη γξαθηθφο δείθηεο 

πνξείαο (ρήκα 2.27). Γηα λα πεηχρεη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ην AES-CS 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο. χκθσλα κε απηή 

πξναηξεηηθφ θείκελν κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε κία ζειίδα αλάινγα κε ην γλσζηηθφ 

χθνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Σν ζχζηεκα δεκηνπξγεί δχν δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο 

ίδηαο ζειίδαο θαη επηιέγεηαη απηή πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην γλσζηηθφ χθνο ηνπ 

καζεηή.  

ρήκα 2.26: Ζ δηεπαθή ηνπ  AES-CS πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο FI 

εθπαηδεπφκελνπο 

 

Πεγή : Triantafillou et al., 2002 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ε επηινγή γηα έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε ηφηε παξέρεηαη ππνζηήξημε ηεο πινήγεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

κέζσ ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ ησλ ζπλδέζκσλ θαη ηεο άκεζεο 

θαζνδήγεζεο. Έηζη αλ ν ζχλδεζκνο εκθαλίδεηαη κε κπιε ρξψκα ζεκαίλεη φηη 
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πξνηείλεηαη γηα κειέηε, ελψ κε γθξη φηη δελ είλαη έηνηκνο ν ρξήζηεο αθφκα γηα λα 

κειεηήζεη ηελ αληίζηνηρε έλλνηα. Δπηπξνζζέησο ζρνιηαζκφο γίλεηαη θαη ζε θάζε 

έλλνηα ζε ζρέζε κε ην επίπεδν γλψζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Έλα κπιε «» ζεκαίλεη 

φηη ε έλλνηα ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή (ν ρξήζηεο είρε δειψζεη φηη γλσξίδεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα), θφθθηλν «» ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο έρεη κάζεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα (δειαδή επηζθέθηεθε ηελ αληίζηνηρε ζειίδα), θαη πξάζηλν φηη 

έρεη πηζηνπνηεζεί ε γλψζε ηνπ θαη κέζσ αμηνιφγεζεο (έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ην 

αληίζηνηρν ηεζη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα). 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν Microsoft IIS ησλ 

Windows 2000 σο server, δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ASP θαη ε γιψζζα Javascript.  

ρήκα 2.27: Ζ δηεπαθή ηνπ  AES-CS πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο FD 

εθπαηδεπφκελνπο 

 

Πεγή : Triantafillou et al., 2002 

 

Αμηνιόγεζε 

ηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κεζνδνινγία ηνπ Tessmer (1993). Αξρηθά έγηλε αμηνιφγεζε απφ πέληε εηδηθνχο  
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ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ηερλνινγία κέζσ ζπλέληεπμεο (expert-review). ηε 

ζπλέρεηα έγηλε αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ δέθα θνηηεηέο ζην ηέηαξην 

έηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο (one to one evaluation). 

ην ηξίην ζηάδην έγηλε αμηνιφγεζε απφ κία κηθξή νκάδα δέθα θνηηεηψλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ ελαζρφιεζε κίαο 

νκάδαο δέθα θνηηεηψλ κε ην ζχζηεκα θαη ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο γλψζεσλ έηζη ψζηε λα κεηξεζεί ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα, αιιά θαη λα 

γξάςνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζρφιηα γηα ην ζχζηεκα.  

Απφ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη νη ρξήζηεο ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα  ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη κε ηελ 

απιφηεηά ηνπ. Γήισζαλ επίζεο φηη ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην 

αληηθείκελν ην νπνίν κειέηεζαλ.  

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πείξακα πξνέθπςε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ζα πξνηηκνχζαλ λα εκθαλίδνληαη πάληα ηα πεξηερφκελα ζην αξηζηεξφ 

κέξνο ηεο νζφλεο αλεμαξηήησο απφ ην αλ ζα έρεη ηνλ έιεγρν ν ρξήζηεο ή ην 

ζχζηεκα. Δπηπξνζζέησο φινη νη ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο 

θαη ν γξαθηθφο δείθηεο πνξείαο λα είλαη ελεξγνί ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο 

εξγαιεία πινήγεζεο. Αλ θαη θάλεθε πνιχ ρξήζηκε ε αμηνιφγεζε κέζσ ηεζη ζηνπο 

θνηηεηέο πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία επηπιένλ εξσηήζεσλ.  Δπίζεο ιίγνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ φηη ήζειαλ λα βιέπνπλ φιε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζαλ 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζε κία ζειίδα. Σέινο ηα απνηειέζκαηα απφ ην ηεζη 

αμηνιφγεζεο έδεημαλ φηη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζην γλσζηηθφ χθνο 

βνήζεζε ηνπο FD θνηηεηέο λα θηάζνπλ ζην ίδην επίπεδν απφδνζεο κε ηνπο FI 

θνηηεηέο (Triantafillou et al. 2004)  

πκπεξαζκαηηθά ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη έλα απφ ηα θαιά ζηνηρεία ηνπ 

AES-CS είλαη φηη αλ θαη γίλεηαη ν ρσξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ζε FD θαη FI είλαη δπλαηή 

ε αιιαγή θάπνησλ παξακέηξσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην ρξήζηε. 

Έηζη θαιχπηεη θαη ηνπο ρξήζηεο πνπ ην γλσζηηθφ ηνπο χθνο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

ησλ δχν θαηεγνξηψλ. 
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2.12.3. CS383 

Σν CS383 (Carver et al. 1996) θαίλεηαη λα είλαη ην πξψην ζχζηεκα ην νπνίν 

ζπκπεξηέιαβε σο παξάγνληα πξνζαξκνγήο ηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε. Βαζίδεηαη ζην 

κνληέιν ησλ Felder-Siverman (1988) θαη πηνζεηεί ηξεηο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

(sensing/intuitive, visual/verbal, θαη sequential/global). Σν CS383 αξρηθά κέζσ ηνπ 

Inventory of Learning Styles (Felder & Soloman 1996) πξνζδηνξίδεη ηνλ καζήηππν 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ελεκεξψλεη ην κνληέιν ρξήζηε.  

Ζ πξνζαξκνγή πνπ αθνινπζεί βαζίδεηαη κφλν ζε απηή ηελ αξρηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. Πνην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

θάζε κάζεκα ζε δηάθνξνπο ηχπνπο π.ρ. βίληεν, ήρνο, γξαθηθά, θείκελν θιπ. Ο θάζε 

ηχπνο βαζκνινγείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ θάζε μερσξηζηφ καζήηππν ζε κία θιίκαθα απφ 

0-100%. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε θνξά πξηλ παξαδνζεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν ζπγθξίλεηαη ε βαζκνινγία ηνπ θάζε ηχπνπ απφ ην δηαζέζηκν πιηθφ.  

Ζ ζεηξά παξνπζίαζήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ θάζε ηχπνπ πξνζαξκφδεηαη έηζη 

ψζηε αξρηθά λα εκθαλίδεηαη ην πιηθφ κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζε ζρέζε κε 

ηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε θαη λα αθνινπζεί απηφ κε ηελ ακέζσο επφκελε 

ρακειφηεξε βαζκνινγία.   

Αξρηηεθηνληθή 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπκβαδίδεη κε απηήλ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν κνληέιν ρξήζηε είλαη έλα πνιπδηάζηαην 

επηθαιππηφκελν κνληέιν ην νπνίν απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ ησλ Felder & Silverman ηηο νπνίεο πινπνηεί ην ζχζηεκα.  

Αμηνιόγεζε 

Αλ θαη δελ έρεη γίλεη θάπνηα επίζεκε αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ ζηα καζήκαηά ηνπο δήισζαλ φηη βνήζεζε 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο έλλνηεο ησλ καζεκάησλ 

(Carver et al. 1999).    

2.12.4. TANGOW 

Σν TANGOW (Task-based Adaptive learner Guidance On the Web) (Carro et al. 

2001, Paredes & Rodriguez 2004) είλαη έλα πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 
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πηνζεηεί δχν απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ ησλ Felder-Silverman πνπ ρσξίδνπλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε αηζζεηήξηνπο/δηαηζζεηηθνχο θαη αθνινπζηαθνχο/ 

ζθαηξηθνχο. Πξνζαξκφδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αλάινγα κε ην 

πξνθίι (ειηθία, γιψζζα), ηηο πξνεγνχκελεο ελέξγεηέο αιιά θαη ηνλ καζήηππφ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ.  

Αξρηηεθηνληθή  

ην TANGOW πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε δνκή 

ησλ καζεκάησλ δηαρσξίδεηαη απφ ηα πεξηερφκελα. Ζ δνκή ησλ καζεκάησλ 

απνηειείηαη απφ κία νκάδα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (teaching tasks) θαη 

θαλφλσλ πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα γίλεηαη θάζε ζηηγκή ε θαηάιιειε επηινγή ηεο 

επφκελεο ζειίδαο. Οη αηνκηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη ε 

θαηαλφεζε κίαο έλλνηαο ή δηαδηθαζίαο, έλα παξάδεηγκα γηα κία έλλνηα ή δηαδηθαζία, 

ή πξαθηηθέο αζθήζεηο γηα ιχζε. Οη θαλφλεο νξίδνπλ, κε πνην ηξφπν κία εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζα δηαζπαζηεί ζε κηθξφηεξα έξγα γηα ηνλ θάζε καζεηή αιιά θαη 

πφηε ζα ζεσξείηαη φηη ν ρξήζηεο ηα έρεη πεξάζεη επηηπρψο. Μία εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα απνηειείηαη απφ εηθφλεο, θείκελν, βίληεν, applets, 

ήρνπο θαη animation, ρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα (fragments) θαη αλάινγα κε 

ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ καζήηππφ ηνπ, δεκηνπξγνχληαη δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ησλ 

HTML ζειίδσλ, απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρξήζηε ε θαηαιιειφηεξε.   

Παξνπζίαζε - Πξνζαξκνγή 

Ζ ζεηξά πνπ ζα εκθαληζηνχλ ηα δηδαθηηθά έξγα θαζνξίδεηαη απφ θαλφλεο κε 

ηελ βνήζεηα ησλ ινγηθψλ ηειεζηψλ AND, ANY, OR, XOR. Γηα έλαλ αθνινπζηαθφ 

ρξήζηε φινη νη ηειεζηέο ANY αληηθαζίζηαληαη απφ ηειεζηέο AND έηζη ψζηε λα 

παξαρζεί κία πεξηζζφηεξν δνκεκέλε δηαδξνκή κάζεζεο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη γηα 

ηνπο ζθαηξηθνχο εθπαηδεπφκελνπο φπνπ φινη νη ηειεζηέο AND κεηαηξέπνληαη ζε 

ANY. ζνλ αθνξά ηελ δηάζηαζε ησλ αηζζεηήξησλ/δηαηζζεηηθψλ ρξεζηψλ, απηή 

θαζνξίδεη ηε ζεηξά εκθάληζεο ηνπ επηκέξνπο πιηθνχ κέζα ζε έλα δηδαθηηθφ έξγν. 

ηνπο αηζζεηήξηνπο ρξήζηεο παξνπζηάδνληαη πξψηα ηα παξαδείγκαηα 

αθνινπζνχκελα απφ επεμεγήζεηο ελψ ζηνπο δηαηζζεηηθνχο πξψηα παξνπζηάδνληαη νη 

επεμεγήζεηο θαη κεηά ηα παξαδείγκαηα ρήκα 2.28.  
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ε πεξίπησζε πνπ κία δξαζηεξηφηεηα είλαη άζθεζε ηφηε ζα δνζεί ζηνλ 

ρξήζηε θαη ε ιχζε ηεο, φπσο γίλεηαη θαη ζην AHA!. Ζ κφλε δηαθνξά, είλαη φηη ζην 

AHA!, ην ζχζηεκα δεκηνπξγεί απφ πξηλ ηηο ζειίδεο θαη απνθαζίδεη πην κέξνο ηνπο 

ζα εκθαλίζεη, ελψ ζην TANGOW, νη HTML ζειίδεο απιά ζπλδένληαη (linking) κε 

ηα κέζα (θείκελν, ήρνο θιπ) ρσξίο απηά λα απνηεινχλ εζσηεξηθφ θνκκάηη ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν 

εμαξηψληαη απφ ην πξνθίι ηνπ, ηελ ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζείηαη, ηηο 

ελέξγεηέο ηνπ ζε άιια δηδαθηηθά έξγα αιιά θαη απφ ηελ ζρεδίαζε ησλ καζεκάησλ. 

Σν πξνθίι ηνπ καζεηή θαη ε ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο απνξξένπλ απφ έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ηελ πξψηε θνξά πνπ επηζθέπηεηαη ην 

κάζεκα. Σνπ δεηείηαη λα θαζνξίζεη ηελ ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο (ζεσξία πξψηα/ 

αζθήζεηο πξψηα), ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ κεηξηθή ηνπ γιψζζα θαη ηα καζήκαηα 

πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια. Αλ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη πεξάζεη επηηπρψο θάπνην 

δηδαθηηθφ έξγν ηφηε απηφ δελ είλαη δηαζέζηκν μαλά πξνο επίζθεςε αθνχ ν 

αληίζηνηρνο ζχλδεζκνο παξακέλεη αλελεξγφο. Υξεζηκνπνηείηαη ινηπφλ ε ηερληθή ηεο 

απφθξπςεο ζπλδέζκσλ.  

ρήκα 2.28: Παξνπζίαζε ζεσξίαο θαη άζθεζεο ζην  TANGOW  

 

Πεγή : Carro et al., 1999 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, γίλνληαη πξνζπάζεηεο πξνο ηελ ππνζηήξημε απφ ην 

TANGOW ηεο πξνζαξκνδφκελεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, φπνπ νη εθάζηνηε νκάδεο 

δεκηνπξγνχληαη αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνλ εθπαηδεπφκελσλ (Paredes & 

Rodriguez 2006). 
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Αξρηηεθηνληθή 

Σν TANGOW είλαη έλα θαηαλεκεκέλν (distributed)  πξνζαξκνζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο.  

Γηα λα γίλεη απηφ, ην πξνζαξκνζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, έρεη κία βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ εθηφο απφ ην κνληέιν ρξήζηε θαη ηηο ππφινηπεο ηνπηθέο πιεξνθνξίεο 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, έρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζέζε εμσηεξηθψλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο. Ζ ζχλδεζε κε απηέο ηηο πεγέο γίλεηαη κέζσ ελφο θνηλνχ API θαη 

δηθηπαθψλ ππιψλ πξνο ηηο απνκαθξπζκέλεο πεγέο. Έηζη είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. Σν TANGOW ιεηηνπξγεί αλεμαξηήηνπ πιαηθφξκαο θαη 

ρξεζηκνπνηεί HTML ζειίδεο θαη CGI scripts. 

Απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα κέξε : Process Manager, Task Manager θαη Page 

Generator. Ο Process Manager φηαλ ιάβεη κία αίηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν ηελ 

αλαιχεη θαη ηελ ζηέιλεη  ζηνλ Task Manager. Ο ηειεπηαίνο απνζεθεχεη ηελ 

πιεξνθνξία γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζηέιλεη ηελ ζρεηηθή 

πιεξνθνξία ζηνλ Page Generator, ν νπνίνο δεκηνπξγεί ηηο HTML ζειίδεο δπλακηθά 

θαη ηηο απνζηέιιεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν κέζσ ελφο CGI πξνγξάκκαηνο (Carro et al. 

2000). 

Γελ έρεη δεκνζηεπζεί επίζεκα αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

2.12.5. AHA! 3.0 

To ΑΖΑ! ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα αλαιπηηθά, ζηελ 

ηξίηε ηνπ  έθδνζε  (Stash & De Bra 2004, Stash et al. 2004, Stash 2007) 

ελζσκαηψλεη πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία βαζίδνληαη ζηνλ καζήηππν 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. ε αληίζεζε κε άιια ΠΔΤ ην AHA! δελ απαηηεί απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα δεκηνπξγήζεη καζήκαηα πξνζαξκφζηκα ζε ζρέζε κε ηνλ καζήηππν 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ νχηε βαζίδεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν καζεηχπσλ. 

Χζηφζν παξέρεη ηελ επειημία θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ζηνλ ζπγγξαθέα γηα λα 

δεκηνπξγήζεη καζήκαηα πξνζαξκφζηκα ζε φπνην καζεζηαθφ κνληέιν επηζπκεί. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ζπζρεηίζεσλ ησλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο.  
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ηελ εξγαζία (Stash et al. 2004) γίλεηαη κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ ζην AHA!, ηα νπνία ζα πηνζεηνχλ ην 

κνληέιν καζεηχπσλ ησλ Honey & Mumford (1992). ε απηή ηε κειέηε πεξίπησζεο 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαηεγνξηνπνηείηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο, παξαδείγκαηα, 

επεμεγήζεηο θαη κέζσ θαλφλσλ πξνζαξκνγήο θαζνξίδεηαη ζε θάζε έλλνηα πνηνο 

ηχπνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα εκθαληζηεί πφηε θαη κε πνηα ζεηξά (ρήκα. 2.29).  

Μία αθφκε δηαθνξά ηνπ AHA! κε άιια ΠΔΤ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο 

καζήηππνπο είλαη φηη ν καζήηππνο ησλ εθπαηδεπφκελσλ δελ πξνθχπηεη απφ θάπνην 

απφ ηα ζρεηηθά ηεζη αιιά κέζσ δήισζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ αθνχ δηαβάζνπλ ηελ 

δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα θάζε καζήηππν απφ ην κάζεκα (ρήκα 

2.30). 

ε αμηνιφγεζε πνπ έγηλε (Stash 2007) ζπκκεηείραλ 34 ηεηαξηνεηείο 

πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Υσξίζηεθαλ ζε νκάδεο 2-3 αηφκσλ θαη 

θιήζεθαλ ζε έλα δηάζηεκα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ λα εξγαζηνχλ ηφζν σο ζπγγξαθείο 

αιιά θαη σο εθπαηδεπφκελνη. Χο ζπγγξαθείο ζα έπξεπε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

κάζεκα πξνζαξκνδφκελν ζηνλ καζήηππν ησλ εθπαηδεπφκελσλ ελψ σο ηειηθνί 

ρξήζηεο ζα έπξεπε λα αλαιχζνπλ πσο παξνπζηάδεηαη ην ίδην κάζεκα ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο καζεηχπσλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηεο εκπεηξία ηνπο απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ AHA!.  

Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε έδεημε φηη νη θνηηεηέο θαηαλφεζαλ ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο 

ησλ καζεηχπσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην AHA!. Έλα πνζνζηφ 82% ησλ 

ρξεζηψλ ζεψξεζε ρξήζηκε ηελ ελζσκάησζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη ζην AHA! ελψ ην 67% απηψλ έλνησζε επράξηζηα απφ ηελ δηαδηθαζία 

ελζσκάησζεο ησλ καζεηχπσλ ζε έλα κάζεκα. Δπίζεο νη κηζνί θαη πιένλ ρξήζηεο, 

54%, ζεψξεζαλ εχθνιε ηε δεκηνπξγία καζεκάησλ πνπ πξνζαξκφδνληαη κε βάζε 

ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  
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ρήκα 2.29: Πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ ζην AHA!  γηα αθηηβηζηέο 

(a) θαη αλαθιαζηηθνχο (b) ρξήζηεο. 

 

Πεγή : Popescu, 2008 
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ρήκα 2.30: Δπηινγή καζήηππνπ ζην AHA!  

 

Πεγή : Stash et al., 2004 

2.12.6. MANIC 

Σν MANIC (Multimedia Asynchronous Networked Individualized Courseware) 

(Stern 1997, Stern, & Woolf 2000) είλαη έλα πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε ψζηε λα επηηξέπεη ηελ κεηαηξνπή ελφο καζήκαηνο βαζηζκέλν ζε 

πνιπκέζα (multimedia-based), ζε δηαδηθηπαθφ κάζεκα. Οη καζεηέο κε ην MANIC 

κπνξνχλ λα δνπλ δηαθάλεηεο, εηθφλεο, βίληεν απφ ηηο δηαιέμεηο αιιά θαη λα 

αθνχζνπλ ήρν. Οη δηαθάλεηεο δεκηνπξγνχληαη δπλακηθά αλάινγα κε ην επίπεδν 

γλψζεσλ ηνπ ρξήζηε θαη ηελ καζεζηαθψλ πξνηηκήζεσλ ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ αξρηθά ην ζχζηεκα λα γλσξίδεη ην επίπεδν γλψζεο ηνπ θάζε 

καζεηή, ηνπ δεηάεη λα δειψζεη πνηεο δηαιέμεηο έρεη παξαθνινπζήζεη είηε δσληαλά 

είηε ζε βίληεν. Έηζη γλσξίδεη αθξηβψο πνηεο ελφηεηεο έρεη κάζεη ν ρξήζηεο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ νη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα πξηλ 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα. Σν κνληέιν ρξήζηε κεηαβάιιεηαη κφλν απφ ηελ 

επίζθεςε ηνπ ρξήζηε ζηηο αληίζηνηρεο ζειίδεο θάπνηαο ελφηεηαο. Αλ θαη παξέρνληαη 

θνπίδ ζην MANIC γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ ρξήζηε, απηά είλαη 

πξναηξεηηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ 

κνληέινπ ρξήζηε. 

Ο καζήηππνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ  

 ζην κέζν παξνπζίαζεο (βίληεν, ήρνο, θείκελν) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ,  

 ην είδνο ηεο δηδαζθαιίαο (επεμήγεζε, παξάδεηγκα, πεξηγξαθή, νξηζκφο θιπ.),  

 ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζε εμεηδηθεπκέλν (concrete) ή αθεξεκέλν (abstract) 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

 ηελ πξνηίκεζή ηνπ ρξήζηε ζηελ δηαδνρή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πιηθνχ π.ρ. ηα 

παξαδείγκαηα λα πξνεγνχληαη απφ ηελ γεληθή πεξηγξαθή θαη ην αληίζηξνθν. 

Παξνπζίαζε - Πξνζαξκνγή 

Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηφζν ηελ πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε φζν θαη ηελ 

πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ. Πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο ηηο 

θαηαιιειφηεξεο ελφηεηεο γηα κειέηε θαη επηπξνζζέησο θαζνξίδεη ην πιηθφ πνπ ζα 

εκθαληζηεί. Πνην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη ηα αθφινπζα πξνζαξκνζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Stern 1997): 

 ζρνιηάδεη θαηάιιεια ηνπο ζπλδέζκνπο αιιά επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη 

ηελ ζειίδα πνπ ζα επηζθεθηεί, 

 πξνζαξκφδεη ην πεξηερφκελν ηεο θάζε ζειίδαο αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ην 

ηζηνξηθφ πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε. Δηδηθφηεξα αλ ν ρξήζηεο επηζθεθηεί κία ζειίδα 

κε ηε ζέιεζε ηνπ, πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο, ηφηε ζηελ επφκελε επίζθεςε ζα 

δεη κία πην αλαιπηηθή έθδνζή ηεο. Αληίζεηα αλ ην ζχζηεκα επηιέμεη ηελ ζειίδα 

απηή γηα επίζθεςε παξαπάλσ απφ κία θνξά ηφηε ζα εκθαληζηεί κία επθνιφηεξε 

έθδνζε ηεο ζειίδαο γηαηί ζα ζεσξεζεί φηη ν ρξήζηεο έρεη απνξίεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, 

 δεκηνπξγεί θνπίδ πξνζαξκφδνληαο ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζηνλ εθπαηδεπφκελν 

αλάινγα κε ην επίπεδν γλψζεο ηνπ θαη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο. 
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 πξνβιέπεη ηηο επφκελεο πηζαλέο ζειίδεο πνπ ζα επηζθεθηεί ν εθπαηδεπφκελνο θαη 

ηηο θαηεβάδεη απφ πξηλ έηζη ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο θαηά ηελ θφξησζή 

ηνπο. 

 Αμηνιόγεζε 

Μία πξψηε αμηνιφγεζε (Stern 2001) έγηλε απφ δεθαπέληε ρξήζηεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ κία έθδνζή ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο πξνζαξκνδφκελα θνπίδ, άκεζε 

θαζνδήγεζε θαη πξνζαξκνζηηθφ πεξηερφκελν κηαο θαη ν ζθνπφο ηεο ήηαλ λα 

αλαθαιπθζνχλ νη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ην 

ζχζηεκα. Γηα ην ιφγν φηη νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα απνζπξζνχλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε φπνηε ήζειαλ. Μφλν 9 απφ απηνχο επέζηξεςαλ ην εξσηεκαηνιφγην εθ 

ησλ νπνίσλ νη 8 είδαλ πνιχ ζεηηθά ην ζχζηεκα. εκείσζαλ φηη ηνπο άξεζε πάξα 

πνιχ ε δπλαηφηεηα λα κειεηνχλ φηαλ κπνξνχλ. Οη έμη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ άκεζε θαζνδήγεζε ελψ νη ππφινηπνη ηξεηο επέιεγαλ κφλνη ηνπο 

ηε ζειίδα πνπ επηζθέπηνληαλ.  

Σελ άλνημε ηνπ 1997 ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα ζηελ δηδαζθαιία ησλ 

δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. Απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ πξνέθπςε 

φηη κφλν 34 ρξήζηεο είδαλ πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ πιηθνχ θαη ζην 50% ησλ 

ζπλδέζεσλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αξρεία ήρνπ. Σα απνηειέζκαηα απηά 

ζεσξήζεθαλ θπζηνινγηθά γηα ην ιφγν φηη νη καζεηέο εθηφο απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

MANIC είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πάλε ζηηο δηαιέμεηο ή λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ απφ 

βηληενθαζέηα. Θα ήηαλ θαηαηνπηζηηθή κία έξεπλα ζε ρξήζηεο πνπ δελ ζα είραλ θαη 

ηηο ηξεηο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο.  

2.12.7. EDUCE 

Σν EDUCE (Kelly & Tangney  2004a, 2004b, 2005, 2006) ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ηελ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner. χκθσλα κε 

ηε ζεσξία απηή, ην ζχζηεκα, παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πιηθφ 

αλάινγα κε ηνλ καζήηππφ ηνπ. Τηνζεηεί 4 απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Gardner : Λνγηθν-καζεκαηηθή, Πξνθνξηθή – Γισζζηθή, Οπηηθν-ρσξηθή, Μνπζηθν-

ξπζκηθή.  Ζ δηάγλσζε ηνπ καζήηππνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γίλεηαη είηε δπλακηθά 

(αλαιχνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα κέζσ ελφο Bayes 
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αιγφξηζκνπ ζπζηαδνπνίεζεο), είηε ζηαηηθά κέζσ ηνπ εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

εχξεζεο ηνπ καζήηππνπ (ΜΗ inventory). 

Παξνπζίαζε - Παξνπζίαζε 

Σν EDUCE παξέρεη ηφζν πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν 

θαη ππνζηήξημε πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο. Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεκάησλ ζην 

επίπεδν ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ γίλεηαη κέζσ παξαιιαγψλ ζειίδσλ κε 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πιηθφ γηα ηνλ θάζε καζήηππν. Ζ ππνζηήξημε πξνζαξκνζηηθήο 

πινήγεζεο πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε θαζνδήγεζε θαη ηελ απφθξπςε ησλ 

ηζηνζπλδέζκσλ.  ην ρήκα 2.31 βιέπνπκε ηελ δηεπαθή ηνπ EDUCE κε πιηθφ ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο νπηηθν-ρσξηθήο λνεκνζχλεο φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

καζαίλνπλ θαιχηεξα κε ρξήζε εηθφλαο θαη βίληεν.  

ρήκα 2.31: Ζ δηεπαθή ηνπ EDUCE κε πιηθφ πνπ πξνηηκάηαη απφ εθπαηδεπφκελνπο 

κε εμειηγκέλε ηελ νπηηθν-ρσξηθή λνεκνζχλε  

 

Πεγή : Kelly & Tangney, 2006 
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ην θεληξηθφ θαη θχξην κέξνο ηεο δηεπαθήο πξνβάιιεηαη ην πιηθφ ηνπ 

καζήκαηνο (ρήκα 2.31). ην θάησ κέξνο δηαθξίλνπκε ηα θνπκπηά απφ φπνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη πιηθφ άιινπ ηχπνπ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ελψ 

ζην πάλσ κέξνο βξίζθεηαη ε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απελεξγνπνηήζεη ηηο πξνζαξκνζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αξρηηεθηνληθή 

Σν EDUCE ελζσκαηψλεη έλα κνληέιν ρξήζηε, ην κνληέιν ηνπ γλσζηηθνχ 

πεδίνπ, έλα παηδαγσγηθφ κνληέιν, έλαλ κεραληζκφ πξνλφεζεο “predictive engine” 

θαη ηελ κνλάδα παξνπζίαζεο. Σν κνληέιν ρξήζηε αληηπξνζσπεχεη ηε γλψζε ηνπ 

ρξήζηε θαη ηηο πξνηηκίζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο. 

Σν κνληέιν πεδίνπ γλψζεο πεξηέρεη ην πιηθφ πξνο κάζεζε ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

κέζσλ. Ζ κνλάδα παξνπζίαζεο δηαρεηξίδεηαη ηελ πιεξνθνξία θαη θαηαγξάθεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ρξήζηε – ζπζηήκαηνο. Ο κεραληζκφο πξνλφεζεο πξνζπαζεί λα 

«καληέςεη» ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πιηθνχ θαη 

ελεκεξψλεη ην παηδαγσγηθφ κνληέιν. Σέινο ην παηδαγσγηθφ κνληέιν κέζσ ηεο 

πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο, 

απνθαζίδεη ηη ζα παξνπζηάζεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν, αλάινγα κε ηελ παηδαγσγηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη.  

Σν EDUCE πινπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο Java servlets θαη XML. Χο βάζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε MySQL. Ο κεραληζκφο πξνλφεζεο αλαπηχρζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Java θαη ην παθέην Weka (Witten & Frank 2000). 

Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ EDUCE έγηλε απφ 47 αγφξηα ζε δηάζηεκα ηξηψλ 

ζπλεδξηψλ. ηελ πξψηε ζπλεδξία ζπκπιήξσζαλ ην MIDAS MI Inventory (Shearer, 

1996) γηα λα εθηηκεζεί ν καζήηππφο ηνπο. ηελ δεχηεξε ζπλεδξία αξρηθά 

ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην γλψζεσλ ζην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, ζηε 

ζπλέρεηα κειέηεζαλ γηα 25 ιεπηά έλα κάζεκα θαη ζην ηέινο απάληεζαλ ζην ίδην 

ηεζη μαλά γηα λα εθηηκεζεί ε γλψζε πνπ απεθφκηζαλ. ηελ ηξίηε ζπλεδξία 

επαλαιήθζεθε ε δηαδηθαζία ηεο δεχηεξεο ζπλεδξίαο ζε δηαθνξεηηθφ φκσο 

αληηθείκελν κάζεζεο. Καηά ηε κειέηε ησλ καζεκάησλ ηπραία ρσξίζηεθαλ ζε 
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νκάδεο πνπ κειέηεζαλ πιηθφ ζπκβαηφ κε ην καζήηππφ ηνπο θαη ζε νκάδεο πνπ 

κειέηεζαλ κε ζπκβαηφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο έκαζαλ πεξηζζφηεξν φηαλ 

κειεηνχζαλ πιηθφ πνπ δε ζπκβάδηδε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.  Χζηφζν κεηά απφ 

πξνζεθηηθφηεξε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη 

καζεηέο κε ρακειή δξαζηεξηφηεηα καζαίλνπλ θαιχηεξα κε πιηθφ πνπ δελ άπηεηαη 

ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο ελψ νη καζεηέο κε κέζε θαη πςειή δξαζηεξηφηεηα δελ 

επεξεάδνληαη απφ απηφ. Δπηπξνζζέησο πξνέθπςε φηη ην επίπεδν ειέγρνπ ηνπ ρξήζηε 

ζην ζχζηεκα δελ επεξεάδεη ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα.  

2.12.8. iWeaver 

Σν iWeaver (An Interactive Web-Based Adaptive Learning Environment to Address 

Individual Learning Styles) (Wolf 2002) είλαη έλα ππεξκεζηθφ πξνζαξκνζηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζην κνληέιν καζεηχπσλ ησλ Dunn & Dunn (1992). 

Τηνζεηεί δχν απφ ηηο έμη θαηεγνξίεο ηνπ. Πνην ζπγθεθξηκέλα ε πξνζαξκνγή ζε απηφ 

βαζίδεηαη ζε πέληε αληηιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Auditory, Visual – Pictures, Visual 

– Text, Tactile Kinesthetic, Internal Kinesthetic) θαη ζε ηέζζεξα ςπρνινγηθά 

(Impulsive, Reflective, Global, Analytical).  

Αξρηθά φηαλ ν εθπαηδεπφκελνο εηζέξρεηαη ζην πεξηβάιινλ ζπκπιεξψλεη έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε 118 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (Rundle & Dunn 2000) απφ 

φπνπ πξνθχπηεη ν καζήηππφο ηνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν 

κία αλάιπζε ηνπ καζεζηαθνχ ηνπ πξνθίι, κε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ κειέηε ηνπ. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Δπηπξφζζεηα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα επηιέμεη πιηθφ άιινπ κέζνπ απφ απηφ 

πνπ ηνπ πξνηάζεθε, αλάινγα κε ηνλ καζήηππφ ηνπ. ην ηέινο θάζε καζεζηαθήο 

ελφηεηαο, δεηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα ζηείιεη αλαηξνθνδφηεζε θαη λα 

βαζκνινγήζεη θαηά πφζν ήηαλ θαηάιιειν ην κέζν πνπ ηνπ πξνηάζεθε, έηζη ψζηε λα 

επαλαμηνινγεζεί ην κνληέιν ρξήζηε.  

Παξνπζίαζε – Πξνζαξκνγή 

Ζ δηεπαθή ηνπ iWeaver (ρήκα 2.32) ζηα αξηζηεξά παξνπζηάδεη ζε δελδξηθή 

δνκή έλα κελνχ κε ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο, ζην θέληξν εκθαλίδεηαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη ζηα δεμηά θάπνηα πξφζζεηα εξγαιεία κάζεζεο. ην  
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επάλσ κέξνο ηεο δηεπαθήο, εκθαλίδεηαη ε γξακκή επηινγήο κέζνπ (Media 

Experience Bar)  φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ηχπν κέζνπ ζηνλ νπνίν  

επηζπκεί λα πξνβιεζεί ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν.  

Σν δελδξηθφ κελνχ πινήγεζεο, ζηα αξηζηεξά ηεο δηεπαθήο, φζν πξνρσξάεη ν 

ρξήζηεο κε ηε κειέηε ηνπ, ηφζν εκπινπηίδεηαη κε λένπο ζπλδέζκνπο. Δπίζεο ε 

παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ εξγαιείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζαξκφδεηαη ζηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε. ην ρήκα 2.33 θαίλεηαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φπσο εκθαλίδεηαη ζε θαηάζηαζε “visual text” θαη ζε θαηάζηαζε 

“visual pictures”.  

ρήκα 2.32: Ζ δηεπαθή ηνπ iWeaver  

 

Πεγή : Wolf, 2007 
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ρήκα 2.33: Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηελ θαηάζηαζε “visual text” θαη ζε θαηάζηαζε 

“visual pictures” ζην iWeaver 

  

Πεγή : Wolf, 2007 

Σν iWeaver ρξεζηκνπνηεί δπλακηθέο ηζηνζειίδεο Java Server Pages θαη Java 

Servlets γηα λα ζπλδέεη ηελ ζειίδα πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί σο βάζε δεδνκέλσλ ηε MySQL,  σο server 

ηνλ Apache Tomcat ν νπνίνο εθηειείηαη ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows XP.  

Αμηνιόγεζε 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκκεηείραλ 63 πξσηνεηείο θαη 

δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ζηα πνιπκέζα απφ ην RMIT University. Απφ απηνχο 

ζεσξήζεθε έγθαηξε ε ζπκκεηνρή κφλνλ ησλ 27, νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ 

ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο ζπλεδξίεο. ηελ αμηνιφγεζε βξέζεθε φηη ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο άιινπ κέζνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ iWeaver, κείσζε ιίγν ηελ απφδνζε ησλ θνηηεηψλ, αιιά αχμεζε 

ειαθξά ηελ παξαθίλεζε γηα κάζεζε (motivation) θαη ηελ επραξίζηεζε θαηά ηε 

κειέηε  (Wolf, 2007).  

2.12.9. WELSA 

Σν ΠΔΤ WELSA (Popsesku 2008, Popescu et al. 2009) ελζσκαηψλεη έλα 

ελνπνηεκέλν κνληέιν καζεηχπσλ (Unified Learning Style Model – ULSM) ην νπνίν 

ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα θπξηφηεξα κνληέια καζεηχπσλ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο.  
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Ζ αληηζηνίρεζε ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν καζήηππν 

γίλεηαη κέζα απφ αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην ζχζηεκα ελψ ην κνληέιν 

ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερψο αλαλεψλεηαη κέζσ ελφο εμειηγκέλνπ κεραληζκνχ 

κνληεινπνίεζεο (Popescu 2009).  

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην WELSA ρσξίδεηαη ζε καζεζηαθά αληηθείκελα 

(Learning Objects). Ζ πξνζαξκνγή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο απηφκαηεο επηινγήο 

ζπλδπαζκνχ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θάζε καζήηππν. Ζ 

επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πξνο παξνπζίαζε, γίλεηαη κέζσ θαηάιιεισλ 

κεηα-πιεξνθνξηψλ (metadata) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θάζε καζεζηαθφ αληηθείκελν 

θαη ησλ αλάινγσλ θαλφλσλ πξνζαξκνγήο.  

Παξνπζίαζε - Πξνζαξκνγή 

Σν WELSA ρξεζηκνπνηεί ηφζν ηελ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε φζν θαη ηελ 

ππνζηήξημε πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο.  

Ζ δηεπαθή ηνπ WELSA (ρήκα 2.34) ρσξίδεηαη ζε ηξία θχξηα κέξε. ην 

πάλσ κέξνο φπνπ ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο επηινγέο πινήγεζεο, ζην αξηζηεξφ 

κέξνο φπνπ εκθαλίδνληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο θαη ζην θχξην κέξνο φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο θάζε καζεζηαθήο ελφηεηαο. 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη σο εμήο: αξρηθά 

εκθαλίδεηαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ην καζήηππν ηνπ ρξήζηε καζεζηαθφ αληηθείκελν 

ζε πιήξε αλάπηπμε. Αθξηβψο απφ θάησ ζε ζχκπηπμε (collapsed form) εκθαλίδεηαη ν 

ηίηινο ηνπ ακέζσο επφκελνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ γηα παξνπζίαζε, ζε ζρέζε κε 

ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Δπηπξνζζέησο ππάξρνπλ εηδηθά εηθνλίδηα ηα 

νπνία δειψλνπλ ηνλ ηχπν ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

ηα ρήκαηα 2.34-2.35 θαίλεηαη ηφζν ε επηινγή δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ φζν 

θαη ε παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ.  
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ρήκα 2.34: Ζ δηεπαθή ηνπ WELSA γηα εθπαηδεπφκελν κε πξνηηκήζεηο Abstract θαη 

Serial 

 
Πεγή : Popescu et al., 2009 

ρήκα 2.35: Ζ δηεπαθή ηνπ WELSA γηα εθπαηδεπφκελν κε πξνηηκήζεηο Concrete 

θαη Holistic 
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Πεγή : Popescu, 2008 

Αξρηηεθηνληθή 

Σν WELSA απνηειείηαη απφ: 

 έλα ζπγγξαθηθφ εξγαιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα 

δεκηνπξγνχλ καζήκαηα ζπκβαηά κε ην WELSA, 

 κία κνλάδα παξνπζίαζεο ησλ καζεκάησλ ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαγξάθεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ην ζχζηεκα θαη  

 έλα εξγαιείν αλάιπζεο ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ εξεπλεηή λα κεηαθξάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη λα εληνπίδεη ηνλ καζήηππν πνπ ηεο 

αληηζηνηρεί.  

Γηα ηελ εκθάληζε ησλ δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηεί καζεζηαθά 

αληηθείκελα ησλ νπνίσλ ε δφκεζε ζην κάζεκα ζηεξίδεηαη ζηελ XML. Ζ θαηαγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα JavaScript-HTML αιιά θαη ηεο 

ηερλνινγίαο Ajax. Δηδηθφηεξα ε αξρηηεθηνληθή ηεο κνλάδαο παξνπζίαζεο ησλ 

καζεκάησλ είλαη απηή ηνπ ρήκαηνο 2.36. 

ρήκα 2.36: Ζ αξρηηεθηνληθή ηελ κνλάδαο παξνπζίαζεο ηνπ WELSA 
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Πεγή : Popescu et al., 2009 

 

 

Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ WELSA είρε ζθνπφ λα ειέγμεη ηξεηο παξακέηξνπο: i) ηελ 

αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ κνληεινπνίεζεο, ii) ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο θαη iii) ηελ απνδνρή θαη 

ρξεζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο ζχλνιν.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κνληεινπνίεζεο πνπ αθνινπζεί ην ζχζηεκα 71 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο πήξαλ κέξνο ζε έλα πηινηηθφ κάζεκα. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ, φηη ε κνληεινπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ζχζηεκα, βαζηδφκελν ζηηο 

ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ, είλαη θαηά 75,7% ζχκθσλε κε ηα απνηειέζκαηα 

ςπρνινγηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ εχξεζε ησλ καζεηχπσλ κε βάζε ην 

ελνπνηεκέλν κνληέιν πνπ πηνζεηείηαη απφ ην ζχζηεκα.  

ην επφκελν πείξακα νη θνηηεηέο κειέηεζαλ έλα κάζεκα ηφζν κε ηελ 

βνήζεηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζαξκνγήο φζν θαη ρσξίο πξνζαξκνγή. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζε έλα πνζνζηφ 65,63% ησλ θνηηεηψλ απμήζεθε ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ην ζχζηεκα, θαη φηη 56,25% ησλ θνηηεηψλ ζεσξεί φηη έρεη 

απμεκέλν θίλεηξν γηα κειέηε. 
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Σέινο γηα ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο νη θνηηεηέο 

βαζκνιφγεζαλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο εκπεηξίαο ηνπο, θαηά ηελ ρξήζε ηνπ WELSA, 

φπνπ ζρεδφλ φια ηα ζεκεία βαζκνινγήζεθαλ κε θαιφ βαζκφ. Σα απνηειέζκαηα 

ήηαλ πνιχ ζεηηθά θαη ζπκθσλνχλ κε ην 87,5% ησλ θνηηεηψλ, φπνπ δήισζαλ φηη ζα 

ήζειαλ ην ζχζηεκα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επξεία θιίκαθα (Popescu et al. 2009)  

 

2.13. ύλνςε θεθαιαίνπ 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε κία αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν ησλ ΠΔΤ θαη 

ηεο εμ’ αηνκηθεπκέλεο κάζεζεο. Αξρηθά αλαιχζεθαλ νη ηερλνινγίεο θαη ε 

αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ΠΔΤ φπσο θαη νη παξάγνληεο 

πξνζαξκνγήο απηψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα θπξηφηεξα κνληέια θαη νη 

ζεσξίεο καζεηχπσλ. Σέινο έγηλε κία αλαζθφπεζε ζηα δεκνθηιέζηεξα ΠΔΤ 

θαηεγνξηνπνηεκέλα αλάινγα κε ηελ ππνζηήξημε ή κε ηεο πξνζαξκνγήο κε βάζε ηνλ 

καζήηππν ηνπ ρξήζηε.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο ζπγθξηηηθφο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο (Πίλαθαο 

2.13) κε ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΠΔΤ πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζην θεθάιαην 

απηφ. Σαπηφρξνλα επηρεηξείηαη κία πξφηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ΠΔΤ ην νπνίν 

ζα ππνζηεξίδεη ηα αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά φπσο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 2.13. 

Σν πξνηεηλφκελν γηα αλάπηπμε ΠΔΤ ζα ππνζηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο 

πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο αιιά θαη κεξηθέο απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο ηερλνινγίεο 

ηεο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο. Δπηπξφζζεηα ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα 

πξνζαξκνγή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηνλ καζήηππν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ.  
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Πίλαθαο 2.13 : πγθξηηηθή παξνπζίαζε ΠΔΤ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3 

 

Γηεζλή πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο Μαζεζηαθώλ 

Αληηθεηκέλσλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

 

3.1. Δηζαγσγή 

Ζ αλάπηπμε πνπ γλσξίδνπλ ηα ΓΜ, ηα θαζηζηνχλ πιένλ έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

θαη δεκνθηιέζηεξνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο γλψζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Χζηφζν νη 

ζπγγξαθείο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα ΓΜ έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλαλ αξηζκφ 

πξνβιεκάησλ: 

 Έιιεηςε πξνθαζνξηζκέλνπ πξφηππνπ δεκηνπξγίαο ησλ ΓΜ θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε 

αλάπηπμε αιιά θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζρεδηάζηεθε 

γηα ρξήζε απφ κία πιαηθφξκα ζε κία άιιε.  

 Ζ αλαβάζκηζε ελφο ΓΜ ζε λέα έθδνζε απαηηεί απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηε 

δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

 Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αιιά θαη ε αλάθιεζή ηνπ 

απαηηνχλ πξφζζεηε εξγαζία απφ ηνπο ζρεδηαζηέο καζεκάησλ.  

Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ είλαη λα αλαιψλνληαη 

πεξηζζφηεξνη πφξνη ζηελ πξνγξακκαηηζηηθή πινπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

καζεκάησλ θαη λα κελ δίλεηαη ε θαηάιιειε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ (Sidiropoulos & Bousiou, 2005).  

Σε ιχζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα έξρεηαη λα δψζεη ε απνδνρή θάπνησλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ (ΜΑ) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  
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3.2. Μαζεζηαθά αληηθείκελα 

Σν καζεζηαθφ αληηθείκελν (Learning Object) είλαη έλα ζχλνιν απφ επηκέξνπο 

ςεθηαθνχο πφξνπο (assets) (φπσο θείκελν, εηθφλεο, ήρνο, βίληεν θιπ.) νη νπνίνη 

νκαδνπνηνχληαη ζε κία απηφλνκε νληφηεηα κε απηνηειή καζεζηαθή αμία (ακαξά 

2007).  χκθσλα κε ηνλ Millar (2002) ηα ΜΑ πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξα απφ έλα κάζεκα. 

 Να είλαη απηφλνκα δειαδή λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα απφ 

άιια ΜΑ. 

 Να ελζσκαηψλνπλ ηα θαηάιιεια κεηαδηδνκέλα γηα ηελ εχθνιε αλάθηεζή 

ηνπο. 

 Να κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Να κπνξνχλ λα ζπλαζξνηζηνχλ (aggregated) έηζη ψζηε λα ζπλζέηνπλ κία 

κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή κνλάδα.  

πλππνινγίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα ΜΑ είλαη 

απηφλνκα νπφηε γίλεηαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε δηαζεκαηηθά 

πιαίζηα, εθφζνλ θάπνηνο ηα αλαθαιέζεη κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο θιεηδηά.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ αλαπηχζζεηαη ζηε κνξθή ησλ ΜΑ (Duval 2001,  

IEEE 2002). Ζ ηάζε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ππνζηήξημήο ηνπο 

απφ ηα κεγαιχηεξα ΓΜ ηα νπνία παξέρνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ αμηνπνηνχλ ηελ 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν δνκείηαη απφ ΜΑ (ακαξά 2007). 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ηα ΜΑ ζα πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλα θαηάιιεια 

ψζηε λα είλαη ζπκβαηή ε ρξήζε ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, δηαθνξεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ αιιά θαη δηαθνξεηηθήο κνξθήο (θείκελν, βίληεν, εηθφλα θιπ). Έπεηηα 

ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θάπνηα βάζε ΜΑ ή απνζεηήξην ΜΑ φπσο απνθαιείηαη, 

απφ φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί κέζσ ελφο ΓΜ (Learning Management 

System LMS) λα αλαθαιεί ην ΜΑ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη 

ζηελ δηθηά ηνπ εθαξκνγή. Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ΜΑ πνπ ζα ππάξρνπλ ζηελ 
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βάζε πξέπεη απηά λα πεξηγξάθνληαη θαηάιιεια ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εχξεζε θαη 

ε αλάθιεζή ηνπο. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε ηππνπνίεζε ηα ΜΑ. 

 

3.3. Πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο 

Σα πξφηππα θαη νη πξνδηαγξαθέο αλαπηπρηήθαλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πεξηγξαθή, 

ην παθεηάξηζκα θαη ηελ απνζηνιή εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν (Campbell 2002). Ζ 

πεξηγξαθή ηνπ θάζε ΜΑ θαη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο θαηάιιεια δνκεκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, γίλεηαη θπξίσο κέζσ ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Ζ ζσζηή 

ηππνπνίεζε ησλ Μεηαδεδνκέλσλ γηα ΜΑ (ΜΜΑ) (Learning Objects Metadata - 

LOM) είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εχθνιε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπο. Σα 

καζεζηαθά πξφηππα πεξηιακβάλνπλ κία ζεηξά απφ θαιά ηεθκεξησκέλεο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ πνιινχο νξγαληζκνχο φπσο IEEE LTSC, 

AICC, ARIADNE, IMS Global Learning Consortium θαη ADL. Απηέο νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο αξγφηεξα εμειίζζνληαη ζε κνληέια αλαθνξάο (reference models). 

Μεηά απφ αμηνιφγεζε θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κία πξνδηαγξαθή κπνξεί απνζηαιεί 

ζε νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο φπσο ν ISO (international Standards Organization) 

πξνθεηκέλνπ λα εμειηρζεί ζε πξφηππν.  

 Με ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο επηρεηξείηαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν λα απνθηήζεη ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

 Δπαλαρξεζηκνπνηεκφηεηα (Reusabillity).  Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ κεηά ηε 

δεκηνπξγία ελφο καζήκαηνο γηα αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ην πιηθφ απηφ λα 

κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα δηδαρζεί ην κάζεκα, 

θαη λα είλαη απαξαίηεηεο κφλν ελεκεξψζεηο θαη βειηηψζεηο. Δπίζεο ζα 

δηεπθφιπλε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλ ζα κπνξνχζαλ λα εκπεξηέρνπλ ζηα καζήκαηά 

ηνπο ηκήκαηα απφ άιια πνηνηηθά θαη δνθηκαζκέλα καζήκαηα παξέρνληαο 

πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηφζν ελφο καζήκαηνο σο ζχλνιν φζν θαη επηιεγκέλσλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ απφ έλα άιιν κάζεκα.  
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 Πξνζβαζηκφηεηα (Accessibillity). Ζ εχθνιε εχξεζε θαη αλάθιεζή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπφκελνπο είλαη βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ δεκηνπξγία πνηνηηθψλ καζεκάησλ θαη ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα (Interoperabillity). ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα 

αιιάμνπκε ΓΜ δελ πξέπεη λα απαηηείηαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε κνλάδσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

απφ έλα ΓΜ ζε έλα άιιν ρσξίο πεξεηαίξσ αιιαγέο ζε απηφ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο εληαίνο ηξφπνο πεξηγξαθήο ηεο δνκήο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ψζηε φια ηα ζπκβαηά ΓΜ λα ην 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα ην δηαρεηξίδνληαη.  

 Αλζεθηηθφηεηα ζηηο αλαβαζκίζεηο (Durabillity). Ζ ηππνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα πξέπεη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ αλαβαζκίζεηο 

ησλ ΓΜ. Ζ ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή 

αθφκα θαη φηαλ ε ηερλνινγία κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη. 

 

Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο πξνδηαγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ είλαη νη IEEE 

LOM, Learning Resource Metadata, Dublin Core Metadata Initiative, SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model) , AICC, IMS Content Packaging θ.α.  

Ζ ΗΔΔΔ LOM (2002) θαζνξίδεη έλαλ θνηλφ ηξφπν γηα ηελ πεξηγξαθή, ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ΜΑ έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

ηελ αλαδήηεζε θαη αλάθηεζή ηνπο κε ζηαζεξέο δηαδηθαζίεο. Σν ζρήκα 

κεηαδεδνκέλσλ ηεο IEEE LOM θαζνξίδεη κία δνκή ε νπνία απνηειείηαη απφ ελληά 

θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ (Slosser 2002):  

o Γεληθά : πεξηγξάθεη ηελ πεγή σο ζχλνιν. 

o Κχθινο δσήο : πεξηγξάθεη ην ηζηνξηθφ θαη ηελ ησξηλή θαηάζηαζε ηεο πεγήο. 

o Μεηα-κεηαδεδνκέλα : πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ίδηα ηα κεηαδεδνκέλα. 

o Δθπαηδεπηηθά : εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

o Γηθαηψκαηα : δηθαηψκαηα θαη φξνη ρξήζεο. 

o ρέζεηο : ζπζρεηίζεηο ηεο πεγήο κε άιιεο πεγέο. 

o ρνιηαζκφο : ζρφιηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ πεγψλ αιιά θαη γηα ην 

πφηε θαη απφ πνηνλ δεκηνπξγήζεθαλ. 
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o Καηάηαμε (Classification) : ραξαθηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε έλα 

ζχζηεκα θαηάηαμεο.  

Κάζε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ κία νκάδα ζηνηρείσλ ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ ππνζηνηρεία.  

Μία άιιε πξνδηαγξαθή είλαη ε IMS Content Packaging (IMS CP 2003) Απηή 

ε πξνδηαγξαθή επηηξέπεη ην παθεηάξηζκα ησλ ΜΑ ζε έλα δηαιεηηνπξγηθφ παθέην. 

Έρνληαο θνηλνχο θαλφλεο παθεηαξίζκαηνο, ην πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο θαη ΓΜ. Έλα IMS Content Package κπνξεί λα πεξηέρεη 

ΜΑ δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα πεξηέρεη κέξνο ελφο 

καζήκαηνο, νιφθιεξν ην κάζεκα ή πνιιά καζήκαηα πνπ είλαη κέξνο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Mohan & Greer 2003). 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζσζηή απνζηνιή ησλ ΜΑ πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη 

ζχκθσλα κε θάπνηεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Απηή ε απαίηεζε δηεπζεηείηαη απφ 

ηελ πξνδηαγξαθή IMS Simple Sequencing (IMS SS, 2003). Δπηπξφζζεηα ε 

πξνδηαγξαθή απηή κπνξεί λα δηαζθαιίζεη κία ζηαζεξή αιιεινπρία ΜΑ ζε 

δηαθνξεηηθά ΓΜ. 

  Σν 1999, ε ADL (Advanced Destributed Learning) πξφηεηλε έλα 

ελνπνηεκέλν πξφηππν γλσζηφ σο SCORM ην νπνίν πηνζεηεί ζρεδφλ φια ηα 

πξναλαθεξζέληα πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο γηα λα δεκηνπξγήζεη κία νινθιεξσκέλε 

ζνπίηα πεξηγξαθήο ΜΑ. Σν πξφηππν SCORM απνηειεί ηελ νπζηαζηηθφηεξε 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο πξνηχπσλ κε ζθνπφ λα επηιχζεη πνιιά απφ ηα 

πξνβιήκκαηα ησλ ΓΜ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο 

(ηδεξφπνπινο 2008, ζει.123).  

 

3.4. SCORM 

Σν δεκνθηιέζηεξν ηερληθφ πξφηππν απηή ηε ζηηγκή είλαη ην SCORM  (Sharable  

Content  Object  Reference  Model)(ADLa 2009). Σν SCORM είλαη έλα ζχλνιν 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαθίλεζε καζεζηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ. ηεξίρηεθε ζε πξνυπάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο απφ δηάθνξνπο 

ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο (AICC, IMS, IEEE, LTSC, ARIADNE) ηηο νπνίεο επεθηείλεη 
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θαη εμεηδηθεχεη, νξίδνληαο επηπιένλ ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο πινπνίεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο. ηφρνο ηνπ είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα δηάθνξα ΓΜ λα 

εηζάγνπλ, λα δηακνηξάδνληαη, λα επαλαρξεζηκνπνηνχλ θαη λα εμάγνπλ ειεθηξνληθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Βαζίδεηαη ζην ζρήκα ησλ κεηαδεδνκέλσλ απφ ηελ ηππνπνίεζε 

ΜΜΑ IEEE-SA Standard 1484.12.1-2002 ε νπνία απνθαιείηαη θαη LOM v1.0 . Ζ 

δηαθνξά είλαη φηη ε LOM v1.0 δελ απαηηεί ηελ ζπκπιήξσζε πνιιψλ πεδίσλ ελψ ην 

SCORM ηα απαηηεί.  Σν πξφηππν SCORM θαζνξίδεη φιε ηελ δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ελνηήησλ έσο ην 

πνηα κεηαδεδνκέλα είλαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά γηα θάζε ΜΑ. 

Οη πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην SCORM έρνπλ 

δηαρσξηζηεί ζε ηξία θχξηα κέξε (ρήκα 3.1) ηα νπνία έρνπλ ζηνηρεηνζεηεζεί ζηα 

αληίζηνηρα «ηερληθά βηβιία» (ADL 2009a). Σα κέξε απηά είλαη ην Μνληέιν 

πλέλσζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Aggregation Model, CAM), ην Πεξηβάιινλ 

Δθηέιεζεο (SCORM Run-Time Environment, RTE), θαη ε Αιιεινπρία θαη 

Πινήγεζε (Sequencing and Navigation, SN). 

ρήκα 3.1: Βηβιηνζήθε ηνπ SCORM  

 

 

Πεγή : ADL 2004a 
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3.4.1. Μνληέιν πλέλσζεο Πεξηερνκέλνπ 

Σν Μνληέιν πλέλσζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Aggregation Model, CAM) 

(ADL 2009b) παξέρεη έλα κεραληζκφ πεξηγξαθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ 

ηεο XML κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Δηδηθφηεξα πεξηγξάθεη πψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία (components) ελφο εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ, 

ηνλ κεραληζκφ παθεηνπνίεζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ (content packaging), ηνλ ηξφπν 

πεξηγξαθήο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ θαλφλσλ πνπ δηεπζεηνχλ ηελ 

αιιεινπρία ηνπο (sequence rules). Σα ηκήκαηα πνπ ζπληζηνχλ ην κνληέιν 

ζπλέλσζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ηα αθφινπζα (ADL 2009b): 

 Φεθηαθoί πόξνη (Assets) πνπ είλαη ε πην βαζηθή κνξθή ειεθηξνληθνχ 

πιηθνχ φπσο θείκελν, εηθφλα, ήρνο, θιπ.  

 SCOs (Sharable Content Objects) πνπ είλαη ζπιινγέο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

ςεθηαθψλ πφξσλ. Αληίζεηα απφ ηνπο ςεθηαθνχο πφξνπο ηα SCOs κπνξνχλ 

λα επηθνηλσλνχλ κε ην ΓΜ ρξεζηκνπνηψληαο ην IEEE ECMAScript 

Application Programming Interface (API) (ρήκα 3.2).  

ρήκα 3.2: Δλλνηνινγηθή πξνβνιή ελφο SCO 

Πεγή : Σξνπνπνηεκέλν απφ ADL 2009a 

 

ECMAScript 

γηα ηελ 

επηθνηλσλία 

κε ην ΓΜ 
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 Έλα SCO κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηα SCO Metadata, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

αλαδήηεζε, ν εληνπηζκφο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ κέζα ζηα απνζεηήξηα 

δεδνκέλσλ. Δπίζεο ην SCO πξέπεη λα αξρηθνπνηεί θαη λα ηεξκαηίδεη ηελ 

επηθνηλσλία κε έλα ΓΜ. Αλαιπηηθφηεξα νη παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ SCO 

είλαη νη εμήο:  

o βξίζθεη ην API πνπ παξέρεηαη  απφ ην ΓΜ,  

o ρξεζηκνπνηεί ην API instance γηα λα μεθηλήζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ SCO 

κε ην ΓΜ,  

o πξναηξεηηθά ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα δηαβάζεη θαη λα ζέζεη ηηκέο,  

o ρξεζηκνπνηεί ην API instance γηα λα ηεξκαηίζεη ηελ επηθνηλσλία κε ν 

ΓΜ 

 Σν ηξίην  ηκήκα ηνπ CAM  απνηειείηαη απφ ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

(Activities), νη νπνίεο είλαη δνκεκέλεο κνλάδεο κάζεζεο. Μηα 

δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο παξέρεη έλα SCO, έλα ςεθηαθφ ζηνηρείν ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν ή απνηειείηαη απφ ππν-δξαζηεξηφηεηεο.  

 Οξγάλσζε ηνπ πιηθνύ (Content Organization), νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 

έλαλ ράξηε πνπ επηδεηθλχεη πψο νη δνκεκέλεο κνλάδεο (δξαζηεξηφηεηεο) 

ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 H ζπλέλσζε πεξηερνκέλνπ (Content Aggregation) ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλζεζεο κίαο νκάδαο ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ζπζρεηηζκέλσλ ΜΑ θαηάιιεια γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα κάζεκα 

(ρήκα 3.3). Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο νληφηεηαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ άλσζελ δηαδηθαζία ζχλζεζεο ησλ ΜΑ.  

Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο καζήκαηνο SCORM γίλεηαη κέζσ 

δελδξηθήο κνξθήο. Σα ΜΑ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα κάζεκα SCORM απνθαινχληαη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη σο «θχιιν» (απνθαιείηαη θαη σο 

leaf) ελφο δέλδξνπ. Δπίζεο γηα θάζε θχιιν ππάξρεη ν αληίζηνηρνο γνληθφο θφκβνο 

(cluster). Κάζε γνληθφο θφκβνο κπνξεί λα εκπεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα παηδηά-

θχιια αιιά θαη άιινπο γνληθνχο θφκβνπο. Ζ πξφνδνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα-παηδί, επεξεάδεη ηελ εθηηκνχκελε πξφνδν ζηνλ αληίζηνηρν γνλέα κε 
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ζπγθεθξηκέλε βαξχηεηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη κέρξη ηνλ γνλέα-ξίδα φπνπ είλαη ν γνλέαο 

φισλ ησλ θφκβσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. Ζ εθηηκψκελε 

βαζκνινγία ζηνλ γνλέα-ξίδα ζπκβνιίδεη ηελ πξφνδν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε φιν ην 

κάζεκα.  

ρήκα 3.3: Δλλνηνινγηθή πξνβνιή activities, Content Organization θαη Content 

Aggregation 

 

Πεγή : ADL 2009b 

 

3.4.2. Πεξηβάιινλ Δθηέιεζεο 

Σν Πεξηβάιινλ Δθηέιεζεο (SCORM Run-Time Environment, RTE) (ADL 2009c) : 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάξηεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηα ζπκβαηά κε ην πξφηππν SCORM ζπζηήκαηα, θαη 
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είλαη ην κέζν γηα ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ SCOs θαη ησλ ΓΜ.  Ο ζηφρνο 

ηνπ είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ΓΜ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν αλάπηπμήο ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ πξέπεη λα ππάξρεη κία θνηλή δηαδηθαζία έλαξμεο πιηθνχ (content launch 

process), επηθνηλσλία κε ην ΓΜ θαη πξνθαζνξηζκέλα θαηαγξαθφκελα ζηνηρεία, ηα 

νπνία αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ ΓΜ θαη ησλ SCOs πνπ ζπληζηνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ζ δηαδηθαζία έλαξμεο θαζνξίδεη έλαλ θνηλφ ηξφπν γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ θάζε SCO. Ζ επηθνηλσλία ησλ SCOs κε ην ΓΜ εθηειείηαη κέζσ ελφο 

API (Application Programming Interface) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ αλάθηεζε 

θαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ ΓΜ θαη ησλ SCOs. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο θαηαγξαθήο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ SCOs ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

Μνληέιν Γεδνκέλσλ (Data Model) (ADL 2009c).  

3.4.3. Αιιεινπρία θαη Πινήγεζε 

Ζ Αιιεινπρία θαη Πινήγεζε (Sequencing and Navigation, SN)(ADL 2009d) 

πξνζηέζεθε ζηελ έθδνζε ηνπ SCORM 2004, βαζίδεηαη ζην IMS Simple Sequencing 

(IMS SS, 2003) θαη πεξηιακβάλεη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ ζεηξά εκθάληζεο ησλ MA. 

Διέγρεη ηελ αθνινπζία απνζηνιήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο. ε αληίζεζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απιψλ 

δηαδηθηπαθψλ ζειίδσλ φπνπ ε πινήγεζε γίλεηαη κε απινχο ζπλδέζκνπο, νη 

ηζηνζειίδεο ελφο καζήκαηνο SCORM είλαη «έμππλεο» θαη πεξηέρνπλ θψδηθα κε ηνλ 

νπνίν επηθνηλσλνχλ κε ην ΓΜ. Οκνίσο ην ΓΜ επηθνηλσλεί κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη γλσξίδεη πνην πιηθφ θαη πφηε λα απνζηείιεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν γηα 

κειέηε. To SN πεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο ε αιιεινπρία ησλ ελλνηψλ θαη ε 

νξνινγία ηνπο (terminology), θαζνξηζκφ ηεο αιιεινπρίαο θαη κνληέια 

ζπκπεξηθνξάο (behavior models), ειέγρνπο πινήγεζεο θαη ζρεηηθέο απαηηήζεηο, θαη 

έλα κνληέιν δεδνκέλσλ πινήγεζεο (navigation data model). Σν SN επηπξφζζεηα 

επηηξέπεη ηνπο ζπγγξαθείο ησλ καζεκάησλ λα κεηαηξέπνπλ ηηο καζεζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο ζε θαλφλεο αιιεινπρίαο (sequencing rules) (Bouras et al. 2003). Ζ 

δηαδηθαζία αιιεινπρίαο ειέγρεηαη απφ κία κεραλή αιιεινπρίαο (sequence engine), 

ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο αιιεινπρίαο, πνπ βξίζθνληαη ζην αξρείν 

manifest ηνπ καζήκαηνο. 
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Σν SN απνηειείηαη απφ θαλφλεο αιιεινπρίαο, θαλφλεο κεηαθχιηζεο  (rollup 

rules) θαη ζθνπνχο (objectives). 

3.4.3.1. Καλόλεο αιιεινπρίαο 

Οη θαλφλεο αιιεινπρίαο θαζνξίδνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηηξέπεηαη λα δεη ν εθπαηδεπφκελνο θαη ηελ αλάινγε 

αιιεινπρία απηψλ. Οη θαλφλεο δηαηππψλνληαη αθνινπζψληαο ηελ αθφινπζε 

ζχληαμε : if <ζπλζήθε> then <ελέξγεηα>. Αλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο ηφηε 

εθηειείηαη ε αλάινγε ελέξγεηα.  

Ζ ζπλζήθε ειέγρεη ζπλήζσο ηελ πξφνδν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ νη εθπαηδεπφκελνη δελ επηηχρνπλ ηνπο 

καζεζηαθνχο ζθνπνχο (learning objectives) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα 

δξαζηεξηφηεηα, ζα ηνπο πξνηαζνχλ επηπξφζζεηεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα επηηχρνπλ (Bouras et al. 2003). Ζ παξάκεηξνο ηεο 

ελέξγεηαο ζηνλ θάζε θαλφλα αιιεινπρίαο νξίδεη πνηα ελέξγεηα ζα επηηειέζεη ην 

ΓΜ εθφζνλ ηζρχεη ε ζπλζήθε. Οη ελέξγεηεο ρσξίδνληαη ρξνληθά ζε ηξία βήκαηα : 

pre-condition: εθαξκφδεηαη φηαλ επηζθέπηεηαη κία δξαζηεξηφηεηα ν ρξήζηεο, post-

condition : εθαξκφδεηαη φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα ηεξκαηηζκνχ κίαο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη exit action: εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έμνδν απφ κία δξαζηεξηφηεηα.  

Οη θαλφλεο αιιεινπρίαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηνπο γνληθνχο θφκβνπο 

(parent nodes) ηνπ δέλδξνπ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. Γηα θάζε γνλέα, 

ππάξρεη κία νκάδα θαλφλσλ κεηαθχιηζεο, ε νπνία θαζνξίδεη πσο νη ηηκέο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ-παηδηψλ ηνπ, επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα νη 

θαλφλεο αιιεινπρίαο αμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ γνλέα γηα λα θαζνξίζνπλ αλ ην 

ζχζηεκα ζα πξέπεη ή φρη λα απνζηείιεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελφο ΜΑ ηνπ 

καζήκαηνο ζηνλ ρξήζηε. 

3.4.3.2. Καλόλεο κεηαθύιηζεο (Rollup Rules) 

Οη θαλφλεο κεηαθχιηζεο θαζνξίδνπλ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο-παηδηά έηζη ψζηε λα βξεζνχλ νη αληίζηνηρεο 

ηηκέο γηα ηνλ γνλέα. Κάζε θαλφλαο κεηαθχιηζεο απνηειείηαη απφ κία νκάδα 

δξαζηεξηνηήησλ-παηδηψλ θαη κία αληίζηνηρε ελέξγεηα ε νπνία ζέηεη ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ην γνλέα εάλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο φπσο δηαθξίλεηαη 
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θαη ζην ρήκα 3.4. Με βάζε απηή ηελ θαηάζηαζε κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαλφλεο 

αιιεινπρίαο ζηνλ θάζε γνλέα.  

ρήκα 3.4: Καλφλεο κεηαθχιηζεο, νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ-παηδηψλ θαη ελέξγεηεο 

 

Πεγή : ADL (2009d) 

3.4.3.3. θνπνί (Objectives) 

Οη ζθνπνί ζε έλα κάζεκα δειψλνληαη μερσξηζηά απφ ηα ΜΑ (SCOs). Κάζε ζθνπφο 

κπνξεί λα είλαη δεισκέλνο σο ηνπηθφο ή γεληθφο θαη έρεη κία θαηάζηαζε 

ηθαλνπνίεζεο (satisfaction status) κε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα. Οη ηνπηθνί ζθνπνί είλαη 

δηαζέζηκνη κφλν κέζα ζην ζρεηηδφκελν ηκήκα ηνπ καζήκαηνο ελψ νη γεληθνί είλαη 

πξνζβάζηκνη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ καζήκαηνο.  

Οη ζθνπνί θαηά θαλφλα, αλ θαη φρη απαξαίηεηα, αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε κία έλλνηα. Ζ ηηκή ηθαλνπνίεζεο ηνπ θάζε ζθνπνχ 

ζπλήζσο πξνθχπηεη απφ θάπνην ηεζη ή απφ ηελ κειέηε κίαο δξαζηεξηφηεηαο.  

Γηα ηελ δήισζε ζθνπψλ ζε έλα SCO, θαηαρσξνχκε ζην manifest αξρείν ηνπ 

καζήκαηνο ηα παξαθάησ δεδνκέλα σο παξακέηξνπο ηνπ ζηνηρείνπ Objective (ADL 

2009c): 

 Identifier. Πξφθεηηαη γηα ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζθνπνχ. Κάζε ζθνπφο ζε έλα 

SCO πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρεη έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ γηα λα 

δηαρσξίδεηαη απφ ηα ππφινηπα 

 Score. Πξφθεηηαη γηα ηελ βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε απηφ ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ ζθνπφ. Ζ βαζκνινγία κπνξεί λα είλαη έλαο πξαγκαηηθφο 

αξηζκφο απφ ην -1 έσο ην 1.  
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 Success Status. Μία έλδεημε γηα ην αλ ν ρξήζηεο έρεη επηηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ 

SCO ή φρη. 

 Completion Status. Μία έλδεημε γηα ην αλ ν ρξήζηεο έρεη νινθιεξψζεη ηνλ 

ζθνπφ ηνπ SCO  

 Progress Measure. Μία έλδεημε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζθνπνχ. Ζ έλδεημε απηή κπνξεί λα έρεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. 

 Description. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ. 

Απφ εδψ θαη ζην εμήο ε αλαθνξά ζηνπο ζθνπνχο ηνπ SCOROM ζα γίλεηαη 

ηζνδχλακα θαη κε ηνλ αγγιηθφ φξν Objectives. 

3.4.4. Γνκή καζεκάησλ ζπκβαηώλ κε ην πξόηππν SCORM 

Έλα κάζεκα ζπκβαηφ κε ην SCORM, απνηειείηαη απφ κία ζπιινγή 

ςεθηαθψλ πφξσλ θαη έλα XML αξρείν δειψζεσλ πνπ νλνκάδεηαη manifest 

(imsmanifest.xml) φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.5 .  

Σν αξρείν δειψζεσλ βξίζθεηαη ζην βαζηθφ θάθειν ηνπ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ 

ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη εκπεξηέρεη πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ δνκή ηνπ καζήκαηνο, 

φζν θαη γηα ηνπο θαλφλεο αιιεινπρίαο θαη πινήγεζεο.  

Κάζε αξρείν δειψζεσλ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηα (ρήκα 3.5): 

 Μεηαδεδνκέλα (Metadata). Πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ην παθέην σο ζχλνιν 

αιιά θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ XML 

εηηθεηψλ.  

 Οξγαληζκνχο (Organizations). Πεξηγξάθνπλ ηε ινγηθή νξγάλσζε ησλ 

καζεζηαθψλ πφξσλ παξφκνηα κε έλαλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ.  

 Πφξνη (Resources). Αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ην παθέην. 

 Πξναηξεηηθά κπνξεί λα εκπεξηέρεη ππν-αξρεία δειψζεσλ (sub-manifests) 

 ια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ελφο καζήκαηνο παθεηάξνληαη ζε έλα 

ζπκπηεζκέλν αξρείν ZIP ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αλάξηεζε ηνπ καζήκαηνο ζε φια ηα 

ζπκβαηά ΓΜ.   



Σξίην θεθάιαην 

 

142 

ρήκα 3.5: Σα πεξηερφκελα ελφο καζήκαηνο (Content Package) 

 

Πεγή : ADL 2009b 

 

3.5. πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο  

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο έγηλε αλαθνξά ζηα ΓΜ. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα γίλεη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζή ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ησλ ηερλνινγηψλ πνπ εκπεξηέρνπλ 

φπσο θαη ηεο ρξήζεο ηνπο.  

Ο θχξηνο ζθνπφο ησλ ΓΜ είλαη ε ππνζηήξημε ζηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο απφ ηελ εγγξαθή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

έσο ηελ δηάρπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σα ΓΜ απνηεινχληαη 

απφ έλα ζχζηεκα αλάπηπμεο θαη ζπγγξαθήο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ, έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο, δηάρπζεο, πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, φπσο 

θαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηα 

νπνία έρνπλ αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο.  

Έλα ΓΜ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ νη νπνίεο 

επηθνηλσλνχλ κε κία θαηάιιεια δηακνξθσκέλε βάζε δεδνκέλσλ, ζπληζηψληαο κία 

νινθιεξσκέλε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηελ ζχλδεζε 
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ησλ ρξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα 

ΓΜ έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπνπ νη επξπδσληθέο 

ζπλδέζεηο έγηλαλ πξνζηηέο ζην κέζν ρξήζηε θαη ε πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο 

ζπζηήκαηα είλαη επθνιφηεξε.   

3.5.1. Υαξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηόηεηεο ΓΜ 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηα ΓΜ.  

 Γηαρεηξίδνληαη ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρεη ν θάζε έλαο. Μία 

ζπλεζηζκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ρξεζηψλ ζε έλα ΓΜ είλαη ε χπαξμε 

Γηαρεηξηζηή, Γεκηνπξγνχ Μαζεκάησλ, Δθπαηδεπηηθνχ, Δθπαηδεπφκελσλ, 

Δπηζθεπηψλ. Μέζσ ησλ ΓΜ κπνξνχκε λα αλαζέζνπκε ζπγθεθξηκέλε 

ηδηφηεηα ή ηδηφηεηεο ζε θάπνην ρξήζηε. Δπίζεο πνιιέο θνξέο επηηξέπεηαη θαη 

ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία ρξήζηε ή αθφκα θαη 

ε δεκηνπξγία λέσλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ.  

 Απηνκαηνπνηνχλ ηελ εγγξαθή ησλ απιψλ ρξεζηψλ (εθπαηδεπφκελσλ) ζην 

ζχζηεκα δηεπθνιχλνληαο ην έξγν ηνπ δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο ζπλήζσο 

πεξηνξίδεηαη ζην λα εθρσξεί ηα δηθαηψκαηα κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή 

εηδηθψλ νκάδσλ ρξεζηψλ. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο ζπλήζσο ζηεξίδεηαη ζηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ εγγξαθφκελνπ, κέζσ ηεο 

απνζηνιήο ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

ην νπνίν πεξηέρεη έλαλ ζχλδεζκν επηβεβαίσζεο εγγξαθήο ηνλ νπνίν θαιείηαη 

ν ρξήζηεο λα επηιέμεη.  

 Δπηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή έηνηκσλ καζεκάησλ θαη ηελ δηαρείξηζή ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο πνιιά ζπζηήκαηα παξέρνπλ δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο 

καζεκάησλ, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ (authoring tools), φπσο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο κε λέα ζηνηρεία. 

 Πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζή ζε θάζε κάζεκα ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ή 

νκάδεο ρξεζηψλ. Έηζη θάπνηα καζήκαηα κπνξεί λα είλαη ειεχζεξα ζε φινπο, 

ζε άιια λα απαηηείηαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ ελψ άιια λα 

επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θαζνξηζκέλεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νκάδεο 

ρξεζηψλ. 
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 Παξαθνινπζνχλ ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ θαζ’ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Μεηαμχ άιισλ θαηαγξάθνπλ πιεξνθνξίεο απφ  

o ηελ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ ζε έλα κάζεκα, 

o ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο χιεο ην νπνίν 

έρνπλ θαιχςεη, 

o ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο φπσο ζε 

νκάδεο ζπδήηεζεο (forums), ζχγρξνλεο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ρξεζηψλ 

(chat) θιπ., 

o απνηειέζκαηα δηαδηθηπαθψλ εμεηάζεσλ, 

o ηνλ ρξφλν ελαζρφιεζεο κε ηα αληηθείκελα ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη πνιχ ρξήζηκεο ηφζν γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μεηά απφ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ καζεκάησλ κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα αλ έλαο 

εθπαηδεπηηθφο παξαηεξήζεη φηη ζε κία ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο, νη εθπαηδεπφκελνη 

επηζηξέθνπλ αξθεηέο θνξέο, ή αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηνλ 

ππνινγηδφκελν γηα ηε κειέηε ηεο, ή  ε βαζκνινγία ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηα ηεζη 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ρακειή, ηφηε ίζσο ζα πξέπεη λα 

βειηησζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια ην πεξηερφκελν απηήο ηεο ελφηεηαο ή αθφκα 

θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζήο ηνπ. 

 Δπηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε κίαο ηάμεο. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ηα 

ΓΜ θαηαγξάθνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ πξφνδν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Με 

ηελ ρξήζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία εθπαηδεπφκελσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, εθηηκψληαη νη γλψζεηο πνπ απνθηά ν εθπαηδεπφκελνο αιιά 

θαη ηα θελά πνπ πηζαλφ λα παξνπζηάδεη ζε θάπνηεο ελφηεηεο. Έηζη γηα θάζε 

εθπαηδεπφκελν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα νξηζζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κία 

πξνζαξκνζκέλε πνξεία κάζεζεο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν 

δπλαηφ καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Δπηπξνζζέησο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ φισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 Παξέρνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ πνξεία ηνπ ζην 

κάζεκα φπσο ειεθηξνληθνχο ζειηδνδείθηεο, δπλαηφηεηα ζεκεηψζεσλ ζε 
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θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη ζηαηηζηηθά γηα ηελ πνξεία ηνπ ζε 

θάζε κάζεκα. 

 Δπηηξέπνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε online αμηνιφγεζε ηνλ εθπαηδεπνκέλσλ 

κέζσ ηεζη ηα νπνία εχθνια κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά εξγαιεία ησλ ΓΜ.  

 Παξέρνπλ πνιιαπινχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ζπλεζέζηεξνη απφ 

απηνχο ηνπο ηξφπνπο είλαη: 

o ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

o νη νκάδεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο είηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (chat 

rooms), είηε αζχγρξνλα (forums), 

o ε ζχγρξνλε γξαπηή επηθνηλσλία (chat). 

 Σέινο κία λέα εξεπλεηηθή ηάζε, πξνζπαζεί λα παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν 

εμαηνκηθεπκέλα καζήκαηα φζνλ αθνξά ηελ πινήγεζε αιιά θαη ηελ 

παξνπζίαζή ηνπο, κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε, ηελ 

πξνεγνχκελε επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ γλψζε ηνπ αιιά θαη ηνπο 

καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο. Απηά ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο 

απφ ηνλ ρψξν ησλ ΠΔΤ. 

 

3.6. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο ζπκβαηά κε ην πξόηππν 

SCORM 

πσο είλαη θπζηθφ ε νινέλα απμαλφκελε δήηεζε γηα ειεθηξνληθή εμ’ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ ζπζηεκάησλ αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο 

κε δηάθνξεο δπλαηφηεηεο θαη άδεηεο ρξήζεο γηα ην θάζε έλα. ζνλ αθνξά ηα 

εκπνξηθά ΓΜ, ηα δεκνθηιέζηεξα είλαη ην WebCT (πιένλ Blackboard Learning 

System) (www.blackboard.com) θαη ην Blackboard (www.blackboard.com). Σα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δηαηίζεληαη έλαληη εηήζηαο κίζζσζεο. 

Χζηφζν πνιιά ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ ζηξαθεί πξνο ηα ειεχζεξα 

ΓΜ, αλνηρηνχ θψδηθα ηα νπνία είλαη δσξεάλ θαη είλαη δπλαηή ε παξακεηξνπνίεζε 

ηνπο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ θάζε ηδξχκαηνο. 

http://www.blackboard.com/
http://www.blackboard.com/
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Μεξηθά απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ΓΜ αλνηρηνχ θψδηθα είλαη ηα Moodle 

(http://www.moodle.org), Claroline (http://www.claroline.net), eClass 

(http://www.openeclass.org/), ATutor (www.atutor.ca) θ.α.  Σα πεξηζζφηεξα ΓΜ 

πιένλ ππνζηεξίδνπλ ηελ δεκνζίεπζε καζεκάησλ ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν SCORM. 

ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ζα επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζε κεξηθψλ απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ΓΜ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ην πξφηππν 

SCORM σο ζχλνιν ή επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ. 

3.6.1.  Moodle 

Σν Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

(http://moodle.org) απνηειεί έλα ινγηζκηθφ παθέην γηα ηελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ 

θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. Μπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ θαη απνηειεί έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν Moodle (ρήκα 3.6) είλαη 

γξακκέλν ζε γιψζζα PHP θαη κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνπδήπνηε server ηελ 

ππνζηεξίδεη. εκαληηθφ είλαη φηη ππνζηεξίδεηαη απφ κία δηεζλή θνηλφηεηα ε νπνία 

βνεζάεη ζηελ ζπλερή βειηίσζε ηνπ πξντφληνο αιιά παξέρεη θαη ηθαλνπνηεηηθέο 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο.  

Δπηπξνζζέησο επηηξέπεη ηελ αλάξηεζε καζεκάησλ ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν 

SCORM, αλ θαη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ (2004 4th 

Edition). Δηδηθφηεξα νη εθδφζεηο ηνπ Moodle 1.9.5 θαη κεηά, ππνζηεξίδνπλ πιήξσο 

ην SCORM 1.2 θαη κφλν έλα κέξνο ηεο έθδνζεο SCORM 2004.  

Σν Moodle δελ παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε αλ θαη νξηζκέλνη εξεπλεηέο 

(Graf & Kinshuk 2007, Meccawy et al. 2008) έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξσηφηππα, ηα 

νπνία επεθηείλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Moodle πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  

 

 

 

 

 

http://www.moodle.org/
http://moodle.org/
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ρήκα 3.6: Γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΓΜ Moodle 

 

Πεγή: http://demo.moodle.org/course/view.php?id=5    

 

3.6.2. Claroline 

Σν Claroline (Classroom On-Line) (ρήκα 3.7) αλαπηχρζεθε απφ ην University de 

Louvain ζην Βέιγην. Δίλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη επηηξέπεη ηελ 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε καζεκάησλ φπσο θαη ρψξσλ ζπλεξγαζίαο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Υξεζηκνπνηείηαη ζε παξαπάλσ απφ 80 ρψξεο θαη είλαη δηαζέζηκν ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 30 γιψζζεο.  

Οκνίσο κε ην Moodle δελ ππνζηεξίδεη ηερληθέο εμαηνκίθεπζεο ηεο κάζεζεο 

αιιά είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφηππν SCORM. Τπνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία, εηζαγσγή 

θαη εμαγσγή καζεκάησλ πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηελ έθδνζε 1.2 ηνπ SCORM. 
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ρήκα 3.7: Γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΓΜ Claroline 

 

Πεγή: http://www.claroline.net/take-a-tour/take-a-tour.html 

 

3.6.3. eClass  

Σν eClass, (πιένλ Open eClass) (ρήκα 3.8) είλαη έλα ηππηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

καζεκάησλ θαη βαζίδεηαη ζην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα Claroline. ηελ Διιάδα, 

ην Διιεληθφ Παλεπηζηεκηαθφ Γίθηπν (GUnet) αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα 

κεηαθξάζεη ην Claroline, νλνκάδνληάο ην eClass, λα ην παξακεηξνπνηήζεη 

θαηάιιεια θαη λα παξέρεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ πξνο φθεινο ησλ ηξηηνβάζκησλ 

ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. Ζ δηαλνκή ηεο πξψηεο έθδνζεο ηεο πιαηθφξκαο έγηλε ην 

2003. ηελ επφκελε εηθφλα εκθαλίδνληαη ηα δηαζέζηκα έγγξαθα ελφο καζήκαηνο ζην 

eClass.  

Αλ θαη δελ ππνζηεξίδεη θάπνηα ηερληθή εμαηνκίθεπζεο ηεο κάζεζεο ην 

eClass ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία, εηζαγσγή αιιά θαη εμαγσγή καζεκάησλ 

ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν SCORM. ην ρήκα 3.9 εκθαλίδεηαη ε νζφλε δηαρείξηζεο 

ελφο καζήκαηνο ηχπνπ SCORM. Οη εθδφζεηο ηνπ SCORM πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη 

νη 1.2 θαη 2004. Χζηφζν κεηά απφ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εληνπίζηεθε φηη δελ 

ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ έθδνζε 2004. 

http://www.claroline.net/take-a-tour/take-a-tour.html
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ρήκα 3.8: Γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΓΜ eClass 

 

Πεγή: http://eclass.gunet.gr/modules/document/document.php?openDir=/4ad99dbc4piy 

ρήκα 3.9: Γηαρείξηζε καζήκαηνο ηχπνπ SCORM ζην eClass 

 

3.6.4. ATutor 

Δίλαη θαη απηφ έλα ειεχζεξν ΓΜ αλνηρηνχ θψδηθα. Παξέρεη δπλαηφηεηεο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη ππνζηεξίδεη ην πξφηππν 
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SCORM. Tν ATutor ζε αληίζεζε κε ην Moodle, επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε θαη 

εμαγσγή πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηα κεηαδεδνκέλα ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί. 

Δπίζεο ρξσκαηίδεη θαηάιιεια ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο αλάινγα κε ην αλ 

έρνπκε επηζθεθηεί ή φρη ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα. ην ρήκα 3.10ρήκα 3. θαίλεηαη ε 

δηεπαθή απφ έλα κάζεκα ηνπ ATutor θαη δηαθξίλνληαη θαζαξά νη ρξσκαηηζκνί ησλ 

πεξηερνκέλσλ.   

Σν ATutor ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή αιιά θαη ηελ εμαγσγή καζεκάησλ 

ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν SCORM. Ζ έθδνζε ηνπ SCORM πνπ ππνζηεξίδεηαη είλαη 

ε 1.2.  

ρήκα 3.10: Γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΓΜ aTutor 

 

Πεγή: http://www.atutor.ca/atutor/demo.php 

3.6.5. WebCT 

Σν ινγηζκηθφ WebCT (http://www.blackboard.com) (ρήκα 3.11)  , απνηειεί έλα 

εκπνξηθφ παθέην παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ αζχγρξνλεο θαη ζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο. Πιένλ έρεη εμαγνξαζηεί απφ ηελ Blackboard θαη έρεη ελνπνηεζεί κε ην 

Blackboard Learning System. Πεξηιακβάλεη έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο κε 

εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία/δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. Σν WebCT 

ππνζηεξίδεη καζήκαηα ζπκβαηά κε ηελ έθδνζε 1.2 ηνπ πξνηχπνπ SCORM.  

http://www.atutor.ca/atutor/demo.php
http://www.blackboard.com/
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ρήκα 3.11: Γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ WebCT 

 

3.6.6. Blackboard 

Σν Blackboard (http://www.blackboard.com) είλαη έλα νινθιεξσκέλν εκπνξηθφ 

ΓΜ. ην ρήκα 3.12 θαίλνληαη κεξηθέο απφ ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινπζνχλ έλα κάζεκα ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα.   

ρήκα 3.12: Μάζεκα ζην Blackboard 

 

Πεγή : http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp 

http://www.blackboard.com/
http://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp
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Σν Blackboard ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή καζεκάησλ ζπκβαηψλ κε ηηο 

εθδφζεηο ηνπ πξφηππνπ SCORM 1.2  θαη 2004. 

 

3.7. ΠΔΤ ζπκβαηά κε ην πξόηππν SCORM 

Καλέλα απφ ηα ΓΜ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ δελ ππνζηεξίδεη 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Χζηφζν ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα 

ζπλελψζνπλ ην πξφηππν SCORM κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα έηζη ψζηε λα 

παξέρνπλ πνηνηηθή εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη ηαπηφρξνλα λα επηηξέπνπλ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ζα επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ ηα 

νπνία ππνζηεξίδνπλ ην πξφηππν SCORM σο ζχλνιν ή επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θαη 

ηαπηφρξνλα παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε.  

3.7.1. OPAL 

Σν OPAL (Open Adaptive Learning) Environment (Conlan et al. 2002) είλαη έλα 

πεξηβάιινλ ην νπνίν παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη βαζίδεηαη ζε καζεζηαθά 

αληηθείκελα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη κε κεηαδεδνκέλα ηχπνπ SCORM 1.2. 

Δλζσκαηψλεη κία θεληξηθή ηξάπεδα (repository) καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία 

απνζεθεχνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ. Ζ θχξηα εξγαζία πνπ επηηειεί ην ΓΜ είλαη 

λα πξνζπειάδεη απηά ηα δεδνκέλα, λα επηιέγεη ηα θαηάιιεια θαη λα ηα παξνπζηάδεη 

ζηνλ εθπαηδεπφκελν κε θαηαλνεηφ ηξφπν. Δπηπξφζζεηα θαηαγξάθεη ηελ πξφνδφ ηνπ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην κάζεκα.  

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ OPAL ζηεξίδεηαη ζε δψδεθα Java Servlets, κέζσ ησλ 

νπνίσλ ν εθπαηδεπφκελνο αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα (ρήκα 3.13). Σα θπξηφηεξα 

servlets είλαη ηα αθφινπζα: 

 AHSQuestionnaire : Απηφ ην servlet είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνζηνιή ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηνλ ρξήζηε απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ νπνίνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

ην ΜΥ, φπσο θαη γηα ηελ πξνζζήθε απηνχ ηνπ ΜΥ ζηελ απνζήθε δεδνκέλσλ. 

 LMSAddNewLearner : Πηζηνπνηεί ηνλ ρξήζηε θαη επηιέγεη ηα θαηάιιεια 

SCOs γηα απνζηνιή. 
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 LMSCourseServlet : Απηφ ην servlet επηθνηλσλεί κε ην CAM θαη πξνζδηνξίδεη 

πσο ηα SCOs πξέπεη λα ζπλαξκνινγεζνχλ, κε πνηα ζεηξά θαη πνην ζα είλαη ην 

πξψην SCO πνπ ζα απνζηαιεί ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 LMSDisplaySCO : Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνζηνιή πιηθνχ απφ δηαθνξεηηθά 

SCO ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Ζ εμαηνκίθεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο βαζίδεηαη ζηελ απνζηνιή 

επηιεγκέλνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ ζηελ θαηάιιειε ζεηξά, κε βάζε ηηο γλσζηαθέο 

πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Δπηπξφζζεηα ην OPAL πξνζαξκφδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηξφπν πξνβνιήο ηεο αξεζθείαο ηνπ ρξήζηε. Αθφκα εθαξκφδεη ηελ 

ηερληθή “stretch text” ηεο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο πεξηερνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα θξχςεη (hide) ή λα απνκαθξχλεη (remove) πεξηερφκελν ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ.  

Χζηφζν ην OPAL ρξεζηκνπνηεί κφλν ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ SCORM γηα λα 

πεξηγξάςεη ηα ΜΑ θαη δελ ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή νινθιεξσκέλσλ καζεκάησλ 

ηχπνπ SCORM. Δπηπξφζζεηα παξέρεη πνιχ πεξηνξηζκέλεο ηερληθέο πξνζαξκνγήο.  

ρήκα 3.13: Αξρηηεθηνληθή ηνπ OPAL 

 

Πεγή : Conlan et al. 2002 
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3.7.2. VIBORA 

Σν VIBORA  (Morales 2003) έρεη ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ελφο ΓΜ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εγγξαθήο ρξήζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

καζεηή/εθπαηδεπηηθνχ/ζπγγξαθέα, δεκηνπξγία καζήκαηνο θαη εηζαγσγή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζπκβαηφ κε ην SCORM, εγγξαθή καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

ζε καζήκαηα, θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θάζε καζεηή.  

Απνηειείηαη απφ έμη κνλάδεο (modules): general user, student, author, 

instructor, administrator and monitor, φπνπ ε θάζε κία απφ απηέο έρεη ηε δηθηά ηεο 

δηεπαθή, ηνλ δηθφ ηεο θψδηθα, ελψ φιεο δηακνηξάδνληαη κία θνηλή βάζε δεδνκέλσλ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ζην VIBORA είλαη ε ηππηθή κίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο (ρήκα 

3.14). Χο web θαη application server ρξεζηκνπνηείηαη ν Jakarta Tomcat, σο ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ δεδνκέλσλ ε MySQL, ελψ θαη ηα δχν ηξέρνπλ ζε 

πεξηβάιινλ Linux. Ο απαξαίηεηνο θψδηθαο γξάθηεθε ζε Java applets, servlets θαη 

beans θαη επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ απαηηείηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα, 

αιιά ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη κεγάιε ειαζηηθφηεηα γηα ηελ ζπλαθφινπζε 

ελζσκάησζε ησλ κεραληζκσλ παξνρήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο πξνο ηνλ ρξήζηε. 

ρήκα 3.14: Αξρηηεθηνληθή ηνπ VIBORA 

 

Πεγή : Morales 2003 
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Σν VIBORA ππνζηεξίδεη ην πξφηππν SCORM. Δηδηθφηεξα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη θαη λα παξαηάζζεη ΜΑ απφ καζήκαηα ηα νπνία είλαη 

ζπκβαηά κε ην SCORM 1.2.  

Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηά ζην VIBORA πεξηνξίδεηαη ζηελ δπλακηθή 

αιιεινπρία ησλ ΜΑ. Δπηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηξηψλ 

ηχπσλ αιιεινπρίαο ησλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο: πξνθαζνξηζκέλε αιιεινπρία, 

επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, θαη αθνινπζψληαο ηελ 

«σθξαηηθή» κέζνδν, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη αμηνινγνχληαη θαη αλ είλαη 

απαξαίηεην ην ζχζηεκα ηνπο παξέρεη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο αζθήζεηο, 

παξαδείγκαηα θαη επεμεγήζεηο.  

Σν VIBORA είλαη ηθαλφ λα παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελν πξνζαξκνζηηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, σζηφζν εζηηάδεη ζηελ δηαρείξηζε έηνηκσλ 

καζεκάησλ, αθφκα θαη αλ απηά βαζίδνληαη ζε ΜΑ θαη δελ παξέρεη ηνπο 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα ηελ παξαγσγή δπλακηθψλ καζεκάησλ πνπ ζα 

βαζίδνληαη ζε κία απνζήθε απφ ΜΑ.  

3.7.3. AdeLE 

Σν AdeLE (Gutl & Modritscher 2005, Pivec et al. 2006, Modritscher et al. 2006) 

είλαη έλα eye-tracking πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλδέεηαη ζε έλα ΓΜ κε πνιχ κηθξέο παξακεηξνπνηήζεηο. Γελ είλαη απηφλνκν 

ζχζηεκα αιιά ν ζθνπφο ηνπ είλαη λα ζπλδέεηαη ζε άιια ΓΜ πξνζδίδνληαο ηνπο 

πξνζαξκνζηηθέο θαη πξνζαξκφζηκεο δπλαηφηεηεο.  

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ AdeLE δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 3.15. ηελ πιεπξά ηνπ 

πειάηε (client side) έλαο απιφο πεξηεγεηήο (browser) εκθαλίδεη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαη παξέρεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πινήγεζεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ 

πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή πνπ βξίζθεηαη ζην ΓΜ. ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε κπνξεί 

λα ππάξρεη έλαο αξηζκφο αηζζεηήξσλ (sensors). Πξνο ζηηγκήλ ππάξρνπλ δχν κφλν 

αηζζεηήξεο : ν Real-time Eye-Tracking System (ES) ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηηο 

θηλήζεηο ησλ καηηψλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ν Real-Time Content-Tracking System 

(CS) ν νπνίνο θαηαγξάθεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξαδίδεηαη ζηνλ ρξήζηε.  

ηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή ππάξρνπλ ηξία θχξηα κέξε: ην ζχζηεκα 

κνληεινπνίεζεο (Modeling System - MS), ην πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα (Adaptive 
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System - AS) θαη ην πξνζαξκφζηκν ζχζηεκα (Adaptable System) ην νπνίν είλαη έλα 

ΓΜ. Σν ΓΜ κεηαγισηηίδεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ηελ απνζήθε ΜΑ, θαη 

παξέρεη ηηο θαηάιιειεο δηεπαθέο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πινήγεζε  ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ πξψηε πινπνίεζε ηνπ AdeLE ρξεζηκνπνίεζε σο ΓΜ ην SCORM Runtime 

Environment version 1.3.2.  

Δηδηθφηεξα ην ζχζηεκα κνληεινπνίεζεο ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα απφ ην ES θαη CS θαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο απφ ην AS. Ζ έμνδνο ηνπ MS 

θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ παξαγσγή ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ρξήζηε θαη ην 

πξνθίι ηνπ. Σν AS βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πιεπξάο ηνπ εμππεξεηεηή θαη κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί σο ην θέληξν ειέγρνπ φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. θνπφο ηνπ είλαη λα 

πξνζαξκφδεη θαη λα εμαηνκηθεχεη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλζέηνληαο θαη 

παξέρνληαο δπλακηθφ πεξηερφκελν ζην ΓΜ. 

ρήκα 3.15: Αξρηηεθηνληθή ηνπ AdeLE 

 

Πεγή : Gutl & Modritscher 2005 

Μέζσ ηνπ ES ην AdeLE είλαη ζε ζέζε λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ρξήζηε ζηηο αθφινπζεο έμη θαηεγνξίεο: i) καζαίλεη, ii) δηαβάδεη, iii) θνηηάδεη 
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ζπλνπηηθά (skimming), iv) ςάρλεη ζην θείκελν, v) παξαηεξεί κία εηθφλα ή δηαβάδεη 

θείκελν θαη vi) ςάρλεη γηα ζηνηρεία πινήγεζεο. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε. Π.ρ. αλ θάπνηνο ρξήζηεο 

απιά θνηηάδεη ζπλνπηηθά έλα θείκελν ηφηε εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν ρξήζηεο 

απιά ζέιεη θάπνηα γξήγνξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ή ηε δνκή ηνπ 

ή φηη ήδε γλσξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ην 

ζχζηεκα ηνπ πξνηείλεη λα ηνπ εκθαλίζεη κφλν ηηο πεξηιήςεηο θάζε ελφηεηαο ή λα 

πξνρσξήζεη ρσξίο θάπνηα αιιαγή ελψ ζηελ δεχηεξε, παξέρεη ζηνλ ρξήζηε κεξηθέο 

ζρεηηδφκελεο κε ην πεξηερφκελν εξσηήζεηο ή πξνηείλεη λα επαλαιάβεη ηελ ελφηεηα 

(Pivec et al. 2006). Δπηπξφζζεηα ην ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αλάινγα κε ην εθηηκψκελν 

καζήηππν ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηνπο 

ρξήζηεο αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ πξνηηκνχλ (εηθφλα, ήρνο, θείκελν) ή αλάινγα κε 

ην γλσζηαθφ ηνπο ηχπν (νιηζηηθφο ή αλαιπηηθφο: ζηνλ πξψην παξέρεηαη φιν ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζε αληίζεζε κε ηνλ δεχηεξν, φπνπ πξναηξεηηθά παξνπζηάδεηαη ε 

πεξίιεςε ηεο θάζε ελφηεηαο). 

ην ρήκα 3.16  παξνπζηάδεηαη ε δηεπαθή ηνπ AdeLE φπσο πξνζαξηήζεθε 

ζην SCORM Runtime Envionment (RTE) 1.3.2. Δίλαη εκθαλείο θάπνηεο κηθξέο 

πξνζζήθεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην AdeLE ζην ηκήκα ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηεο 

δηεπαθήο. Απηέο είλαη νη αθφινπζεο : i) απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή πξφζζεησλ 

ελλνηψλ ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ηεο θάζε έλλνηαο (ηκήκα Background 

Knowledge), ii) ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα κειέηε απφ ηελ εθάζηνηε έλλνηα 

(Instructional Alternatives), θαη iii) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κνληέιν ρξήζηε 

(Profile for learner). 

Ζ πινπνίεζε ηνπ AdeLE ζην SCORM RTE 1.3.2 ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή 

καζεκάησλ ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν SCORM 2004 αθνχ ελζσκαηψλεη φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο. Ζ επηινγή γηα ηελ πξνζάξηεζε 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε έλα ΓΜ φπσο ην SCORM RTE είλαη κία πνιχ θαιή 

πξαθηηθή.  Χζηφζν ε πξνζαξκνγή ζην AdeLE πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε εηδηθνχ 

εμνπιηζκνχ ν νπνίνο ζα θαηαγξάθεη ηηο θηλήζεηο ηνπ καηηνχ. Δπηπξφζζεηα δελ 

παξέρεηαη πξνζαξκνγή κε βάζε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ ρξήζηε θαη δελ 
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ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδφ ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 

κειεηάεη έλα κάζεκα. 

ρήκα 3.16: Γηεπαθή ηνπ AdeLE 

 

Πεγή : Modritscher et al. 2006 

 

3.7.4. Auld Linky & FOHM 

Οη Abdullah θαη Davis (2005)(Abdullah et al. 2004), πξφηεηλαλ κία ππεξεζία 

εμαηνκίθεπζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ην SCORM ρξεζηκνπνηψληαο ην 

Fundamental Open Hypermedia Model  (FOHM) θαη ην Auld Linky γηα λα 

παξάζρνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε δπλακηθνχο εμαηνκηθεπκέλνπο ζπλδέζκνπο, 

βαζηζκέλνπο ζηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε.  

Σν FOHM είλαη έλα πξφηππν πνπ παξέρεη κία γεληθή δνκή γηα ηηο 

πιεξνθνξίεο ππεξκέζσλ έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ 
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ππεξκεζηθψλ ζπζηεκάησλ. Πεξηγξάθεη ηε δνκή ησλ ππεξθεηκεληθψλ αληηθεηκέλσλ 

(hypertext objects) θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ (associations) κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπο 

(Millard et al. 2000, Longpradit 2007). 

Σν Auld Linky (Michaelides et Al, 2001), πξψελ Auld Leaky, είλαη έλα 

απηφλνκν πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο δνκέο ηνπ κνληέινπ 

FOHM. Πξφθεηηαη γηα έλαλ πεξηγξαθηθφ εμππεξεηεηή αλνηρηψλ ππεξκέζσλ 

(contextual Open Hypermedia link server) πνπ απνζεθεχεη ηηο δνκέο FOHM σο 

αληηθείκελα XML θαη παξέρεη έλαλ κεραληζκφ εξσηεκάησλ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

πειάηεο (clients). Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα ζέζνπλ εξσηήκαηα ζην Auld 

Linky ην νπνίν εθηειεί ηελ δηαδηθαζία αληηζηνηρίαο ζπλδέζκσλ (link matching 

process), θαη επηζηξέθεη ηηο θαηάιιειεο αληηζηνηρίεο.  

Σν πξσηφηππν πνπ δεκηνχξγεζαλ νη Abdullah θαη Davis, ρξεζηκνπνηεί ην 

φλνκα ηεο εθάζηνηε έλλνηαο πνπ πξνβάιιεηαη, θαζψο θαη ηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε 

γηα λα ζέζεη εξψηεκα ζηνλ Auld Linky. ηε ζπλέρεηα ην Auld Linky ζα επηζηξέςεη 

ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο ζπλδέζκνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα 

θαη ηνλ καζήηππν πνπ απεζηάιεζαλ.  

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη Abdullah θαη Davis 

(2005) θαίλεηαη ζην ρήκα 3.17. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην SCORM RTE 1.3.2. 

πσο δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 3.18, νη ζπκπιεξσκαηηθνί ζχλδεζκνη εκθαλίδνληαη ζην 

πιαίζην (Β), ελψ ην θπξίσο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην πιαίζην (Α). Μφιηο ν ρξήζηεο 

επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο ζπλδέζκνπο, αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν 

(Γ) φπνπ εκθαλίδεηαη ην ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σν πξσηφηππν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε επηηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη ηνλ καζήηππφ ηνπ απφ κία ιίζηα 

φηαλ εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα (Abdullah & Davis 2005). 

Αλ θαη ε ππεξεζία πνπ πξνηείλνπλ νη Abdullah θαη Davis ππνζηεξίδεη ην 

πξφηππν SCORM σζηφζν ε πξνζαξκνγή ηνπ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξαγσγή θαη 

πξνβνιή ζρεηηθψλ ζπλδέζκσλ.   
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ρήκα 3.17: Αξρηηεθηνληθή πνπ πξνζαπμάλεη ην SCORM κε ηελ παξαγσγή ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν εμαηνκηθεπκέλσλ ζπλδέζκσλ ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο 

 

Πεγή : Abdullah & Davis, 2005 

ρήκα 3.18: Σν ηξνπνπνηεκέλν SCORM RTE κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο ζπλδέζκνπο 

 

Πεγή : Abdullah & Davis, 2005 

B 

A 

Γ 
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3.7.5. WINDS 

Σν WINDS (Kravcik & Specht 2004) ππνζηεξίδεη καζήκαηα ηα νπνία δνκνχληαη 

απφ καζεζηαθά αληηθείκελα ζπκβαηά κε ην πξφηππν SCORM θαη ζπλδένληαη κε έλα 

ελλνηνινγηθφ ζηξψκα καζεζηαθψλ ελλνηψλ (learning concepts).   

Σν WINDS παξέρεη δχν θχξηεο δνκέο καζεκάησλ. Ζ πξψηε είλαη ηεξαξρηθή 

δνκή θαη ε δεχηεξε ζηνηρεηνζεηείηαη απφ έλλνηεο (φπσο ην επξεηήξην ελφο βηβιίνπ). 

Υξεζηκνπνηεί έλαλ αξηζκφ πξνζαξκνζηηθψλ ηερληθψλ φπσο ηελ άκεζε θαζνδήγεζε, 

πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ θαη πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε. Σν WINDS 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ ηεο πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα, 

ηε γλψζε ηνπ, φπσο θαη κε ηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο εθκαηεχεηαη κέζσ 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Felder & Silverman (1988). Χζηφζν 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηνλ καζήηππφ ηνπ, εθφζνλ δε ζπκθσλεί κε ην 

απνηέιεζκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκεί.  

ρήκα 3.19: Ζ δηεπαθή ηνπ WINDS 

 

Πεγή : Kravcik & Specht, 2004 
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Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ WINDS (ρήκα 3.19) απνηειείηαη απφ ηα 

παξαθάησ θχξηα κέξε (Specht et al. 2002): 

Learning Object Display. ην θχξην κέξνο ηεο νζφλεο  εκθαλίδεηαη 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν απφ ην εθάζηνηε καζεζηαθφ αληηθείκελν. Μαδί κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν εκθαλίδεηαη ε πιήξεο δηαδξνκή ηνπ ζηα πεξηερφκελα ηνπ 

καζήκαηνο. Έλα καζεζηαθφ ζηνηρείν (learning element) κπνξεί λα εκθαλίδεηαη κε ή 

ρσξίο εκθαηηθνχο φξνπο ηνπ επξεηεξίνπ νη νπνίνη επηιέγνληάο ηνπο νδεγνχλ ζηηο 

αληίζηνηρεο επεμεγήζεηο. Σα ηκήκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξνπζηάδνληαη απφ θείκελν, εηθφλεο, ππεξζπλδέζκνπο, πνιπκεζηθφ πιηθφ ή εηδηθέο 

κνξθέο αξρείσλ (Word, PDF, PPT) αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε.  

Annotated Course Structure. ε μερσξηζηφ πιαίζην (frame) ηνπ 

πεξηβάιινληνο εκθαλίδεηαη ε δνκή ηνπ καζήκαηνο. Σν ζχζηεκα παξέρεη 

πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ αλάινγα κε i) ην ηζηνξηθφ 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε (interaction history) φπνπ θάζε έλλνηα ραξαθηεξίδεηαη 

σο δηαβαζκέλε (seen), κεξηθψο δηαβαζκέλε (partially seen) ή θαζφινπ δηαβαζκέλε 

(not seen), ii) ηελ γλψζε πνπ έρεη αμηνινγεζεί απφ ηεζη (tested knowledge) θαη iii) 

ηελ εηνηκφηεηα ηνπ ρξήζηε λα κάζεη θάπνηα έλλνηα (user’s readiness) φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο πξναπαηηνχκελεο έλλνηεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ ζπγγξαθέα 

αιιά θαη απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ ρξήζηε. Ο ζρνιηαζκφο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

καζήκαηνο γίλεηαη κέζσ θαηάιιεισλ εηθνληδίσλ.  

Course Index. Καηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθάζηνηε καζεζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ζην αλάινγν πιαίζην ηεο δηεπαθήο εκθαλίδνληαη θαη νη ζρεηηθνί κε ην 

καζεζηαθφ αληηθείκελν φξνη επξεηεξίνπ νη νπνίνη βνεζνχλ ηνλ ρξήζηε λα βξεη έλα 

πξνζσπηθφ κνλνπάηη κάζεζεο.   

External Documents. ε μερσξηζηφ πιαίζην ηεο δηεπαθήο (Documents 

frame), εκθαλίδνληαη ζχλδεζκνη ζε εμσηεξηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν, ηα νπνία εμεγνχλ ζε πεξηζζφηεξν βάζνο κία έλλνηα, πξνζθέξνπλ 

ελεκεξσκέλε πιεξνθφξεζε ή πεξηέρνπλ ζρεηηθέο εξγαζίεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έγηλε απφ 15 καζεηέο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο αμηνιφγεζεο έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα 



Σξίην θεθάιαην 

 

163 

νινθιεξψζνπλ ηα δεηνχκελα ηνπ καζήκαηνο ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα. ε αλνηρηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο, νη καζεηέο αλέθεξαλ φηη ην ζχζηεκα ήηαλ δηαθξηηηθφ θαη ηνπο 

ελέπλεε γηα αηνκηθή αλαδήηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ παξερφηαλ εμσηεξηθή 

βνήζεηα. 

Σν WINDS παξέρεη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηφζν ζην επίπεδν ηνπ ζρνιηαζκνχ 

ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο παξνπζίαζεο. εκαληηθφ 

είλαη επίζεο φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα πξνζαξκνγή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ αθφκα θαη ζηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην WINDS, παξέρεηαη 

έλα εξγαιείν ζπγγξαθήο καζεκάησλ (Specht et al. 2001) κε ην νπνίν ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα πξνζαξκνζηηθφ κάζεκα ην νπνίν 

αξρηηεθηνληθά ζηεξίδεηαη ζε καζεζηαθά αληηθείκελα ηχπνπ SCORM. Χζηφζν 

ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα γηα εηζαγσγή θαη εμαγσγή νινθιεξσκέλσλ καζεκάησλ, 

ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν SCORM αλ θαη δελ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε.  

3.7.6. AHA! 

Σν AHA! έρεη αλαιπζεί ιεπηνκεξψο ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πξνζθέξεη ε λέα ηνπ έθδνζε (Romero et al. 2005a, 2005b) ζε ζρέζε κε ην 

SCORM είλαη ε εηζαγσγή ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν καζεκάησλ. Χζηφζν ηα 

εηζαγφκελα καζήκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

AHA! θαη απαηηείηαη πξφζζεηε εξγαζία θαη αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζζνχλ 

ζηνλ ρξήζηε. Δπηπξφζζεηα δελ είλαη αθφκα δπλαηή ε εμαγσγή ησλ καζεκάησλ ηνπ 

AHA! ζε κνξθή ζπκβαηή κε ην SCORM θαη σο επαθφινπζν δελ είλαη δπλαηή ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηα ππφινηπα ζπκβαηά κε ην SCORM ΓΜ.  

3.7.7. Δπεθηάζεηο ηνπ Moodle  

Οη Graf θαη Kinshuk (Graf 2007, Graf  & Kinshuk 2006) επέθηεηλαλ ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ Moodle έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κνληεινπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζχκθσλα κε 

ηνλ καζήηππφ ηνπ, κε βάζε ην κνληέιν ησλ Felder & Silverman (1988). Οπζηαζηηθά 

θαηαγξάθνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα θαη απφ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, κέζσ θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ αλαθαιχπηνπλ ην καζήηππν ηνπ 

ρξήζηε, παξέρνληαο ζηελ ζπλέρεηα ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνζηηθφηεηα.  
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Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ παξέρνπλ δελ βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ 

καζήκαηνο ηχπνπ SCORM αιιά ζηελ ζεηξά θαη ηελ εκθάληζε θαηάιιεινπ πιηθνχ 

ζε έλα κάζεκα ηνπ Moodle, αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε (ρήκα 3.20).  

ρήκα 3.20: Ζ αξρηηεθηνληθή θάζε ελφηεηαο ζε έλα πξνζαξκνζηηθφ κάζεκα ηνπ 

Moodle 

 

 Πεγή : Graf 2007 

Με ηελ επέθηαζε ηνπ Moodle πνπ ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ νη Graf & 

Kinshuk, πέηπραλ ηελ παξνρή πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε έλα ΓΜ ην νπνίν 

ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδεη ηελ εηζαγσγή θαη δεκηνπξγία καζεκάησλ ηχπνπ SCORM, 

φρη φκσο θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα κέζα ζηα ίδηα ηα καζήκαηα SCORM.  

ην ίδην πιαίζην ν Γηνπβαλάθεο (Γηνπβαλάθεο 2006, Giouvanakis et al., 

2005) επέθηεηλε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ Moodle κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

δπλακηθνχ καζεζηαθνχ πιηθνχ βαζηδφκελν ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ ηνπ πξνηχπνπ 

SCORM, αληηθεηκέλσλ κάζεζεο θαη νληνινγηψλ. Δηδηθφηεξα ε επέθηαζε ηνπ 

Moodle πνπ αλαπηχρζεθε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ 
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αιιά θαη γισζζαξίνπ. Δπηπξφζζεηα ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη ηνπο 

καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη λα νξίζεη ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν κειέηεο, επηηξέπνληαο 

ην ζχζηεκα ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη ηα θαηαιιειφηεξα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη 

λα ηα παξνπζηάζεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν, λα θαζνξίζεη θαη λα πξνηείλεη ηε βέιηηζηε 

ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο θαη λα παξέρεη δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ππνζηήξημεο επηηξέπνληαο ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα ιάβεη γηα κειέηε 

καζεζηαθά αληηθείκελα ζπλαθή κε απηφ πνπ κειεηά ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ 

παξερφκελν ελλνηνινγηθφ ράξηε (Γηνπβαλάθεο 2006 ζει. 266).  

χκθσλα κε ηνλ Γηαβαλάθε (2006) θάζε καζεζηαθφ αληηθείκελν πεξηέρεη έλα 

ζχλνιν ελλνηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα αιιεινζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Οη ζπλδέζεηο 

απηέο κπνξεί λα εθθξάδνπλ ην πφζν λνεκαηηθά θνληά είλαη ην έλα καζεζηαθφ 

αληηθείκελν κε ην άιιν θαη επνκέλσο λα είλαη εθηθηή ε πξφηαζε ζπλαθνχο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ε ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί κέξνο απφ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ SCORM πξνθεηκέλνπ ηα 

αληηθείκελα κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξία κε ηελ νπνία 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη έλλνηεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά ζηα πιαίζηα ελφο 

γλσζηηθνχ ρψξνπ. Βέβαηα ε πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνχ ρψξνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

νληνινγίαο, ε νπνία δελ εκπεξηέρεηαη ζην παθέην SCORM. Γηα λα επηιπζεί απηφ ην 

πξφβιεκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έλαο δείθηεο ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

κάζεζεο ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε ηεο νληνινγίαο ζην Γηαδίθηπν (Γηνπβαλάθεο 

2006, ζει. 256). Δπνκέλσο ε εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν θαηά ηε κειέηε ηνπ, επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή παθέησλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηχπνπ SCORM ηα νπνία φκσο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη κία 

πξφζζεηε νληνινγία ε νπνία λα νξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ε νπνία βξίζθεηαη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ SCORM, φπσο έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο εθαξκνγήο. Σν γεγνλφο απηφ βέβαηα δελ 

επηηξέπεη ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα ππνζηεξίμεη ηνλ εθπαηδεπφκελν 

θαζ’ απηφ ηνλ ηξφπν ζε άιια ζπκβαηά κε ην SCORM πεξηβάιινληα ιφγσ ηνπ φηη 

δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνηεηλφκελε νληνινγία. 
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3.8. ύλνςε θεθαιαίνπ 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε κία αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ρψξν ησλ ΓΜ θαη ηεο 

πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνηππνπνηήζεσλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Αξρηθά έγηλε κία αλαθνξά ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ φζνλ αθνξά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλζεθηηθφηεηα 

θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηα ΓΜ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάζηεθαλ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη νη πξνηππνπνηήζεηο πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηελ ιχζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ. Αθνινχζσο έγηλε κία 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξφηππνπ SCORM ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ην 

δεκνθηιέζηεξν πξφηππν δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηα πεξηζζφηεξα ΓΜ. Σέινο παξνπζηάζηεθαλ ηα θπξηφηεξα ΓΜ θαη ΠΔΤ ηα 

νπνία ππνζηεξίδνπλ ελ κέξε ή ζπλνιηθά ην πξφηππν SCORM. 

Αλ θαη αξθεηά ζπζηήκαηα πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ SCORM ηα πεξηζζφηεξν 

εμ’ απηψλ πζηεξνχλ είηε ζηηο παξερφκελεο ηερληθέο πξνζαξκνγήο, είηε σο πξνο ηελ 

πιήξε πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ φπσο δηαθξίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 3.1.  

Ζ παξνρή πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο θαη πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο 

απφ καζήκαηα ηχπνπ SCORM, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

βειηηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ ε ππνζηήξημε ηνπ πξνηχπνπ 

δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ δεκηνπξγία – αλάξηεζε πνηνηηθψλ θαη 

δνθηκαζκέλσλ καζεκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε παξνχζα δηαηξηβή πξνηείλεη ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ζα πηνζεηεί πιήξσο ην πξφηππν SCORM θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ (Πίλαθαο 3.1).  
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Πίλαθαο 3.1 :πγθξηηηθή παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην πξφηππν SCORM. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4 

 

ρεδηαζηηθέο αξρέο ηνπ Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

πζηήκαηνο Τπεξκέζσλ ProPer  

 

4.1. Δηζαγσγή 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έγηλε κία αλαζθφπεζε ζηνλ ρψξν ησλ ΠΔΤ θαη ζηα 

ζπκβαηά κε ην πξφηππν SCORM ΓΜ. Χζηφζν φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνπο 

Πίλαθεο ζπγθξηηηθήο παξνπζίαζεο 2.13 θαη 3.1 ηα πεξηζζφηεξα ΠΔΤ δελ 

ππνζηεξίδνπλ θάπνην ηερλνινγηθφ πξφηππν πνπ ζα επηηξέςεη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, φπσο ην SCORM. Οκνίσο ηα 

πεξηζζφηεξα ΓΜ πνπ είλαη ζπκβαηά κε ην πξφηππν SCORM δελ παξέρνπλ (ή 

παξέρνπλ ζε κηθξφ βαζκφ) πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

ηελ παξνχζα δηαηξηβή γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπλέλσζεο ησλ πξνζαξκνζηηθψλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ΠΔΤ κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ δηεζλνχο 

ηερλνινγηθνχ πξνηχπνπ SCORM, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πξσηφηππν 

πξνζαξκνζηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα παξέρεη πξνζαξκνζηηθά θαη ζπκβαηά κε ην 

πξφηππν SCORM δηαδηθηπαθά καζήκαηα.  

Σν πξσηφηππν ΠΔΤ ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο νλνκάζηεθε ProPer, απφ ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ ιέμεσλ Πξνζαξκνζηηθφ 

Πεξηβάιινλ. Απφ εδψ θαη ζην εμήο νη αλαθνξέο ζην πξσηφηππν ζα γίλνληαη κε ηελ 

ρξήζε ηεο νλνκαζίαο ProPer. 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαπηπρζνχλ νη αξρέο ζρεδίαζεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ην ProPer έηζη ψζηε λα εμππεξεηήζεη 

ηνπο ζηφρνπο δεκηνπξγίαο ηνπ.  
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4.2. ηόρνη ηνπ ProPer. 

Ζ αλάπηπμε ελφο ΠΔΤ έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ βειηίζηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο φπσο θαη ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο, κέζσ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

πνξείαο κάζεζεο πνπ παξέρεηαη ζηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν.  

Αληίζηνηρα νη ζηφρνη ελφο ζπζηήκαηνο ζπκβαηoχ κε ην πξφηππν SCORM, 

φπσο έρνπλ πξναλαθεξζεί ζην ηξίην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, είλαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε εχθνιε πξφζβαζε θαη ε αληνρή ζε 

αλαβαζκίζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Οη ζηφρνη ηνπ ProPer, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί κία έλσζε ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη αθφινπζνη: 

o εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, 

o βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή/θαη ηνπ καζεζηαθνχ 

απνηειέζκαηνο, 

o εχθνιε εχξεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

o δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ θαη 

o αληνρή ζε ελδερφκελεο αλαβαζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ην ProPer, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αξρέο ζρεδίαζεο νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ 

θεθαιαίνπ.  

 

4.3. Δπρξεζηία πεξηβάιινληνο 

Ζ επρξεζηία ινγηζκηθνχ  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9241-11 νξίδεηαη σο «ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

ρξήζηεο γηα λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ππφ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο 

ρξήζεο κε απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, παξέρνληαο ππνθεηκεληθή 

ηθαλνπνίεζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ». O Nielsen (1994b) δηαηχπσζε κεξηθέο βαζηθέο 

αξρέο γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ δηεπαθψλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ. Οη αξρέο απηέο 
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απνθαινχληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο επξεηηθνί θαλφλεο (heyristics) θαη είλαη νη 

αθφινπζνη: 

1. Οξαηόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σν ζχζηεκα πξέπεη πάληα λα θξαηάεη ελήκεξνπο ηνπο ρξήζηεο γηα ην ηη 

ζπκβαίλεη, κέζσ θαηάιιειεο αλαηξνθνδφηεζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Έλα πξνζαξκνζηηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ην θαηαιιειφηεξν πεξηερφκελν γηα κειέηε ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη λα παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

2. Αληηζηνηρία κεηαμύ ζπζηήκαηνο θαη πξαγκαηηθνύ θόζκνπ 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

ηαηξηάδεη κε ηηο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί θξάζεηο θαη έλλνηεο πνπ είλαη νηθίεο ζηνλ ρξήζηε αληί γηα 

ηερληθνχο φξνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζην ζχζηεκα. Θα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη ζπκβάζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, επηηξέπνληαο ηελ 

πιεξνθνξία λα εκθαλίδεηαη κε θπζηθή θαη ινγηθή ζεηξά 

3. Έιεγρνο ρξήζηε θαη ειεπζεξία 

Οη ρξήζηεο επηιέγνπλ ζπρλά ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ιάζνο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία ζαθψο θαζνξηζκέλε «έμνδν θίλδπλνπ» γηα 

λα βγνπλ απφ ηελ αλεπηζχκεηε θαηάζηαζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εκπιαθνχλ ζε 

εθηεηακέλνπο δηαιφγνπο επηινγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

4. πλέπεηα θαη αξρέο 

Ζ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά δελ πξέπεη λα ηξνπνπνηεί ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αιιά λα επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

ίδηα πξνζέγγηζε αιιειεπίδξαζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ παξερφκελε πξνζαξκνγή 

ή/θαη ην καζεζηαθφ κνληέιν (Κακκάο 2006). 

5. Απνηξνπή ιαζώλ  

Καιχηεξα απφ έλα θαιφ κήλπκα ιάζνπο είλαη ε πξνζεθηηθή ζρεδίαζε ε νπνία 

βνεζάεη ζηελ απνθπγή εκθάληζεο πξνβιεκάησλ. Δπηπξφζζεηα ε θαηαιιειφηεηα 

ησλ απνθάζεσλ πξνζαξκνγήο ζα πξέπεη λα βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 
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απνθεχγνπλ ηα ιάζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ProPer ζα πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ λα 

δεηάεη επηβεβαίσζε απφ ηνλ ρξήζηε γηα ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ή απψιεηα δεδνκέλσλ (π.ρ. δηαγξαθή καζήκαηνο-

ρξήζηε) 

6. Αλαγλώξηζε παξά αλάθιεζε 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ην θνξηίν κλήκεο ηνπ ρξήζηε, έρνληαο 

νξαηά ηα αληηθείκελα, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Οη ρξήζηεο δελ 

πξέπεη λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκνχληαη πιεξνθνξίεο απφ έλα ηκήκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε θάπνην άιιν. Οη νδεγίεο ζα πξέπεη λα είλαη νξαηέο ή εχθνια 

πξνζβάζηκεο νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί. 

7. Δπειημία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ρξήζεο 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

παξέρνληαο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίνη 

επηηαρχλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Κάκκαο 2006). Οη λένη ηξφπνη πνπ ζα 

επηηαρχλνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηνλ έκπεηξν ρξήζηε δελ πξέπεη λα είλαη 

νξαηνί ζηνλ αξράξην ρξήζηε αλ ππάξρεη θίλδπλνο ζχγρπζεο απφ απηφλ.  

8. Αηζζεηηθή θαη κηληκαιηζηηθόο ζρεδηαζκόο 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα πηνζεηεί κηληκαιηζηηθφ θαη αηζζεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη νη 

δηάινγνί ηνπ λα κελ παξέρνπλ πιεξνθνξία άζρεηε ή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπάληα. Ο κηληκαιηζηηθφο ζρεδηαζκφο αλαιχεηαη ζε επφκελε ππνελφηεηα. 

9. Παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο ρξήζηεο γηα αλαγλώξηζε, δηάγλσζε θαη 

αλάθακςε από ηα ιάζε. 

Σα κελχκαηα ησλ ιαζψλ ζα πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθά, ζε θαηαλνεηή γιψζζα, 

λα ππνδεηθλχνπλ επαθξηβψο ην πξφβιεκα θαη λα πξνηείλνπλ κία επνηθνδνκεηηθή 

ιχζε, έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα επαλαθάκπνπλ φηαλ θάλνπλ έλα ιάζνο. Θα πξέπεη 

ινηπφλ λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ δηαηχπσζε θαη ην πεξηερφκελφ απηψλ 

ησλ κελπκάησλ αιιά θαη λα ππάξρνπλ κεραληζκνί αλάθακςεο απφ πηζαλά ιάζε 

(π.ρ. επαλαθνξά δηαγξακκέλνπ καζήκαηνο). 
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10. Βνήζεηα θαη ηεθκεξίσζε 

Θα πξέπεη λα παξέρεηαη βνήζεηα θαη ηεθκεξίσζε πνπ λα εζηηάδεη ζηελ δηεξγαζία 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ηελ εθάζηνηε ζηηγκή παξέρνληαο κία ιίζηα απφ 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, ρσξίο λα είλαη πνιχ κεγάιε. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ProPer ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ επηινγή βνήζεηαο ζε θάζε 

ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο θαη λα ππάξρεη θαη ε αλάινγε ηεθκεξίσζε. 

Χζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ε επρξεζηία 

απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή φπσο ζπκβαίλεη ζηα άιια είδε ινγηζκηθνχ (Σζέιηνο 

θ.α. 2002). Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ επηπξφζζεηα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη θαη λα 

ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο (Soloway et al. 1994, Sedig et al., 2001).  

 

4.3.1. Μηληκαιηζηηθόο ζρεδηαζκόο 

Οη πνιιαπιέο επηινγέο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνπλ ηα ππεξκεζηθά ζπζηήκαηα 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζην θαηλφκελν ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο (Marchionini 

1998, Sweller et al. 1988).  Καηά ηελ γλσζηηθή ππεξθφξησζε ν εθπαηδεπφκελνο 

αηζζάλεηαη απνζαξξεκέλνο θαη θαηαβεβιεκέλνο απφ ην πιήζνο ησλ επηινγψλ θαη 

ηελ πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί. Κάζε επηπιένλ 

πιεξνθνξία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ κε 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ηεο ζσζηήο εθκεηάιιεπζεο ηνπο απφ ηνλ 

αξράξην ρξήζηε (Ξπλφγαινο 2002).  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ProPer πξέπεη λα έρεη κηληκαιηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη λα 

παξέρεη κφλν ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο/πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν.  

4.3.2. Απιόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο αιιά θαη γηα ηελ 

ηαρχηεξε θαηαλφεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, ην ProPer ζα 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα. Ζ θάζε παξερφκελε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη 

λα είλαη εχθνια θαηαλνεηή αθφκα θαη απφ ηνπο ρξήζηεο ρσξίο εκπεηξία ζε αλάινγα 

ζπζηήκαηα. Δπηπξφζζεηα νη παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ProPer ζα πξέπεη λα είλαη 

μεθάζαξεο θαη λα επηηεινχλ ηνλ ζθνπφ ηνπο ρσξίο λα πξνβιεκαηίδνπλ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ή/θαη ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπο. 
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4.4. Τπνζηήξημε ηνπ πξνηύπνπ SCORM  

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε θάπνην δηεζλέο ηερλνινγηθφ πξφηππν 

πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ αλαπηπρζέληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο ίδηνπο ή απφ άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

Σν ηερλνινγηθφ πξφηππν πνπ επηιέρζεθε λα πηνζεηεζεί, είλαη ην SCORM γηα 

ηνλ ιφγν φηη είλαη ην δεκνθηιέζηεξν ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη πηνζεηείηαη 

απφ ηα κεγαιχηεξα ΓΜ παγθνζκίσο. Ζ απνδνρή ηνπ SCORM επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ProPer λα έρνπλ αθελφο ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνγελέζηεξν ζπκβαηφ πιηθφ απφ άιιεο πιαηθφξκεο αιιά θαη 

πιηθφ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο πξναλαθέξζεθε. 

Σν πξφηππν SCORM επηιέρζεθε γηα έλαλ αθφκα ιφγν. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε δεκηνπξγία 

ζπκβαηψλ κε απηφ καζεκάησλ, φπσο ηα ειεχζεξα Reload Editor (2010), eXe Editor 

(2010) αιιά θαη ηα εκπνξηθά Trident (2010) θαη Thesis (2010). Ζ ρξήζε ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ εχθνια κέζα 

απφ νδεγνχο θαη δηαινγηθά κελνχ καζήκαηα ζπκβαηά κε ην SCORM.  

 

4.5. Δμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ζηελ πινήγεζε - εθκάζεζε ηνπ 

πεδίνπ γλώζεο  

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληα είλαη λα θαζνδεγεί ηνλ 

εθπαηδεπφκελν θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Λφγσ 

έιιεηςεο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηδάζθνληα θαηά ηελ δηαδηθηπαθή εμ’ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, ην ζχζηεκα είλαη απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξέρεη ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν κε βάζε ην πξνθίι, ηελ πξφνδφ θαη ηνπο 

καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο.  

Σν ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί επνκέλσο, ζα πξέπεη λα παξέρεη 

εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ηφζν θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο θαη 

θαηά ηελ εθκάζεζε ηνπ πεδίνπ γλψζεο ηνπ καζήκαηνο. θνπφο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 
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ζηήξημεο είλαη ε βνήζεηα ηνπ ρξήζηε θαηά ηε κειέηε θαη ε επίηεπμε κηθξφηεξνπ 

ρξφλνπ κάζεζεο αιιά θαη βειηησκέλσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαηά ηελ πινήγεζε ζα 

γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο ελψ ε 

εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε εθκάζεζεο ηνπ πεδίνπ γλψζεο ηνπ καζήκαηνο ζα 

εθαξκφδεηαη κέζσ ηερληθψλ πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο. Χζηφζν ζχκθσλα κε 

ηελ ηαμηλνκία ηνπ Brusilovsky (2001) ππάξρεη κία πιεζψξα πξνζαξκνζηηθψλ 

ηερλνινγηψλ γηα θάζε κία εθ ησλ δχν θαηεγνξηψλ πξνζαξκνζηηθήο ππνζηήξημεο.  

Ζ επηινγή ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα παξέρεη ην ProPer ζα 

γίλεη βαζηδφκελε ζηελ ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε ηερλνινγίαο,  ε νπνία ζα πξέπεη λα 

βνεζάεη ηνλ ρξήζηε, ρσξίο φκσο λα ηνπ πξνθαιεί ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ηεο.  

Δπηπξφζζεηα έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ είλαη αλαγθαίν λα ιεθζεί ππφςε 

είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ SCORM θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ απηφ επηβάιεη. 

Απηφ είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν έρεη απνζαξξχλεη πνιινχο εξεπλεηέο απφ ηελ 

δεκηνπξγία ΠΔΤ ζπκβαηά κε ην πξφηππν SCORM. Ζ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ 

πξνζαξκνζηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

SCORM είλαη απηά πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ 

ζπλδπάδεη ηελ πξνηππνπνίεζε κε ηελ πξνζαξκνζηηθή ππνζηήξημε. 

 

4.6. Παξάγνληεο πξνζαξκνγήο  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζηνπο 

παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο ζα ιακβάλεη ππφςε γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Οη παξάγνληεο απηνί παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 2.6 ηεο 

δηαηξηβήο. 

Σν ProPer απνθαζίζηεθε λα βαζίδεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηνπο αθφινπζνπο 

παξάγνληεο: 

 Γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο 

πξνζαξκνγήο. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ ρξήζηε γηα 

κειέηε ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ γλψζε πνπ έρεη επί ηνπ 
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γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ γλψζε σο παξάγνληαο πξνζαξκνγήο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα ΠΔΤ θαη γηα απηφ επηιέρηεθε θαη γηα ην 

πξσηφηππν πνπ ζα αλαπηπρζεί. 

 Ηζηνξηθφ πινήγεζεο. Ζ γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ πινήγεζεο επηηξέπεη ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα επηιέγεη θαηαιιειφηεξε πνξεία κάζεζεο. Δπηπιένλ 

απνηξέπεη ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο 

ηνπ. 

 Οη καζεζηαθνί ζηφρνη. Δίλαη έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο 

πξνζαξκνγήο θαη νπζηαζηηθά είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη πνην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζα πξέπεη λα έρεη κάζεη κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ν 

εθπαηδεπφκελνο. 

 Ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα. Σν θπξηφηεξν γλψξηζκα πνπ ζα απνηειέζεη παξάγνληα 

πξνζαξκνγήο ζην ProPer, είλαη ν καζήηππνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο απφ ΠΔΤ λα ηνλ 

ελζσκαηψζνπλ (INSPIRE, AES-CS, WELSA θ.α.) κε ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα ηα νπνία δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ 

επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα (Popescu, 2008) φηαλ κειεηνχλ πιηθφ ζπκβαηφ 

κε ηνλ καζήηππφ ηνπο.   

Ζ ππνζηήξημε θάζε μερσξηζηνχ παξάγνληα επεξεάδεη ηελ δνκή ηνπ ΜΥ φπσο θαη 

ηελ παξερφκελε πξνζαξκνγή. Δηδηθφηεξα ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί 

θαηάιιεια έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάθεη θαη λα απνζεθεχεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάζε παξάγνληα πξνζαξκνγήο. 

 

4.7. Κίλεηξα κάζεζεο εθπαηδεπόκελσλ  

Ζ επίδνζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε έλα κάζεκα φπσο έρεη κειεηεζεί απφ έξεπλεο 

(Bonk 2003, Dancer 2000, Jenkins 2001, Karsenti 1999, Kruck & Lending 2003) 

επεξεάδεηαη απφ ηα θίλεηξα κάζεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σν πξσηφηππν πνπ ζα 

αλαπηπρζεί ζα πξέπεη λα δίλεη θίλεηξν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπλερίζνπλ ηε 

κειέηε ηνπο θαη λα επηηχρνπλ πςειή βαζκνινγία.  
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χκθσλα κε ηελ Boekaerts (2002) νη καζεηέο ληψζνπλ ηζρπξφηεξε δέζκεπζε 

γηα κάζεζε αλ ηα αληηθείκελα κάζεζεο είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δειψλνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα πξνζαξκφδεη ηελ κάζεζε ζε απηνχο. 

Μία άιιε ιεηηνπξγία ε νπνία κπνξεί λα δψζεη θίλεηξν γηα βειηίσζε ηεο 

βαζκνινγίαο θαη ζπλέρηζε ηεο κειέηεο είλαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν ε άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζή κε αλαθνξέο ζηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ν εθπαηδεπφκελνο ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή (Harley & Mitrovic 2002). Δπηπξφζζεηα ε ζχγθξηζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε απηέο ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ ελφο ηκήκαηνο 

κπνξεί λα απμήζεη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε (Lawrence et al. 2004, Regueras et al. 

2008). Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ν νπνίνο δίλεη θίλεηξν 

γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο βαζκνινγίαο ζε έλα κάζεκα.  

Δπνκέλσο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη επηπξφζζεηα λα δίλεη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο επίδνζεο ηνπ 

θάζε ελφο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. Χζηφζν ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή έηζη ψζηε λα κελ παξαβηάδεηαη ην πξνζσπηθφ απφξξεην ηεο βαζκνινγίαο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Γηα παξάδεηγκα ε εθηχπσζε κίαο ιίζηαο κε ηνπο καζεηέο θαη 

ηηο βαζκνινγίεο ηνπο ίζσο δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζε απηνχο πνπ είραλ 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο θαη νη νπνίνη κπνξεί λα ζρνιηάδνληαλ αξλεηηθά απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ζχγθξηζε ηεο πξνφδνπ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπγθξηηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ ππνινίπσλ εθπαηδεπφκελσλ, πάληα φκσο αλψλπκα, 

ζεβφκελε ην ηδησηηθφ απφξξεην ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ.  

 

4.8. Παξνρή βνήζεηαο ζε απνξίεο ζπνπδαζηώλ 

Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πνιχ πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ απνξίεο ή 

παξαλνήζεηο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. 

ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε νη καζεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαηππψζνπλ 

άκεζα ηηο απνξίεο ηνπο ζηνλ δηδάζθνληα θαη λα ηνπο δνζνχλ νη θαηάιιειεο 

απαληήζεηο. εκαληηθφ είλαη επίζεο φηη νη απνξίεο ηίζεληαη ελψπηνλ φιεο ηεο ηάμεο 

φπσο θαη νη ιχζεηο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή επηηξέπεη θαη ζε άιινπο καζεηέο πνπ 
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πηζαλψο είραλ θάπνηα παξφκνηα απνξία ή κία παξαλφεζε επί ηνπ ζέκαηνο λα ηελ 

επηιχζνπλ.  

Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο απνξηψλ πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ ζα πξέπεη λα 

εμνκνηψλεηαη απφ ην ProPer, έηζη ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη εθπαηδεπφκελνη 

λα δηαηππψλνπλ απνξίεο, αιιά θαη λα δηαβάδνπλ ηηο επεμεγήζεηο πνπ δίλνληαη ζε 

εξσηήζεηο ζπλαδέιθσλ ηνπο.  

 

4.9. Αλαηξνθνδόηεζε εθπαηδεπηηθνύ - εθπαηδεπόκελσλ 

ηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ε χπαξμε 

δηαδηθαζηψλ πνπ πξνσζνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη εθπαηδεπφκελσλ (Field 1982, Holmerg 1984, Moore 1989). 

Χζηφζν ε έιιεηςε άκεζεο επαθήο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη εθπαηδεπφκελνπ 

δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καζίζηαηαη ινηπφλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ε χπαξμε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ αλαηξνθνδφηεζεο πνπ λα επηηξέπνπλ 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα γλσξίδεη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπ (Σζηλάθνο & 

Μαξγαξίηεο 2001), πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αιιά θαη πηζαλέο 

αδπλακίεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο. Δπηπξφζζεηα φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε 

παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ιεηηνπξγεί θαη σο θίληεξν 

κάζεζεο. Βάζε απηψλ πξνηείλεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν 

θαη ηνλ εθπαηδεπφκελσλ 

4.9.1. Αξρέο παξνρήο αλαηξνθνδόηεζεο 

Απφζπαζκα απφ Kazanidis & Satratzemi 2010a 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα ηεξψληαο ηηο αθφινπζεο 

βαζηθέο αξρέο: 

 Απιή θαη εχθνιε ζηε ρξήζε αλαηξνθνδφηεζε. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί κε 

εηδηθφηεηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ ηνπο. Δπίζεο νη 

εθπαηδεπφκελνη ρσξίο θάπνην ππφβαζξν ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ ζπλήζσο 

αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο φηαλ πξέπεη 

λα δηαρεηξηζηνχλ κία πνιχπινθε δηεπαθή ή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ProPer ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπφκελνπο ρσξίο πξναπαηηνχκελεο 

ηερλνινγηθέο γλψζεηο, παξέρνληαο αλαηξνθνδφηεζε ζε απιή θαη 

θαηαλνεηή κνξθή. 

 Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γεδνκέλνπ φηη ε 

παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κπνξεί λα ηνπο δψζεη 

θίλεηξν γηα κάζεζε (Hartley and Mitrovic, 2002), πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκε ζε απηνχο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη αλαιπηηθά 

ζηνηρεία κέζσ εηδηθψλ εξγαιείσλ. Θα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν αλαηξνθνδφηεζε ζε απιή κνξθή θαη επηπξφζζεηα λα 

ππάξρεη επηινγή πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ιακβάλνπλ 

ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξφνδφ ηνπο ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

 Αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεπηνκεξή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε κάζεκα. 

Οη ηειεπηαίνη ζα πξέπεη επηπξφζζεηα λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ειέγμνπλ ηελ πξφνδν ζπλνιηθά ηεο ηάμεο ή κεκνλσκέλα ηνπ θάζε 

καζεηή μερσξηζηά. 

 Γπλαηφηεηα απνζηνιήο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη ίζσο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ελφο καζήκαηνο. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

παξέρεη ηνλ θαηάιιειν κεραληζκφ πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα απνζηείινπλ αλαθνξέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρεηηθά κε θάζε μερσξηζηή ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. 

4.9.2. Αλαηξνθνδόηεζε εθπαηδεπηηθώλ 

Βάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αξρψλ πξνηείλεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην επίπεδν ζα αθνξά ηελ πξφνδν ηνπ θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ ζε έλα κάζεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε 

θαηάιιεια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηελ πξφνδν αιιά θαη 
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πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπφκελνο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα 

ηνπ επηηξέςνπλ λα παξέκβεη ζε φπνην ζεκείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θξίλεη 

απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη-θαζνδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

Σν δεχηεξν επίπεδν αλαηξνθνδφηεζεο ζα αθνξά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

καζήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ΓΜ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπγθεληξσηηθέο θαη λα είλαη ηθαλέο λα δείμνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζην κάζεκα σο ζχλνιν αιιά θαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο-

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην πξνηείλεηαη θαη ε παξνρή εηδηθήο επηινγήο 

γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξεί λα ζηέιλεη άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε γηα θάζε κία απφ ηηο ελφηεηεο ελφο καζήκαηνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Ζ πιεξνθφξεζε απηή ζα επηηξέςεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εληνπίζεη ζεκεία πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο θαη πξνρσξψληαο ζηηο θαηάιιειεο αιιαγέο λα βειηηψζεη 

ηελ πνηφηεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ.   

4.9.3. Αλαηξνθνδόηεζε εθπαηδεπόκελσλ 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ ζα παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα 

κπνξεί λα δηαρσξηζηεί επίζεο ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηελ 

άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ. Ζ 

κνξθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη απιή, θαηαλνεηή απφ ηνλ ρξήζηε 

θαη λα κελ ηνπ απνζπά ην ελδηαθέξνλ απφ ην κάζεκα. Ζ πιεξνθνξία πνπ ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ζα αθνξά ηελ πξφνδφ ηνπ ζην κάζεκα θαη επηκέξνπο ζε θάζε ελφηεηα 

μερσξηζηά, έηζη ψζηε λα έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαηξνθνδφηεζεο αθνξά ηελ παξνρή αλαιπηηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζε θάζε κάζεκα. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν εθηφο ηεο εθηίκεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ, λα εληνπίδεη ηα αδχλαηα 

ζεκεία ηνπ ή πηζαλά θελά ζηε γλψζε ηνπ επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο. 

 

4.10. Τπνζηήξημε ζπγγξαθήο θώδηθα Java 

Σν πξσηφηππν πνπ ζα αλαπηπρζεί, αλ θαη ζα επηηξέπεη ηελ αλάξηεζε καζεκάησλ 

νπνηνδήπνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ 
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αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο Java. Αλ θαη ε ζπγγξαθή 

πξνγξακκάησλ Java απαηηεί κφλν έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ φπσο ην Notepad, ε 

κεηαγιψηηηζε, ε εθηέιεζε θαη ε απνζθαικάησζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαζηζηά 

αλαγθαία ηελ ρξήζε εηδηθψλ εθαξκνγψλ. Ζ ρξήζε θαη ε εθκάζεζε ηέηνησλ 

εθαξκνγψλ είλαη κία επίπνλε δηαδηθαζία, εηδηθά γηα ηνλ αξράξην εθπαηδεπφκελν, θαη 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε, απνηξέπνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ απφ ην πεξηερφκελν 

ηνπ καζήκαηνο, ζηνλ ηξφπν ρξήζεο απηψλ ησλ εθαξκνγψλ. Δπηπξφζζεηα 

εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο ην νπνίν αλαιχζεθε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ.  

Πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ άκεζε 

ζπγγξαθή, κεηαγιψηηηζε θαη εθηέιεζε Java πξνγξακκάησλ ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε γλψζε απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Σν ινγηζκηθφ 

πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα ελζσκαηψλεηαη ζην ProPer θαη ζα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε 

ρσξίο ηελ εγθαηάζηαζε πξφζζεησλ πξνγξακκάησλ απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

ηα πιαίζηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηφζν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φζν θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο ην ινγηζκηθφ απηφ ζα πξέπεη λα 

αλαηξνθνδνηεί ηνλ εθπαηδεπφκελν γηα ηελ νξζφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ  θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ παξέρνληάο ηνπο αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα 

εμάγεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.  

 

4.11. Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηώλ ΓΜ 

Δθφζνλ ην ProPer ζα ζπλδπάδεη ηερλνινγίεο ηφζν ησλ ΠΔΤ φζν θαη ησλ ΓΜ 

είλαη απαξαίηεην λα παξέρεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απφ θάζε θαηεγνξία 

ζπζηεκάησλ. Δμάιινπ γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ έλα ζχζηεκα εμ’ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεηεο θάπνηεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ καζεκάησλ.  

Σα ΓΜ ζπλήζσο ππνζηεξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηδψλ ρξήζηεο: ηνπο 

καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη 

θάζε ΓΜ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηνλ ρξήζηε ζηνλ νπνίν 

απεπζχλνληαη. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη ην ProPer λα παξέρεη ιεηηνπξγίεο ΓΜ πνπ 
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ζα αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ, ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ φπσο θαη 

ιεηηνπξγίεο εγγξαθήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

4.11.1. Γηαρείξηζε καζεκάησλ από εθπαηδεπηηθό 

Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα ΓΜ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

καζεκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν ProPer ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγνχλ λέα καζήκαηα, λα ηξνπνπνηνχλ ηα ππάξρνληα, λα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηα δηαγξάςνπλ θαη θπζηθά φπσο πξναλαθέξζεθε λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα.  

4.11.2. Γεκηνπξγία καζήκαηνο 

Ζ θπξηφηεξε ίζσο ιεηηνπξγία ελφο ΓΜ πνπ παξέρεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ καζήκαηνο. Καηά ηελ ιεηηνπξγία απηή αξρηθνπνηείηαη ην 

κνληέιν θάζε καζήκαηνο θαη επηιέγνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκν 

πξνο αλάγλσζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί λέα 

καζήκαηα. Ζ δεκηνπξγία ησλ λέσλ καζεκάησλ ζα γίλεηαη κέζσ ηεο εηζαγσγήο 

έηνηκσλ καζεκάησλ, ζπκβαηψλ κε ην SCORM, ηα νπνία ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

κέζσ ησλ εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ο ηξφπνο 

δεκηνπξγίαο ησλ καζεκάησλ θαη ε ρξήζε ηεο πξνηππνπνίεζεο SCORM μεθεχγεη 

απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Χζηφζν ε ρξήζε ηεο 

πξνηππνπνίεζεο SCORM γηα ηελ δεκηνπξγία πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ αλάινγα 

κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ είλαη απφ ηα αληηθείκελα κε ηα νπνία 

πξαγκαηεχεηαη ε δηαηξηβή θαη αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην. 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ελφο καζήκαηνο ηχπνπ SCORM, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη 

λα κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη-ηξνπνπνηεί ην κνληέιν ηνπ καζήκαηνο νξίδνληαο ηα 

θαηάιιεια ζηνηρεία, φπσο φλνκα θαη πεξηγξαθή. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα λα δεισζνχλ νη πηζαλέο απαηηήζεηο πνπ έρεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο απφ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο  φζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε κέξνπο ή νιφθιεξνπ ηνπ 

γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα φπσο θαη ζηα βηβιία, πνιιέο 

θνξέο έλα κάζεκα πεξηέρεη πεξηζζφηεξε χιε απφ απηή ηελ νπνία ζα δηδαρζεί. Θα 

ήηαλ θαιφ ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα δειψλνπλ πνηεο ελφηεηεο ελφο δηαδηθηπαθνχ 

καζήκαηνο πξννξίδνληαη γηα κάζεζε ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πεξίνδν.  
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4.11.3. Μνληέιν καζήκαηνο 

Πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα απνζηείιεη ηηο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο κε 

ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ζα πξέπεη λα δηαηεξεί έλα κνληέιν 

καζήκαηνο γηα θάζε μερσξηζηφ κάζεκα. Σν κνληέιν απηφ ζα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα αθνξνχλ ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ελφο καζήκαηνο (φλνκα, πεξηγξαθή, θσδηθνί 

πξφζβαζεο θιπ.) φπσο θαη πιεξνθνξίεο γηα θάζε μερσξηζηή ελφηεηα (φλνκα, 

ζπζρεηίζεηο, βάξνο θιπ). 

Δθφζνλ ηα καζήκαηα ηνπ ProPer ζα είλαη ζπκβαηά κε ην SCORM, ζα πξέπεη 

ην κνληέιν καζήκαηνο λα εκπεξηέρεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ην 

SCORM. Δπνκέλσο ην κνληέιν πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα είλαη νπζηαζηηθά κία 

επέθηαζε ηνπ κνληέινπ καζήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην SCORM.  

4.11.4. Σξνπνπνίεζε κνληέινπ καζήκαηνο 

Πνιιέο θνξέο είλαη αλαγθαίν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνβεί ζε αιιαγέο ζε έλα 

κάζεκα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ή λα δηνξζψζεη θάπνηα πηζαλά 

ιάζε πνπ έρνπλ γίλεη. Αλ θαη αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, ιφγσ 

πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην SCORM, ζα απαηηνχζαλ ηελ εθ λένπ θφξησζε 

ηνπ καζήκαηνο ζηελ πιαηθφξκα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα άκεζεο αιιαγέο ζηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ κνληέινπ καζήκαηνο πνπ δειψλνληαη κεηά ηελ εηζαγσγή ελφο 

παθέηνπ SCORM. 

Σν ProPer πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηξνπνπνηνχλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ ηνπ καζήκαηνο ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα ηνπ SCORM, θαη 

λα ελεκεξψλεη άκεζα ην κνληέιν καζήκαηνο επηθέξνληαο ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ.  

4.11.5. Γηαγξαθή καζήκαηνο 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαγξάςνπλ θάπνην απφ ηα 

καζήκαηα ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεχζεη. Χζηφζν ζχκθσλα θαη κε ηα θξηηήξηα ηνπ 

Nielsen (1994b) ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα πηζαλά ιάζε ησλ ρξεζηψλ θαη 

ηελ εχθνιε επαλαθνξά ηνπο απφ απηά. Έλα αξθεηά ζπλεζηζκέλν ιάζνο πνπ γίλεηαη 

απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη ε δηαγξαθή θάπνηνπ 

αξρείνπ, θαθέινπ θιπ. Οκνίσο είλαη πηζαλή ε απφ ιάζνπο δηαγξαθή ελφο καζήκαηνο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δεηάεη επηβεβαίσζε γηα ηε 
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δηαγξαθή θάζε καζήκαηνο θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ ζπλέπεηεο 

ηεο ελέξγεηαο απηήο. Δπηπξφζζεηα, σο έλα δεχηεξν δίρηπ αζθαιείαο, πξνηείλεηαη λα 

είλαη δπλαηή ε επαλαθνξά ελφο δηαγξακκέλνπ καζήκαηνο, κέζσ φκσο ελεξγεηψλ ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

4.11.6. Αληίγξαθα αζθαιείαο καζήκαηνο 

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο φκσο πνπ πηνζεηείηαη ε ρξήζηε ηνπ πξφηππνπ SCORM είλαη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη θπζηθά ησλ ζπκβαηψλ κε απηφ 

καζεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε αθξηβήο αληηγξαθή-ρξήζε ελφο 

καζήκαηνο ζε κία άιιε πιαηθφξκα πνπ έρεη ζηεζεί ζε δηαθνξεηηθφ εμππεξεηεηή ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη επηινγή γηα ηελ δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηνπ θάζε 

καζήκαηνο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εηζαγσγήο/εμαγσγήο ηνπ κνληέινπ 

καζήκαηνο απφ θαη πξνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλα αξρεία. 

4.11.7. Τπνζηήξημε εθπαηδεπόκελνπ 

Κάζε ΓΜ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη νξηζκέλεο βαζηθέο δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα 

ηνλ εθπαηδεπφκελν. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη αξρηθά ζηνλ εθπαηδεπφκελν ε 

δπλαηφηεηα λα γξαθηεί ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Οη ηξφπνη 

επηβεβαίσζεο/απνδνρήο κίαο λέαο εγγξαθήο πνηθίινπλ. Γηα παξάδεηγκα ε 

επηβεβαίσζε /απνδνρή κπνξεί λα γίλεη κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν, κέζσ εηδηθψλ θαηαιφγσλ LDAP αιιά θαη 

δεηψληαο άκεζε επηβεβαίσζε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ν εθπαηδεπφκελνο 

πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ, αιιά θαη ζην αηνκηθφ ηνπ 

πξνθίι. Απφ ηνλ θαηάινγν καζεκάησλ ζα κπνξεί αξρηθά λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα 

δηαζέζηκα καζήκαηα, ηελ πεξηγξαθή ηνπο φπσο θαη γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζή 

(θιεηδσκέλν, χπαξμε θσδηθνχ, ειεχζεξν, ρξνληθνί πεξηνξηζκνί θιπ). ηε ζπλέρεηα 

ζα κπνξεί λα  εγγξάθεηαη θαη λα κειεηά έλα θαηλνχξην κάζεκα. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα δηαγξαθή απφ ην 

κάζεκα.  

Ζ δεχηεξε θχξηα ιεηηνπξγία πνπ ζα κπνξεί λα επηηειεί ν εθπαηδεπφκελνο, 

κέζα απφ ην ζχζηεκα είλαη ε ελεκέξσζε-ηξνπνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ πξνθίι. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην αηνκηθφ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κπνξεί λα 
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είλαη δεκνγξαθηθά φπσο φλνκα, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θιπ. ή 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ησλ καζεκάησλ φπσο γιψζζα 

νκηιίαο, καζήηππνο, ζηφρνη, πξνεγνχκελε γλψζε θ.α. 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 4.7 είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδφ ηνπο ζηα καζήκαηα 

πνπ έρνπλ εγγξαθεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ProPer ζα πξέπεη λα παξέρεη αλαιπηηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ην θάζε κάζεκα ην νπνίν έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη. Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη ε επηινγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα 

γίλεη έηζη ψζηε αθελφο λα ελεκεξψλεη ηνλ εθπαηδεπφκελν γηα ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζή ηνπ θαη αθεηέξνπ λα ηνπ πξνζθέξεη θίλεηξν γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε 

ελφο καζήκαηνο. 

4.11.8. Τπνζηήξημε δηαρεηξηζηή 

Σν ProPer πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ρξεζηψλ κε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή. Ο 

δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα εηζάγεη-δηαγξάθεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο θαη 

λα ηνπο απνδίδεη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα. Δπηπιένλ ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηα καζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε δηαρείξηζε ησλ 

καζεκάησλ, εθηφο απφ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ δηαγξαθή, ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε επηινγή ηεο επαλαθνξάο ελφο ιαλζαζκέλα δηαγξακκέλνπ 

καζήκαηνο.  

Σν ProPer, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java θαη ηελ έξεπλα πάλσ ζηνπο ηξφπνπ πξνζαξκνγήο ησλ 

καζεκάησλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Πξνθεηκέλνπ νη 

εξεπλεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπλνιηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε επνπηεία απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο φισλ ησλ 

καζεκάησλ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

4.12. Μεραληζκόο θαηαγξαθήο αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε 

Σφζν ε εθαξκνγή πξνζαξκνζηηθψλ ηερλνινγηψλ φζν θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα 

παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηνχλ ηελ χπαξμε ελφο κεραληζκνχ 

θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  
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Ο κεραληζκφο απηφο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη θαη λα απνζεθεχεη ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε έηζη ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ην κνληέιν ρξήζηε, κε βάζε ην 

νπνίν ζα εθαξκνζηεί ε θαηάιιειε πξνζαξκνζηηθή ππνζηήξημε. Σα θαηαγεγξακκέλα 

ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηνλ εθπαηδεπφκελσλ αιιά θαη γηα ηελ εμαγσγή εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Δπνκέλσο ηα ζηνηρεία πνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζα πξέπεη λα θαλεξψλνπλ ηελ 

πξφνδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε θάζε κάζεκα αιιά θαη ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε 

ηελ παξερφκελε πξνζαξκνζηηθή ππνζηήξημε απφ ην ζχζηεκα. 

4.13. Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί ην δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use case diagram) (ρήκα 4.1) 

κε ηηο παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα παξέρεη ην 

ζχζηεκα, απεπζχλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: ηνλ εθπαηδεπφκελν, ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ δηαρεηξηζηή. 

Ο εθπαηδεπφκελνο αξρηθά εγγξάθεηαη ζην ζχζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη 

λα εγγξαθεί ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα επηζπκεί. Αθνινπζεί ε αξρηθνπνίεζε ηνπ ΜΥ ε 

νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ δήισζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο επί ηνπ 

γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο, ηελ δήισζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, φπσο θαη 

ηνλ νξηζκφ ηνπ καζήηππνπ ηνπ ρξήζηε. ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα κειεηήζεη ην κάζεκα, παξνπζηάδνληάο ηνπ ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν, πξνζαξκφδνληαο θαηάιιεια ηφζν ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

φζν θαη ηηο επηινγέο πινήγεζεο. Δπηπξφζζεηα ηνπ επηηξέπεη λα γξάθεη, λα 

κεηαγισηηίδεη θαη λα εθηειεί πξνγξάκκαηα Java, φπσο θαη λα αμηνινγεί ηελ πξφνδφ 

ηνπ κέζσ ηεζη θαη εξσηήζεσλ. Σαπηφρξνλα θαηαγξάθεη φιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε θαη ελεκεξψλεη ην ΜΥ. Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη επίζεο νξηζκέλεο βνεζεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο φπσο εηζαγσγή ζρνιίσλ απφ ηνλ ρξήζηε θαη δηαηχπσζε - πξνβνιή ησλ 

ζπρλφηεξσλ εξσηήζεσλ επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο κε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο. Οη ππεξεζίεο πξνο ηνλ εθπαηδεπφκελν νινθιεξψλνληαη κε ηελ παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδφ ηνπ, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, 
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φζν θαη μερσξηζηά κέζσ εηδηθψλ επηινγψλ παξνρήο ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

ηεο κειέηεο ηνπ. 

ρήκα 4.1: Γηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 
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Ο εθπαηδεπηηθφο αξρηθά εγγξάθεηαη ζην ζχζηεκα θαη απνθηά ηα αλάινγα 

δηθαηψκαηα θαηφπηλ επηβεβαίσζεο ηνπ δηαρεηξηζηή. Σν ζχζηεκα ηνπ επηηξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη λέα καζήκαηα θαη λα αξρηθνπνηήζεη ην κνληέιν καζήκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα αλαηξνθνδνηεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα 

ην θάζε κάζεκα φζν θαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ.  

Ο δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ρξήζηεο ζην ζχζηεκα, επηβεβαηψλεη αηηήζεηο λέσλ 

ρξεζηψλ θαη δίλεη ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ρξήζηε. 

Δπηπξφζζεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςεη ή λα επαλαθέξεη ηφζν καζήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο φζν θαη ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. 

 

4.14. ύλνςε θεθαιαίνπ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ε 

ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε ηνπ ΠΔΤ ProPer.  Ο θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

θξίζεθε απαξαίηεηνο πξηλ ηελ ζρεδίαζε ηνπ ProPer έηζη ψζηε λα επηηχρνπκε ηα 

πεξηζζφηεξα δπλαηά νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε θαη ε ζρεδίαζε ηνπ ProPer 

θαζψο θαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο νξηζκέλσλ απφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  5 

 

Αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ηνπ ΠΔΤ ProPer 

 

5.1. Δηζαγσγή 

ηo πξνεγνχκελν θεθάιαην νξηνζεηήζεθαλ νη αξρέο θαη νη απαηηήζεηο απφ ην ΠΔΤ 

ProPer. ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε θαη ε ζρεδίαζε ηνπ ProPer.   

Σα ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ProPer είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ πξφηππνπ 

SCORM, ε παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ 

πξνζαξκνζηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ε παξνρή ιεηηνπξγηψλ ελφο ΓΜ. Πξηλ 

πξνρσξήζνπκε ζηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

θαηαιήμνπκε ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ζα πηνζεηήζνπκε αιιά θαη ηελ πξνηεηλφκελε 

αξρηηεθηνληθή. 

5.2. Σερλνινγηθέο επηινγέο  

Οη ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηεί ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

απνζαθεληζηνχλ εγθαίξσο γηαηί επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπ. Οη επηινγέο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ αθνξνχλ ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 

 πηζαλή επέθηαζε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, 

 επηινγή ηερλνινγηψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

 επηινγή βάζεο δεδνκέλσλ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ProPer κπνξεί λα γίλεη επί κεδεληθήο βάζεσο ή λα βαζηζηεί 

ζε θάπνην πξνυπάξρνλ ζχζηεκα. Απνθαζίζηεθε ε επέθηαζε ελφο πξνυπάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ηαρχηεξε πινπνίεζε. Οη πξνδηαγξαθέο πνπ 

ηέζεθαλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ην ProPer ήηαλ νη 

αθφινπζεο: 

 Σν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη ηελ πξνηππνπνίεζε SCORM θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο.  
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 Να είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη αλνηθηνχ θψδηθα. 

 Να ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ΓΜ. 

 Να ππάξρεη ε θαηάιιειε ηεθκεξίσζε. 

Αξρηθά εμεηάζηεθαλ αξθεηά ΓΜ φπσο ην eClass θαη ην Moodle ηα νπνία 

είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη ειεχζεξα γηα ρξήζε. Χζηφζν, αλ θαη ηα ελ ιφγσ 

ζπζηήκαηα παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίεο ΓΜ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεο επηινγήο  ινγηζκηθνχ (Μάηνο 2005), θαλέλα απφ απηά δελ ήηαλ ζπκβαηφ κε ην 

πξφηππν SCORM 2004 2
nd

 Edition θαη γηα απηφ απνξξίθηεθαλ. Ζ επφκελε ιχζε πνπ 

εμεηάζηεθε ήηαλ ην SCORM 2004 2
nd

 Ed Sample RTE1.3.3 (SRTE) ην νπνίν 

παξείρε ε ADL. Σν SRTE αλ θαη παξέρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο 

καζεκάησλ θαη ρξεζηψλ, είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ην πξφηππν SCORM 2004 2
nd

 

Edition. Δπηπιένλ είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη ζπλνδεχεηαη απφ επαξθή ηεθκεξίσζε. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο επηιέρζεθε ε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηνπ ProPer λα βαζηζηεί 

ζε απηφ ην πξνυπάξρνλ ζχζηεκα. 

Οη ηερλνινγίεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην ProPer πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηέο κε ην SRTE ζην νπνίν βαζίδεηαη. Δηδηθφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

Apache Tomcat 5.5 σο εμππεξεηεηήο, φπσο θαη ζην αξρηθφ ζχζηεκα, 

εγθαηεζηεκέλνο πάλσ ζε ιεηηνπξγηθφ Windows XP. Ζ επηθνηλσλία ηεο δηεπαθήο ηνπ 

πειάηε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηηο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ Java 

Servlets θαη JSP αξρείσλ. Οη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθηφο απφ ηελ ΒΓ απνζεθεχνληαη θαη ζε αξρεία αληηθεηκέλσλ Java 

(Java Object Files). Αληίζηνηρα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηεπαθήο πνπ βιέπεη ν 

πειάηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρεία JavaScript θαη Java Applets. 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην SRTE είλαη ε MS Access. Χζηφζν 

γηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη απφδνζε επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε MySQL 5 

σο βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

5.3. Δπηινγή πξνζαξκνζηηθώλ ηερλνινγηώλ 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ ProPer είλαη ε πξνζαξκνζηηθή ππνζηήξημε πνπ ζα 

παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Οη ηερλνινγίεο θαη ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο 
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ππνζηήξημεο πνηθίινπλ θαη εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο αιιά θαη ηνπο 

πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ζχζηεκα. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα γίλεη 

κία αλάιπζε ησλ επηινγψλ πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζαξκνζηηθψλ ηερλνινγηψλ απφ ην ProPer. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ νη ηερλνινγίεο πξνζαξκνζηηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

ζα παξέρεη ην ProPer εθηηκήζεθαλ νη παξάγνληεο πξνζαξκνγήο (ελφηεηα 4.6), νη 

πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ε πηνζέηεζε ηνπ SCORM, φπσο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε πεξηβάιινληα αζχγρξνλεο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη νη 

πηζαλνί ηξφπνη απνθπγήο ηνπο.  

πλνπηηθά νη ηερλνινγίεο πξνζαξκνζηηθήο ππνζηήξημεο πνπ απνθαζίζηεθε 

λα πηνζεηεζνχλ απφ ην ProPer είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρήκα 5.1. 

ρήκα 5.1: Παξερφκελεο πξνζαξκνζηηθέο ηερλνινγίεο απφ ην ProPer  

 
 

πσο είλαη θαλεξφ ην ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο πξνζαξκνζηηθέο ηερλνινγίεο, φπσο απηέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ  απφ ηνλ 

Brusilovsky (2001). Οη ηερλνινγίεο πνπ δελ πηνζεηνχληαη είλαη ε πξνζαξκνγή 

θπζηθήο γιψζζαο, ε πξνζαξκνζηηθή ηαμηλφκεζε ζπλδέζκσλ, ε δεκηνπξγία λέσλ 

ζπλδέζκσλ θαη ε παξνπζίαζε ελφο πξνζαξκνζηηθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε.  
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Απνθχγακε λα εθαξκφζνπκε ηελ ηαμηλφκεζε ζπλδέζκσλ δηφηη 

απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ζπζηεκάησλ πνπ ηηο εθάξκνζαλ έδεημαλ φηη ε ελαιιαγή 

ηεο ζεηξάο ησλ ζπλδέζκσλ ζε κεξηθνχο ρξήζηεο πξνθαιεί ζχγρπζε. Ζ δεκηνπξγία 

λέσλ πξνηεηλφκελσλ ζπλδέζκσλ δελ πηνζεηήζεθε γηαηί αθελφο έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηε θηινζνθία ηνπ SCORM, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θάζε αληηθείκελν κάζεζεο 

είλαη απηφλνκν ρσξίο λα εκπεξηέρεη πξφζζεηνπο ζπλδέζκνπο ζε άιιν πιηθφ, αιιά 

θαη γηα ηνλ ιφγν φηη ζα πξνυπέζεηε κεγάιν φγθν εξγαζίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα 

ηελ ζπγγξαθή ελφο καζήκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα ιφγσ ηνπ 

SCORM API δπλεηηθά ππνζηεξίδεη ηελ απφθξπςε ησλ ζπλδέζκσλ. Παξφια απηά 

απνθεχγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηέηνηνπ είδνπο πξνζαξκνγή γηα ηνπο ίδηνπο 

ιφγνπο πνπ απνθχγακε ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζπλδέζκσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε δελδξηθή δνκή ησλ πεξηερνκέλσλ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηα καζήκαηα 

ηχπνπ SCORM, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ, 

πηζηεχνπκε φηη θαιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο παξνπζίαζεο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε απφ 

ην ζχζηεκα, γηα απηφ θαη δελ αλαπηχρζεθε θάπνηνο λένο. Ζ ηερληθή ηεο θπζηθήο 

γιψζζαο (natural language adaptation) είλαη κία πνιχπινθή ηερληθή πξνζαξκνγήο 

θαη ε ππνζηήξημή δελ απνηειεί ζηφρν ηεο δηαηξηβήο. Σέινο αλ θαη ιφγσ ηνπ SCORM 

API ην ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ππνζθηαδφκελα ηκήκαηα θεηκέλνπ 

(dimming fragments), δελ πξνηείλνπκε ηελ ρξήζε ηνπ γηαηί πηζηεχνπκε φηη ε 

ελδερφκελε πξνζπάζεηα ηνπ ρξήζηε λα δηαβάζεη ηέηνηα ηκήκαηα θεηκέλνπ ζα ηνλ 

θνπξάζεη. ηελ ζέζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

επηπξφζζεην θείκελν (stretchtext). 

 

5.4. Μνληεινπνίεζε εθπαηδεπόκελνπ 

Ζ ελφηεηα απηή αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν κνληεινπνίεζεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ απφ ην ProPer. ην ProPer ε κνληεινπνίεζε ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο.  

Ζ πξψηε θαηεγνξία κνληεινπνίεζεο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ 

ρξήζηε ζην ζχζηεκα φπνπ θαη αξρηθνπνηείηαη ην ΜΥ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

δεηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ αθνξνχλ ην ςεπδψλπκν πνπ ζα 
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έρεη ζην ζχζηεκα (username), ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ηελ γιψζζα πνπ κηιάεη φπσο 

θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ζα έρεη (εθπαηδεπφκελνο, εθπαηδεπηηθφο, δηαρεηξηζηήο).  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ ρξήζηε πνπ ζπκβαίλεη 

πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ελφο καζήκαηνο. Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ζηνλ 

ρξήζηε, κέζσ εηδηθήο νζφλεο, λα δειψζεη ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ επί ηνπ 

γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο φπσο θαη ηνπο καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο. Οη 

καζεζηαθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα δεισζνχλ ξεηά απφ ηνλ ρξήζηε ή λα επηιεγεί κία 

νκάδα ζηφρσλ νξηνζεηεκέλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ καζήκαηνο.  

Ζ ηξίηε θαηεγνξία κνληεινπνίεζεο αθνξά θαηαγξαθέο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ην ζχζηεκα θαηαρσξεί ζην 

ΜΥ ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε φπσο ην ηζηνξηθφ πινήγεζεο, ηηο επηινγέο πινήγεζεο 

(ζεηξηαθή, απφ ηα πεξηερφκελα, άκεζε θαζνδήγεζε θιπ.), ηελ πξφνδφ ηνπ ζην 

κάζεκα, φπσο θαη πηζαλέο ζεκεηψζεηο, απνξίεο ή πξνγξάκκαηα Java πνπ δεκηνπξγεί 

ζε θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Τπάξρεη θαη κία ηέηαξηε θαηεγνξία κνληεινπνίεζεο πνπ αθνξά ηελ 

θαηαρψξηζε πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή επηινγψλ ηνπ ρξήζηε θαη εθαξκφδεηαη 

κέζσ ηνπ SCORM API. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη θαη ε θαηαρψξεζε ηνπ 

καζήηππνπ ηνπ ρξήζηε φπσο πξνηείλεηαη απφ ηελ εξγαζία (Kazanidis & Satratzemi 

2009b), ε νπνία θαη αλαιχεηαη ζην θεθάιαην 7 ηεο δηαηξηβήο. 

Μία ζπλνπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο αξρηθνπνίεζεο ηνπ ΜΥ, 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5.2, φπνπ δηαθξίλνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν 

ρξήζηεο πξηλ κειεηήζεη έλα κάζεκα. 

 ιεο νη παξαπάλσ θαηαρσξήζεηο ζα επηηξέςνπλ ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνγήο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε κάζεκα.  
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ρήκα 5.2: Αξρηθά βήκαηα εγγξαθήο ρξήζηε θαη αξρηθνπνίεζεο κνληέινπ ρξήζηε  
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5.5. ηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο 

Οη ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηελ 

πξφνδν ηνπ ρξήζηε ζε έλα κάζεκα. Οη ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε απηέο πνπ εθαξκφδνληαη κέζσ εηδηθψλ εθαξκνγψλ ζπζηήκαηνο θαη 

ζε απηέο πνπ εθαξκφδνληαη εθκεηαιιεπφκελεο ην SCORM API θαη ελεξγνπνηνχληαη 

απφ ην κάζεκα πνπ κειεηά ν εθπαηδεπφκελνο. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνγήο αθνξά ηνλ πξνζαξκνζηηθό 

ζρνιηαζκό ησλ ζπλδέζκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ 

καζήκαηνο φπσο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κέζσ ηεο άκεζεο 

θαζνδήγεζεο θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ. 

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ 

ζπλδέζκσλ αθνξά ηελ πξνζζήθε εηθνληδίσλ ηα νπνία δειψλνπλ αληίζηνηρεο 

ηδηφηεηεο γηα θάζε ελφηεηα
1
 ηνπ καζήκαηνο. Με ηνλ πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ ην 

ProPer ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηα αθφινπζα: 

 Σν ηζηνξηθφ πινήγεζήο, δείρλνληάο ηνπ πνηεο ελφηεηεο κειέηεζε θαη πνηεο 

φρη. 

 Σελ πξφνδφ πνπ έρεη ζην κάζεκα, εκθαλίδνληάο ηνπ θαηάιιεια εηθνλίδηα 

φπσο θαη ηε βαζκνινγία ζην κάζεκα θαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηέο ηνπ.  

 Σηο ελφηεηεο πνπ απνηεινχλ καζεζηαθφ ζηφρν ηνπ ρξήζηε. 

 Σελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ηνπ ζηφρσλ αλά νκάδα ελνηήησλ ηνπ 

καζήκαηνο. 

 Σελ ηξέρνπζα ελφηεηα πνπ κειεηά ν ρξήζηεο. 

 Σελ πξνηεηλφκελε γηα κειέηε ελφηεηα κε βάζε ην ΜΥ. 

Ζ άκεζε θαζνδήγεζε ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα κέζσ εηδηθήο 

επηινγήο θαη κεηαθέξεη ηνλ ρξήζηε απηφκαηα ζηελ ακέζσο θαηαιιειφηεξε ελφηεηα 

πξνο κειέηε. 

                                                 
1 Ωσ ενότητα ενόσ μαθήματοσ θεωροφμε το εκπαιδευτικό υλικό που βλζπει ο χρήςτησ ςε κάθε ΜΑ. Στο εξήσ θα χρηςιμοποιοφμε 

τον όρο ενότητα ωσ ταυτόςημο του ΜΑ. 
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Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά πξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

εθκεηαιιεπφκελεο ην SCORM API. ηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

εθαξκφζηεθε κία ζηξαηεγηθή πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Σν πιαίζην εθαξκνγήο θαη ν ηξφπνο 

πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγν πξνζαξκνζηηθήο ζηξαηεγηθήο αλαιχνληαη εθηελέζηεξα ζην 

θεθάιαην 7. 

 

5.6. Λνγηζκηθό ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ProPer θαη ησλ 

καζεκάησλ ηνπ 

Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξά ηφζν 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ProPer φζν θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ πηινηηθψλ ειεθηξνληθψλ 

καζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ήηαλ 

ην αθφινπζν:  

 Σν ινγηζκηθφ SCORM SAMPLE RTE 1.3.2 ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ ADL 

θαη είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφηππν SCORM. Σν ινγηζκηθφ απηφ απνηέιεζε ηε 

βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ProPer. ηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο έγηλαλ νη 

απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ην ProPer αλαβαζκίζηεθε ζηε λεφηεξε 

έθδνζε ηνπ SCORM Sample RTE 1.3.3 θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ επφκελε 

έθδνζε SCORM 2004 3
rd

 Ed Sample RTE 1.0.2 πξνθεηκέλνπ  λα ππνζηεξίδεη 

ηελ έθδνζε ηνπ SCORM 2004 3
rd

 Edition. 

 Σν ινγηζκηθφ Apache Tomcat ην νπνίν απνηέιεζε ηνλ web server ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ο server απηφο επηηξέπεη ηελ ρξήζε ησλ Java Servlets αιιά θαη 

Java Server Pages (JSP), ζηηο νπνίεο αλαπηχρζεθαλ νη εθαξκνγέο ηνπ ProPer.  

 Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξάπεθε απφ MS Access πνπ αξρηθά 

είρε πηνζεηεζεί απφ ην SRTE ζε MySQL 5. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε κε ηε 

MySQL ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Java, απαηηήζεθε ην 

ινγηζκηθφ δηαζχλδεζεο mysql-connector-java-5.0.0-beta-bin.jar ην νπνίν 

επέηξεςε ηελ δεκηνπξγία κίαο JDBC ζχλδεζεο. ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

RTE ηξνπνπνηήζεθαλ νη ππάξρνληεο πίλαθεο θαη πξνζηέζεθαλ λένη, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πεξηβάιινληνο MySQL Administrator.  
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 To εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ Eclipse θαη ε επέθηαζε MyEclipse 7.0 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θψδηθα ησλ Java εθαξκνγψλ (Java 

servlets θαη Java Applets) θαη ησλ ηζηνζειίδσλ (JSP) ηνπ ProPer. 

 Ζ ζρεδίαζε ησλ δηεπαθψλ ηνπ ProPer έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

Macromedia Dreamweaver 8. Σν ίδην ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

ζρεδίαζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ πηινηηθψλ καζεκάησλ.  

 Ζ κεηαηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (ηζηνζειίδσλ) ησλ πηινηηθψλ 

καζεκάησλ ζε παθεηαξηζκέλν κάζεκα ζπκβαηφ κε ην SCORM 2004 3
rd

 

Edition έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Reload Editor. Σν ίδην εξγαιείν 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πξνζαξκνγήο πνπ άπηνληαη 

ηεο πξνηππνπνίεζεο ηνπ SCORM. 

 

5.7. Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο 

Απφζπαζκα απφ (Kazanidis & Satratzemi 2008, 2009a)  

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα ζπκβαηά κε ην 

SCORM ΓΜ θαη απφ ηα ΠΔΤ. πσο δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 5.3 ε αξρηηεθηνληθή 

πνπ πηνζεηήζακε γηα ην ProPer βαζίδεηαη ζηε δνκή ηνπ SCORM RTE, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή ηελ κνλάδα αιιεινπρίαο πεξηερνκέλνπ 

(RTE Sequencer) θαη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ην νπνίν επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ 

SCORM API κε ην ζχζηεκα. ε απηή ηε βαζηθή αξρηηεθηνληθή ελφο ζπκβαηνχ κε ην 

SCORM ΓΜ πξνζηέζεθε ε κνλάδα πξνζαξκνγήο θαη επεθηάζεθαλ ηα 

πξνυπάξρνληα ΜΠΓ θαη ΜΥ. Δπνκέλσο ην πξσηφηππν πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

θχξηεο κνλάδεο:  

 ην κνληέιν πεδίνπ γλώζεο ην νπνίν αλαπαξηζηά ηε γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ,  

 ην κνληέιν ρξήζηε, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηελ γλψζε ηνπ ρξήζηε φπσο 

θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν ΜΠΓ θαη ην ΜΥ ζπληζηνχλ ην 

Μνληέιν Γεδνκέλσλ (Data Model) ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 ηε κνλάδα πξνζαξκνγήο, ε νπνία αιιειεπηδξά κε ην ΜΠΓ θαη ην ΜΥ έηζη 

ψζηε λα παξέρεη πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε ζην ρξήζηε, θαη  
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 ηε κνλάδα αιιεινπρίαο πεξηερνκέλνπ (RTE Sequencer) ε νπνία 

ελεξγνπνηείηαη απφ ηηο επηινγέο πινήγεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη απνζηέιιεη ην 

θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

ρήκα 5.3: Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο 

Πεγή : Δμειιεληζκέλν απφ Kazanidis & Satratzemi, 2010a 

Πξνθεηκέλνπ φκσο ην ζχζηεκα λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε 

αλαηξνθνδφηεζε ηφζν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη 

απαξαίηεηε ε πινπνίεζε δχν επηπξφζζεησλ κεραληζκψλ. Πξψηα ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζεη λα θαηαγξάθεη ηελ πξφνδν ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ζχζηεκα θαη δεχηεξν, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα 

απαξαίηεηα εξγαιεία ηα νπνία ζα ππνινγίδνπλ θαη ζα νπηηθνπνηνχλ θαηάιιεια ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ζε κία εχθνιε, ρξήζηκε θαη θαηαλνεηή κνξθή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

ελζσκαηψζεθαλ ζην ζχζηεκα νη παξαθάησ κνλάδεο : 

 ε κνλάδα θαηαγξαθήο (ΜΚ), ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα θαη απνζεθεχεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζην ΜΥ, θαη  

 ε κνλάδα νπηηθνπνίεζεο αλαηξνθνδόηεζεο (ΜΟΑ) ε νπνία αξρηθά 

επηιέγεη θαη ππνινγίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πξνο παξνπζίαζε θαη έπεηηα 

νπηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα θαη ηα απνζηέιιεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 

. 

 

Web Browser Web Server 

Πιεπξά Πειάηε 

Δθπαηδεπηηθό Πεξηερόκελν 

SCO 

 

 

API Instance (Java Applet) 

Φεθηαθφ ηνηρείν (Asset) 

Asset 

Asset JavaScrip 

Πιεπξά Δμππεξεηεηή 

Πξνζαξκνζηηθέο Δπηινγέο 

Πινήγεζεο 

Μνληέιν Γεδνκέλσλ 

Μνλάδα 

Πξνζαξκνγήο 

 

Μνλάδα 

Καηαγξαθήο 

Μνληέιν Πεδίνπ 

Γλώζεο 

Μνληέιν 

Υξήζηε 

 

Μνλάδα 

Οπηηθνπνίεζεο 

Αλαηξνθνδόηεζεο 

RTE 

Sequencer 

 

Απνζήθε Γεδνκέλσλ 

Δμππεξεηεηήο αξρείσλ 

Αξρεία 

Αληηθεηκέλσλ 

Java 

Αξρεία 

Manifest  

HTML  

Αξρεία πεξηερνκέλνπ 

 Γεδνκέλα 
Μαζεκάησλ 

Γεδνκέλα 
Υξήζηε 

Βάζε Γεδνκέλσλ 
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Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απνζηέιιεηαη ζε κνξθή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ 

ηχπνπ SCORM (SCOs) ή ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ (Assets). Σα SCOs πεξηιακβάλνπλ 

έλα ή πεξηζζφηεξα ςεθηαθά ζηνηρεία φπσο θαη ηνλ θαηάιιειν θψδηθα JavaScript γηα 

λα επηθνηλσλνχλ κε ην ζχζηεκα. Δηδηθφηεξα αιιειεπηδξνχλ κε ην ΜΠΓ θαη ην ΜΥ 

κέζσ ελφο Java Applet ην νπνίν εκπεξηέρεη ην API ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξάζρνπλ πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο. ιεο νη πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ην κάζεκα απνζεθεχνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ θαη έλαλ 

εμππεξεηεηή αξρείσλ (file server) (ρήκα 5.3). 

5.7.1. Μνληέιν Πεδίνπ Γλώζεο 

Απφζπαζκα απφ (Kazanidis & Satratzemi 2008, 2009a)  

Σν κνληέιν πεδίνπ γλψζεο αλαπαξηζηά ην γλσζηηθφ πεδίν ηνπ θάζε καζήκαηνο, 

παξέρνληαο ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζε κνξθή ελλνηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηφηεηεο θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. Σν ΜΠΓ ηνπ ProPer ζα πεξηέρεη φιε ηελ 

απαξαίηεηε πιεξνθνξία πνπ απαηηεί ην SCORM CAM θαη ην SCORM RTE Data 

Model (ADL, 2009c) γηα θάζε κία έλλνηα ηνπ καζήκαηνο. ιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ 

ΜΠΓ απνζεθεχνληαη είηε ζε αξρεία αληηθεηκέλσλ Java είηε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πίλαθα ItemInfo (αλαιχεηαη ζηελ ππνελφηεηα 5.7.7 ηεο 

δηαηξηβήο). Χζηφζν ε παξνρή πξνζαξκνζηηθήο ππνζηήξημεο απφ ην ζχζηεκα 

επηβάιεη ηελ πξνζζήθε λέσλ πιεξνθνξηψλ ζην ΜΠΓ. Γηα ηελ απνζήθεπζε απηψλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ πξνζηέζεθαλ ηα απαξαίηεηα πεδία ζηνλ πίλαθα ItemInfo, φπσο ην 

πεδίν knowledgeButtons ηχπνπ Boolean ζην νπνίν απνζεθεχεηαη αλ ν 

εθπαηδεπφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δειψζεη ξεηά αλ έκαζε ή φρη κία ελφηεηα. 

Δπηπξφζζεηα λένη πίλαθεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, γηα λα 

απνζεθεχζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο νκάδεο καζεζηαθψλ ζηφρσλ δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ εθπαηδεπφκελσλ, φπσο θαη γηα ηηο ζπρλέο εξσηήζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο ηνπο. 

Σν ΜΠΓ θάζε καζήκαηνο εμάγεηαη αξρηθά απφ ην αξρείν manifest πνπ 

ζπλνδεχεη θάζε κάζεκα ηχπνπ SCORM. Σν αξρείν manifest πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο, ηηο ηδηφηεηεο ηεο θάζε έλλνηαο (ζπζρεηίζεηο 

ελλνηψλ, βάξχηεηα ηεο θάζε έλλνηαο ζηε βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο), ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη επηινγέο πινήγεζεο γηα ηελ θάζε ελφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο. 
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πσο θαίλεηαη θαη απφ ην ρήκα 5.4, θάζε έλλνηα ηνπ πεδίνπ γλψζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο (SCO), δνκείηαη απφ έλα 

ή πεξηζζφηεξα ππνηκήκαηα (παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή ηζηνζειίδσλ), θαη θάζε 

ππνηκήκα πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ (θείκελν, εηθφλεο θιπ.). Σα 

καζεζηαθά αληηθείκελα, έρνπλ ηδηφηεηεο νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ θαζνξίδνπλ ηελ 

ζέζε ηνπ κέζα ζε έλα κάζεκα, ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ κε ηα ππφινηπα καζεζηαθά 

αληηθείκελα, ην βάξνο ηνπο ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο, ηελ ειάρηζηε 

βαζκνινγία πνπ πξέπεη λα έρεη ν ρξήζηεο έηζη ψζηε λα ζεσξείηαη ε κειέηε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ΜΑ σο επηηπρήο (threshold), ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε, ηηο επηινγέο πνπ ζα έρεη ν εθπαηδεπφκελνο φηαλ κειεηάεη ην πεξηερφκελν 

ελφο ΜΑ, θαη ηηο ζπρλέο εξσηήζεηο (FAQ) πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. 

5.7.2. Μνληέιν ρξήζηε 

Απφζπαζκα απφ (Kazanidis & Satratzemi 2008, 2009a)  

Σν κνληέιν ρξήζηε  είλαη απηφ ην νπνίν εκπεξηέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ ρξήζηε έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο πξνζαξκνγήο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 4.6 ην ΜΥ απνηειείηαη απφ ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

δεδνκέλσλ: i) γλψζε ηνπ ρξήζηε, ii) ελέξγεηεο θαη ζηφρνη ηνπ ρξήζηε (ρξφλνο 

κειέηεο, αξηζκφο επηζθέςεσλ, ζηφρνη) θαη iii) δεδνκέλα αλεμάξηεηα ηνπ γλσζηηθνχ 

πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο (φπσο ςεπδψλπκν, θσδηθφο, γιψζζα, δηθαηψκαηα θιπ.).  

Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, απνθαζίζηεθε ην ProPer λα πηνζεηήζεη 

ηε δνκή ελφο πνιπεπίπεδνπ κνληέινπ επηθάιπςεο (multilayered overlay model), 

φπσο ηα πεξηζζφηεξα ΠΔΤ. Μία γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ΜΥ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζρεηίζεψλ ηνπ κε ην ΜΠΓ κπνξνχκε λα δνχκε ζην 

ρήκα 5.4. Ζ δνκή ηνπ πνιπεπίπεδνπ κνληέινπ επηθάιπςεο, βαζίδεηαη ζηε δνκή ηνπ 

ΜΠΓ. ε θάζε έλλνηα ηνπ ΜΠΓ αληηζηνηρεί έλαο αξηζκφο απφ δηαθνξεηηθέο 

πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απνζεθεχνληαη ζε μερσξηζηά επίπεδα ηνπ ΜΥ. Ζ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηνπ ρξήζηε απνζεθεχνληαη ζε ηξία επίπεδα. 

 Σν πξψην επίπεδν απνζεθεχεη ην ηζηνξηθφ πινήγεζεο θαη παξνπζηάδεη πνηεο 

ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο έρεη επηζθεθζεί ν ρξήζηεο (πνιιέο θνξέο αξθεί κία 

επίζθεςε ηνπ ρξήζηε ζε κία ελφηεηα γηα λα ζεσξεζεί γλσζηή).  
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 Σν δεχηεξν επίπεδν πεξηέρεη ηελ εθηηκνχκελε γλψζε ηνπ ρξήζηε, ζε θάζε 

ελφηεηα, πνπ πξνέθπςε απφ κειέηε θαη αλαπαξίζηαηαη σο κία πνζφζηνζε 

ηνπ 100.  

 Σν ηξίην επίπεδν πεξηγξάθεη ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ ρξήζηε επί ηνπ 

γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο θαη κπνξεί λα δεισζεί αξρηθά ή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ ρξήζηε, κέζσ εηδηθήο θφξκαο πνπ παξέρεηαη απφ 

ην ζχζηεκα.  

ρήκα 5.4: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κνληέινπ πεδίνπ γλψζεο θαη κνληέινπ 

ρξήζηε 

 

Πεγή : Kazanidis & Satratzemi, 2009a 

Ζ απνζήθεπζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα επηηξέπεη 

ηελ αλεμάξηεηε ελεκέξσζε ηνπ θάζε επηπέδνπ. Δπνκέλσο, ε εθηηκνχκελε γλψζε ηνπ 

ρξήζηε πνπ θαηαρσξείηαη ζε έλα επίπεδν δελ δηαγξάθεη ηελ αληίζηνηρε πιεξνθνξία 

ησλ άιισλ επηπέδσλ. 
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Ζ επφκελε θαηεγνξία πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχεηαη ζην ΜΥ, αθνξά 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρξήζηε. Καηαρσξνχληαη 

ν ρξφλνο κειέηεο θαη ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ γηα θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο, 

αλ κία ελφηεηα απνηειεί καζεζηαθφ ζηφρν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ή φρη, νη ζεκεηψζεηο 

θαη ε αλαηξνθνδφηεζε γηα θάζε ελφηεηα. Δπίζεο απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

Java πξνγξάκκαηα πνπ πηζαλψο πινπνίεζε ν εθπαηδεπφκελνο. 

Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ ηνπ ρξήζηε, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ελφο κνληέινπ επηθάιπςεο (overlay 

model) θαη ελφο κνληέινπ ζηεξενηχπσλ (stereotype model). Ο ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δειψζεη ξεηά ηνπο ζηφρνπο ηνπ, επηιέγνληαο δηαδνρηθά ηηο ελφηεηεο 

ηνπ καζήκαηνο πνπ απνηεινχλ καζεζηαθφ ηνπ ζηφρν (κνληέιν επηθάιπςεο), ή λα 

επηιέμεη κία νκάδα ζηφρσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαη απεπζχλεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρξεζηψλ π.ρ. αξράξηνη, πξνρσξεκέλνη θιπ. (κνληέιν 

ζηεξενηχπσλ).  

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχνληαη ζην ΜΥ αθνξά 

πξνζσπηθά ζηνηρεία. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δίλνληαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε 

ζην ζχζηεκα θαη είλαη ζηαηηθέο. Σα θπξηφηεξα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ απνζεθεχεη 

ην ProPer είλαη ην ςεπδψλπκν, ν θσδηθφο ρξήζηε, ην νλνκαηεπψλπκν, ηα 

δηθαηψκαηα φπσο θαη ηε γιψζζα νκηιίαο ηνπ.  

5.7.3. Μνλάδα Πξνζαξκνγήο 

Ζ κνλάδα πξνζαξκνγήο (ΜΠ) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

απφ ην ζχζηεκα. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε ΜΠ αιιειεπηδξά ηφζν κε ην ΜΥ φζν θαη 

κε ην ΜΠΓ θαη παξέρεη πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ ζπλδέζκσλ, φπσο θαη άκεζε 

θαζνδήγεζε κέζα απφ κία νκάδα θαλφλσλ πξνζαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα, κία 

ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο ζεσξείηαη γλσζηή φηαλ ε βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

ζε απηήλ (απνζεθεπκέλε ζην ΜΥ), είλαη κεγαιχηεξε απφ κία πξναπαηηνχκελε ηηκή 

(απνζεθεπκέλε ζην ΜΠΓ). Ζ ελφηεηα ζεσξείηαη επίζεο γλσζηή αλ ν ρξήζηεο ηελ 

είρε δειψζεη σο εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε κνλάδα 

πξνζαξκνγήο ζα εκθαλίζεη έλα εηδηθφ ζχκβνιν «» δίπια ζηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ελφηεηαο, ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, ην νπνίν δειψλεη φηη ην πεξηερφκελφ ηεο 

ζεσξείηαη γλσζηφ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 
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5.7.4. Μνλάδα αιιεινπρίαο πεξηερνκέλνπ (RTE Sequencer) 

Απφζπαζκα απφ (Kazanidis & Satratzemi 2008, 2009a)  

Ζ κνλάδα αιιεινπρίαο πεξηερνκέλνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κεραλή 

αιιεινπρίαο (sequencing engine) πνπ πξέπεη λα έρεη ην θάζε ΓΜ πνπ είλαη 

ζπκβαηφ κε ην πξφηππν SCORM. Δλεξγνπνηείηαη απφ ηηο επηινγέο πινήγεζεο ηνπ 

καζήκαηνο, αιιειεπηδξά κε ην ΜΠΓ θαη απνζηέιιεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα ππνζηεξίμεη ηελ 

πινήγεζε ηνπ ρξήζηε ζε έλα κάζεκα, εθαξκφδνληαο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ SCORM. ηαλ ν εθπαηδεπφκελνο επηιέμεη κία απφ ηηο επηινγέο 

πινήγεζεο, ε κνλάδα αιιεινπρίαο εθηειεί ηελ δηεξγαζία ελαιιαγήο ζειίδαο θαη 

επηζηξέθεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ην επηζπκεηφ γηα κειέηε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Αλ 

έρεη επηιερηεί κία πξνζαξκνζηηθή επηινγή, φπσο ε άκεζε θαζνδήγεζε, ηφηε ε 

κνλάδα αιιεινπρίαο πεξηερνκέλνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηε κνλάδα πξνζαξκνγήο έηζη 

ψζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ελαιιαγήο ζειίδαο.  

5.7.5. Μνλάδα Καηαγξαθήο 

Ζ κνλάδα θαηαγξαθήο έρεη ζθνπφ λα θαηαγξάθεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε 

ην ζχζηεκα. Δλεξγνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη κία απφ ηηο επηινγέο 

πινήγεζεο θαη ελεκεξψλεη θαηάιιεια ην ΜΥ.  

Μεηαμχ άιισλ απνθαζίζηεθε λα θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα (Kazanidis & 

Satratzemi, 2010a) : 

 Βαζκνινγία ελφηεηαο ηνπ καζήκαηνο. Ζ βαζκνινγία πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη 

απηή πνπ δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ ζε κία 

ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο θαη δείρλεη ηνλ βαζκφ ηεο γλψζεο πνπ απνθηήζεθε. 

 Αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ζε κία ελφηεηα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κειεηήζεη 

κία ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο κία κφλν θνξά ή ίζσο λα ρξεηάδεηαη λα 

επηζηξέςεη θαη λα επαλαιάβεη ηε κειέηε ηεο ελφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζεη ηηο γλψζεηο ηνπ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζθέςεσλ ζα βνεζήζεη ηφζν ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα εληνπίζνπλ πηζαλέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο. 
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 Υξφλνο κειέηεο. Ο ρξφλνο κειέηεο ππνδειψλεη πφζν εχθνιν ή δχζθνιν 

είλαη γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν λα κάζεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

καζήκαηνο. 

 Δπηινγή πινήγεζεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ επηζπκεηψλ επηινγψλ πινήγεζεο  ζα 

επηηξέςεη ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηελ 

παξερφκελε πξνζαξκνζηηθφηεηα. Δπηπιένλ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

κειινληηθή εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ καζήηππνπ ηνπ ρξήζηε, ζηε βάζε πνπ ηέζεθε απφ 

ηνπο Graf θαη Kinshuk (2010), κε ζθνπφ ηελ παξνρή απνδνηηθφηεξεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 

5.7.6. Μνλάδα νπηηθνπνίεζεο αλαηξνθνδόηεζεο 

Ζ κνλάδα νπηηθνπνίεζεο αλαηξνθνδφηεζεο (ΜΟΑ), έρεη ζθνπφ ηελ αλεχξεζε 

θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

ηνπ ρξήζηε, φπσο θαη ηελ θαηάιιειε νπηηθνπνίεζή ηνπο ψζηε λα πξνσζεί ηε 

κάζεζε θαη λα επηηξέπεη ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Ζ ΜΟΑ 

επηθνηλσλεί κε ην ΜΥ, απφ φπνπ παίξλεη ηηο απαξαίηεηεο αξρηθέο πιεξνθνξίεο, 

ππνινγίδεη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία θαη ηα απνζηέιιεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία ππνινγίδεη γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ 

ρξήζηε είλαη ηα αθφινπζα: 

 Βαζκνινγία καζήκαηνο – πξφνδνο ρξήζηε. Ζ βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο 

δείρλεη ην επίπεδν ηεο γλψζεο πνπ απνθηήζεθε επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ. 

Απηφ πνπ πξαγκαηηθά παξνπζηάδεη είλαη ηε πξφνδν ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Κάιπςε γλσζηαθψλ ζηφρσλ. πλήζσο ζην δηαδίθηπν νη ρξήζηεο ελφο 

ζπζηήκαηνο έρνπλ δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ην ProPer, επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαζνξίζνπλ πνηα 

ηκήκαηα ηνπ καζήκαηνο επηζπκνχλ λα κειεηήζνπλ θαη πνηα φρη. Γηα 

απηνχο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ ζέινπλ λα κειεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ηκήκαηα ελφο καζήκαηνο, είλαη θαηαιιειφηεξν ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

ζα έρνπλ λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο καζεζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη φρη κε ην 

ζπλνιηθφ γλσζηηθφ πεδίν ηνπ καζήκαηνο. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ηνπο 

παξέρεηαη θαη ε αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε. Ζ θάιπςε ινηπφλ ησλ 
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γλσζηαθψλ ζηφρσλ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

πνπ έρεη κάζεη έσο ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. 

 Καηάηαμε ζηελ ηάμε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αξηζκφ ζε κνξθή θιάζκαηνο ν 

νπνίνο ζα δείρλεη ηελ θαηάηαμε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Έρνπκε ηζρπξνχο ιφγνπο λα πηζηεχνπκε, ζχκθσλα κε 

ηελ βηβιηνγξαθία (Lawrence et al., 2004; Regueras et al., 2008) φηη ε 

εκθάληζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ,  

βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ πεξηζζφηεξν, δίλνληάο ηνπο 

θίλεηξν γηα κάζεζε θαη εληζρχνληαο ηνλ πγηή ζπλαγσληζκφ αλάκεζά 

ηνπο. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο πξνφδνπ ηνπ ρξήζηε ιφγσ ηεο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ηνπ 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ ππνελφηεηα 

5.8.6 ηεο δηαηξηβήο 

5.7.7. Βάζε δεδνκέλσλ 

Ζ ηειηθή βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην ProPer πξνέθπςε ζε δχν ζηάδηα. 

Αξρηθά επεθηάζεθε ε ΒΓ ηνπ SRTE θαη κεηαηξάπεθε ζε MySQL. ηελ ζπλέρεηα 

αλαβαζκίζηεθε ε ππάξρνπζα έθδνζε έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ηε λεφηεξε 

έθδνζε ηνπ SCORM 2004 3
rd

 Edition.  

ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο πεξηγξάθνληαη νη αξρηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 

SRTE, φπσο θαη ε εκπινπηηζκέλε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην ProPer. 

5.7.7.1. Αξρηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

Αξρηθά ην SCORM Sample RTE ρξεζηκνπνηνχζε ηελ MS Access θαη είρε δχν 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηελ SampleRTE θαη ηελ GlobalObjectives.  

Ζ πξψηε είλαη ε θχξηα ΒΓ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο, γηα ηα 

καζήκαηα, ηα ΜΑ πνπ εκπεξηέρνπλ αιιά θαη γηα ηνπο ρξήζηεο. Ζ δεχηεξε ΒΓ 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πηζαλνχο ζθνπνχο (Objectives) πνπ έρνπλ δεισζεί ζε 

έλα κάζεκα.  

Ζ SampleRTE απνηειείηαη απφ 6 πίλαθεο φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 5.5.  
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ρήκα 5.5: ρεζηαθφ δηάγξακκα ηεο ΒΓ SampleRTE ηνπ  SCORM Sample RTE  

 

Οη πίλαθεο ηεο βάζεο SampleRTE πνπ είρε αξρηθά ην ζχζηεκα ήηαλ νη 

αθφινπζνη : 

 ApplicationData. ε απηφλ ηνλ πίλαθα κπνξνχλ λα δεισζνχλ ζην πεδίν 

dataName κεξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα απνζεθεχνπλ ρξήζηκα δεδνκέλα γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν SCORM Sample RTE εμ νξηζκνχ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν απνζεθεχεη κία κεηαβιεηή πνπ νλνκάδεηαη 

nextCourseID θαη πεξηέρεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ πνπ ζα δνζεί ζην ακέζσο 

επφκελν κάζεκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. 

 CourseInfo. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

απνζεθεχνληαη είλαη ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο, ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ 

θαη αλ είλαη ελεξγφ ή φρη. 

 ItemInfo. Κάζε κάζεκα απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα καζεζηαθά 

αληηθείκελα (ΜΑ) ηα νπνία κπνξεί λα είλαη SCO ή Assets. Απηφο ν πίλαθαο 

πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ΜΑ ηνπ καζήκαηνο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο αληινχληαη απφ ην αξρείν imsmanifest.xml πνπ 

ζπλνδεχεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θαηά ηελ εηζαγσγή ελφο καζήκαηνο ηχπνπ 

SCORM. Σα ζηνηρεία πνπ απνζεθεχνληαη ζηνλ πίλαθα φπσο θαη κία ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5.6 

 SCOComments. Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη πηζαλά ζρφιηα ζρεηηθά κε ηα ΜΑ 

θαη απνζεθεχεη εθηφο απφ ην ίδην ην ζρφιην ηνλ ρξφλν θαηαρψξεζήο ηνπ. 
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 UserCourseInfo. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα ζπλδέζεη ηνλ πίλαθα UserInfo θαη 

ηνλ πίλαθα CourseInfo. 

 UserInfo. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε 

ρξήζηε, ηελ ηερλνινγηθή ηνπ ππνδνκή θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ζην 

ζχζηεκα. Σα ζηνηρεία πνπ απνζεθεχνληαη ζηνλ πίλαθα φπσο θαη κία ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5.7 

ρήκα 5.6: λνκα, ηχπνο θαη πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηνπ πίλαθα ItemInfo ηνπ 

SCORM Sample RTE 

 

ρήκα 5.7: λνκα, ηχπνο θαη πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηνπ πίλαθα UserInfo ηνπ 

SCORM Sample RTE 
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Ζ δεχηεξε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο (GlobalObjectives) απνηειείηαη απφ δχν 

πίλαθεο (ρήκα 5.8): 

 CourseStatus. Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζε θάζε κάζεκα. 

 Objectives. ε απηφλ ηνλ πίλαθα απνζεθεχνληαη νη ζθνπνί ηνπ θάζε 

καζήκαηνο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε απηνχο. 

ρήκα 5.8: Ζ δνκή θαη νη ζρέζεηο ηεο ΒΓ GlobalObjectives ηνπ  SCORM Sample 

RTE 

 

5.7.7.2. Σειηθέο  βάζεηο δεδνκέλσλ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη ζηηο ΒΓ ηνπ SRTE δελ θξίζεθαλ επαξθείο γηα 

ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ην ProPer. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ πξνρσξήζακε ζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ ππαξρφλησλ θαη πξνζζήθε λέσλ πηλάθσλ 

θπξίσο ζηελ ΒΓ SampleRTE.  

Αξρηθά φπσο πξναλαθέξζεθε έγηλε ε κεηαθνξά ηεο ΒΓ απφ ηελ MS Access 

ζε MySQL 5. ηε ζπλέρεηα κεηνλνκάζηεθε ε βάζε δεδνκέλσλ SampleRTE ζε rte 

θαη δφζεθαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηεο. Αθνινχζσο πξνρσξήζακε ζηηο 

πξνζζήθεο λέσλ πεδίσλ θαη πηλάθσλ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε ΒΓ πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην ρήκα 5.9.  
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ρήκα 5.9: ρεζηαθφ δηάγξακκα ησλ πηλάθσλ ηεο ΒΓ rte ηνπ ProPer  
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Ζ λέα βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ 14 πίλαθεο. Οη αξρηθνί έμη 

πίλαθεο δηαηεξήζεθαλ θαη επεθηάζεθαλ σο αθνινχζσο : 

 ApplicationData. Ο πίλαθαο απηφο δελ ηξνπνπνηήζεθε. 

 CourseInfo. Πξνζηέζεθαλ ηα πεδία Password γηα ηελ εηζαγσγή θσδηθνχ 

πξφζβαζεο ζε θάζε κάζεκα, PublishTill θαη PublishFrom γηα ηνλ ρξνληθφ 

πεξηνξηζκφ ηεο πξνβνιήο ησλ καζεκάησλ, WriterID γηα ηελ ζχλδεζε θάζε 

καζήκαηνο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ην δεκηνχξγεζε φπσο θαη ην AbstractInf 

γηα ηελ απνζήθεπζε κίαο ζχληνκεο πεξηγξαθήο ηνπ.Δπηπξφζζεηα γηα ιφγνπο 

ζπκβαηφηεηαο κε ηε λεφηεξε έθδνζε ηνπ SCORM 2004 3
rd

 Edition 

πξνζηέζεθαλ ηα πεδία Start θαη TOC. Απηά ηα πεδία νξίδνπλ αλ ζηελ νζφλε 

επηινγήο καζεκάησλ ζα είλαη ελεξγνί νη ζχλδεζκνη γηα ηε κειέηε ηνπ θάζε 

καζήκαηνο θαη ηε πξνβνιή ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ αληίζηνηρα. 

 ItemInfo. ηνλ αξρηθφ πίλαθα πξνζηέζεθαλ ηα πεδία ExodosAll θαη Suspend 

θαη απνκαθξχλζεθε ην PersistState, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κε 

ηε λεφηεξε έθδνζε ηνπ SCORM 2004 3
rd

 Edition. Δπηπιένλ πξνζηέζεθαλ ηα 

πεδία KnowledgeButtons γηα ηελ επηινγή εκθάληζεο ή φρη θνπκπηψλ 

δήισζεο γλψζεο θαη ObjectMeasureWeight γηα λα απνζεθεχεηαη ε βαξχηεηα 

θάζε ΜΑ ηνπ καζήκαηνο. 

 SCOComments. Ο πίλαθαο απηφο δελ ηξνπνπνηήζεθε. 

 UserCourseInfo. Πξνζηέζεθαλ ηα πεδία registered, ην νπνίν δείρλεη αλ ν 

ρξήζηεο έρεη γξαθηεί ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, SuspendAll, ην νπνίν 

θαλεξφλεη αλ ν ρξήζηεο επέιεμε ηελ αλαζηνιή ή ηελ έμνγφ ηνπ απφ ην 

κάζεκα, φπσο θαη ηα directGuidance, navBT, manualSelect θαη 

manoualSugested, ηα νπνία απνζεθεχνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

κεηαθηλείηαη ν ρξήζηεο κέζα ζην κάζεκα. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζηαηηζηηθέο κειέηεο ή γηα πεξαηηέξσ 

πξνζαξκνγή ηεο πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε. Δπηπιένλ πξνζηέζεθαλ ηα πεδία 

userScore θαη userTargetScore, ηα νπνία απνζεθεχνπλ ηελ βαζκνινγία ηνπ 

ρξήζηε ζην κάζεκα φπσο θαη ηελ βαζκνινγία ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

δεισκέλνπο καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο αληίζηνηρα. 
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 UserInfo. ηνλ αξρηθφ πίλαθα πξνζηέζεθαλ ηα πεδία writer φπνπ 

θαηαρσξνχληαη πηζαλά δηθαηψκαηα εθπαηδεπηηθνχ θαη email φπνπ 

θαηαρσξείηαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε. 

Οη ππφινηπνη νρηψ πίλαθεο πνπ πξνζηέζεθαλ ζηελ αξρηθή βάζε δεδνκέλσλ 

είλαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά νη αθφινπζνη: 

  Answers. Πεξηέρεη ηηο απαληήζεηο ησλ ζπρλφηεξσλ εξσηήζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ. Απνζεθεχνληαη ζε απηφλ ην ID ηεο εξψηεζεο πνπ απαληάηαη 

(πεδίν QuestionID), ε απάληεζε (Answer), ε εκεξνκελία πνπ δφζεθε ε 

απάληεζε (AnswerDateTime) θαη ην ID ηνπ ρξήζηε πνπ ηελ απάληεζε. 

 ItemUserInfo. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε ζε 

επίπεδν ΜΑ. Δηδηθφηεξα θαηαρσξνχληαη κεηαμχ άιισλ ν αξηζκφο ησλ 

επηζθέςεσλ (NumHitAttempts), ν ζπλνιηθφο ρξφλνο κειέηεο (TotalTime), ε 

βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε (Score), αλ ζεσξείηαη ην ΜΑ γλσζηφ απφ 

πξνεγνχκελε γλψζε (PreknowledgeKnown) ή απνηειεί καζεζηαθφ ζηφρν 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (Target). 

 RegApplications. Καηαρσξνχληαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθθξεκείο 

αηηήζεηο εγγξαθήο ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαρσξνχληαη είλαη ην ID ηνπ ρξήζηε (userID) πνπ έθαλε ηελ αίηεζε θαη 

θάπνηα αηηηνινγία ή ζρφιην πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

(additionalData). 

 UserFeedback. Απηφο ν πίλαθαο πεξηέρεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ πηζαλψο 

ζηέιλεη ν εθπαηδεπφκελνο ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

ΜΑ. Καηαρσξνχληαη ζηνλ πίλαθα ηα ζρφιηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

(Feedback), ν ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

(FeedbackDateTime), ην ID ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (UserID) θαη ην ID ηνπ ΜΑ 

(ActivityID) . 

 UserPrograms. Ο πίλαθαο απηφο πινπνηήζεθε εηδηθά γηα ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ έρεη ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο φπσο ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζε Java. ε απηφλ ηνλ πίλαθα 
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θαηαρσξνχληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα Java πνπ 

δεκηνπξγεί ν θάζε ρξήζηεο ζε ζπγθεθξηκέλα ΜΑ. Πεξηέρεη ην ID ηνπ ΜΑ 

(Activity ID), ην ID ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (UserID), ην φλνκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (ProgramName), ηνλ αξηζκφ κεηαγισηηίζεσλ πνπ εθηέιεζε ν 

ρξήζηεο (Attempts), ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ αζρνιήζεθε γηα ηελ ζπγγξαθή 

ηνπ θψδηθα (TimeSpended), ηε βαζκνινγία πνπ απέζπαζε (Score) φπσο θαη 

ην βάξνο πνπ έρεη ε ζσζηή ζπγγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ βαζκνινγία 

ηνπ ρξήζηε ζην ΜΑ (prWeight). Δπηπξφζζεηα θαηαγξάθνληαη ηηκέο εηζφδνπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (teacherInput) θαη ηηκέο εμφδνπ (teacherOutput) 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη εχθνιε αμηνιφγεζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 UserQuestions. Οη ζπρλφηεξεο εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηαρσξνχληαη ζε απηφλ ηνλ πίλαθα. Σα 

ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη γηα θάζε εξψηεζε εθηφο απφ ηελ ίδηα ηελ 

εξψηεζε (Question) θαη έλαλ αχμσλ αξηζκφ (QuestionID), είλαη ην ID ηνπ 

ΜΑ ζην νπνίν ππνβιήζεθε (ActivityID), ν ρξφλνο πνπ έγηλε 

(QuestionDateTime), ην ID ηνπ ρξήζηε πνπ ηελ δηαηχπσζε (UserID), αλ ζα 

δεκνζηνπνηεζεί ή φρη (visible) θαη έλαο ζχληνκνο ηίηινο (QuestionTitle). 

 UserRemarks. Ο ηειεπηαίνο πίλαθαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εκπεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο ζεκεηψζεηο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θξαηήζεη ν ρξήζηεο ζε θάζε ΜΑ ηνπ καζήκαηνο. Απνζεθεχνληαη ην ID ηνπ 

ΜΑ φπνπ έγηλε ην ζρφιην (ActivityID), ην ίδην ην ζρφιην (Remark), ν ρξφλνο 

πνπ γξάθηεθε (RemarkDateTime) θαη ην ID ηνπ ρξήζηε πνπ ην έγξαςε 

(userID). 

ζνλ αθνξά ηε βάζε δεδνκέλσλ GlobalObjectives, κεηνλνκάζηεθε ζε rteobj 

θαη κεηαηξάπεθε ζε κνξθή MySQL 5, ελψ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζε 

ζρέζε κε ηνπο πίλαθεο θαη ηα πεδία πνπ πεξηέρνπλ.  

Σέινο πξνζηέζεθε κία αθφκα βάζε δεδνκέλσλ κε ην φλνκα rtessp θαη ε 

νπνία πξνήιζε απφ ην κεηαηξνπή ηεο ΒΓ SSPManager, πνπ πεξηέρεηαη ζην SRTE 

1.0.2, πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα καο λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ λεφηεξε έθδνζε ηνπ 

SCORM 2004 3
rd

 Edition. 
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5.7.8. Αξρεία δεδνκέλσλ 

Σν ProPer απνζεθεχεη αξθεηά απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζε 

αξρεία δηαθφξσλ ηχπσλ. Σα αξρεία απηά κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θχξηεο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνπλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

αθνξά αξρεία κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κάζεκα θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελψ 

ε δεχηεξε θαηεγνξία αξρεία πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ηνπ ρξήζηε 

ζε θάζε κάζεκα.  

Ζ πξψηε θαηεγνξία πιεξνθνξηψλ ππάγεηαη ζην ΜΠΓ ηνπ καζήκαηνο. Σα 

αξρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ απνζεθεχνληαη ζηνλ server ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

ησλ αθφινπζσλ ηχπσλ 

 HTML. Σα αξρεία απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη νη ηζηνζειίδεο κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Σν πξφηππν SCORM δελ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε δπλακηθά αξρεία (JSP, ASP, PHP Coldfusion θιπ.) 

αιιά κφλν ζε ζηαηηθά αξρεία ηχπνπ HTML. Ζ φπνηεο δηεξγαζίεο 

επηηεινχληαη απφ απηά ηα αξρεία βαζίδνληαη ζε θψδηθα JavaScript πνπ 

εθκεηαιεχεηαη ην SCORM API ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 JavaScript (.js).  Σα αξρεία απηά πεξηέρνπλ ηνλ θψδηθα JavaScript πνπ 

θαιείηαη απφ ηα HTML αξρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Αξρεία εηθόλαο, ήρνπ, βίληεν. Σα απαξαίηεηα αξρεία πνιπκέζσλ πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. 

 Imsmanifest.xml. Τπάξρεη ζε θάζε παθέην καζήκαηνο SCORM θαη είλαη ην 

αξρείν απφ ην νπνίν ζα εμαρζνχλ θαη ζα απνζεθεπηνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο νη απαξαίηεηεο γηα ην κάζεκα πιεξνθνξίεο. 

 Αξρεία .xsd. Σα αξρεία απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο SCORM απφ ην ζχζηεκα θαη 

εκπεξηέρνληαη ζε θάζε κάζεκα ηχπνπ SCORM. 

 Αξρεία αληηθεηκέλσλ Java (Java Object Files). Απηά ίζσο είλαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα αξρεία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ην ζχζηεκα 

θαη γηα απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ ππνελφηεηα 5.7.8.1 ηεο 

δηαηξηβήο. 
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5.7.8.1. Αξρεία αληηθεηκέλσλ Java 

Γηα θάζε ρξήζηε δεκηνπξγείηαη έλα αξρείν αληηθεηκέλσλ Java (Java Object File) ζε 

θάζε κάζεκα ζην νπνίν εγγξάθεηαη ν ρξήζηεο. Σν φλνκα πνπ παίξλεη απηφ ην αξρείν 

είλαη serialize.obj. Καηά ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε κέζα ζην κάζεκα ην ζχζηεκα 

δηαβάδεη πιεξνθνξίεο πξηλ ηελ απνζηνιή ελφο ΜΑ ζην ρξήζηε, θαη ην ελεκεξψλεη 

θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ΜΑ. Σν serialize.obj  πεξηέρεη ζε κνξθή αληηθεηκέλσλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ρξήζηε ζε θάζε ΜΑ ηνπ καζήκαηνο φπσο θαη γηα 

ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ ΜΑ πνπ ην απνηεινχλ.  

Αξρηθά θαη σο ηελ πξψηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επεθηείλακε 

θαη πξνζζέζακε λέεο θιάζεηο ζην αξρείν serialize.obj θαη ρξεζηκνπνηήζακε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη ζε απηφ γηα ηελ παξνρή πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Έλα 

κέξνο ησλ αξρηθψλ ηδηνηήησλ ησλ θιάζεσλ θαη απηψλ πνπ πξνζηέζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδεηαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εκθαλίδνληαη 

ζην ρήκα 5.10. 
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ρήκα 5.10: Απφζπαζκα δηαγξάκκαηνο θιάζεσλ αξρείνπ serialize.obj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέα ζηοητεία 

ADLTOC 

 
String   mTitle=”“ 

  mID = null 

 

Int  mDepth = -1 

  mCount = -1 

  mParent = -1 

 

Boolean mLeaf = false 

  mIsEnable = true 

  mIsVisible= true 

          mIsCurrent = false 

         mIsSelectable = true 

seqActivitiyTree 

 
ADLValidRequests  mValid 

 

SeqActivity  root 

  mCurActivity 

  mFirstCandidate 

  mSuspendAll 

 

String   mLastLeaf 

String   mscopeID 

String   mCourseID 

 

SeqActivity

 mFirstAdaptCandidate 

Double                proodos 

adaptInfo  mAdaptInfo 

 

ADLValidRequests 

 
boolean  mContinue 

  mContinueExit 

  mPrevious 

  mSuspend 

 

Hushtable  mChoice 

 

Vector   ADLTOC 

 adaptInfo 
 

HashMap  

(ID,mAnnotation)  hAnnotation 

 

Vector   mAnnotation 

 

annotation 

 
String   medal 

  mID 

int  mDepth 

Boolean  mSucceded 

  mIsTarget 

  mKnown 

  mVisited 

  mRecommended 

     mPreknowledgeKnown 

   

 

 

 

SeqActivity 

String  mXML 

Int mDepth = 0 

 mCount = -1 

 mLearnerID  

String mScopeID = null 

 mActivityID = null 

 mResourceID = null 

 mStateID = null 

 mTitle 

 mIsVisible 

Int  mOrder = -1 

 mActiveOrder = -1 

  

SeqActivity  mParent 

Boolean mSelected = true 

  mIsActive = false 

  mIsSuspended = f. 

   

Vector   mChildren = null 

  mActiveChildren  

 

String   mDeliveryMode 

 

Γηάθνξεο απφ sequencing definitions 

φπσο  mControl_choiceExit = true 

mControl_flow = false θιπ 

 

Boolean mIsTarget 

            mPreknowledgeKnown 

  mKnown 

mVisited 

mRecommended 

mSucceded 

Double 

 mWriterMinScore 

mUserMinScore 

mUserScore 

mIserTargetScore 

    mTargetMeasureWeight 

Αξρείν 

serialize.obj 
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Χζηφζν θαηά ηελ πξψηε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα ππεξθφξησζεο απφ ηελ πξνζπέιαζε απηψλ ησλ 

αξρείσλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξνχληαλ ζε 

απηά, επηιέρηεθε λα ηηο θαηαρσξήζνπκε ζηε ΒΓ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οπφηε 

απνζχξζεθαλ εθ λένπ νη θιάζεηο θαη νη ηδηφηεηεο πνπ είραλ πξνζηεζεί θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ νη αληίζηνηρνη πίλαθεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

ηνλ file server ηνπ ζπζηήκαηνο ζα βξεζνχλ θαη αξρεία αληηθεηκέλσλ Java κε 

ην φλνκα auxData.obj. Απηά ηα αξρεία απνζεθεχνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κνληέιν 

ηνπ καζήκαηνο θαη είλαη δηαζέζηκα γηα θαηέβαζκα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ηελ 

ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα εηζάγεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ProPer έρεη δεκηνπξγήζεη ην ίδην κάζεκα ζην νπνίν απεπζχλνληαη. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ ηνπ κνληέινπ 

καζήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ν εθπαηδεπηηθφο.  

Δηδηθφηεξα νη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη ζε έλα αξρείν auxData.obj 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θιάζεηο (ρήκα 5.11): 

 CourseAuxData. Ζ θχξηα θιάζε ηνπ αξρείνπ. Πεξηέρεη ηνλ ηίηιν 

(courseTitle), ηνλ θσδηθφ (mPaswsword), ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο 

δεκνζίεπζεο (mPublishTill, mPublishFrom) φπσο θαη κία πεξηγξαθή ηνπ 

καζήκαηνο (mAbstractInf). Δπηπξφζζεηα πεξηέρεη πίλαθεο  θαηεθεξκαηηζκνχ 

(HashMaps) κε πιεξνθνξίεο γηα θάζε ΜΑ ηνπ καζήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 

εκθάληζε ηεο επηινγήο ξεηήο δήισζεο γλψζεο απφ ηνλ ρξήζηε 

(mKnButtons). ηελ ίδηα θιάζε ζπγθαηαιέγνληαη θαη δχν Vectors έλαο γηα 

ηηο νκάδεο ζηφρσλ (mActivitySets) θαη έλαο γηα ηηο ζπρλέο εξσηήζεηο κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο (mUserQuestions) νη νπνίνη παξαπέκπνπλ ζηηο αληίζηνηρεο 

θιάζεηο. 

 ActivitySets. Απηή ε θιάζε πεξηέρεη ηίηιν (mTitle) θαη πεξηγξαθή (mInfo) 

γηα κία νκάδα ζηφρσλ, φπσο θαη έλα πίλαθα κε ηηο ελφηεηεο πνπ απνηεινχλ 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο απηήο ηεο νκάδαο (mActivityIDs).  

 UserQuestions. Απηή ε θιάζε πεξηέρεη ζηηο ηδηφηεηέο ηεο ηνλ ηίηιν 

(mQuestionTitle) θαη ην θείκελν κίαο εξψηεζεο (mQuestion), ηελ απάληεζή 
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ηεο (mAnswer) φπσο θαη ην ID ηνπ ΜΑ ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

(mActivityID). 

ρήκα 5.11: Γηάγξακκα θιάζεσλ ηνπ αξρείνπ auxData.obj 

 

5.7.9. Αξρεία γηα επηθνηλσλία κεηαμύ καζεκάησλ θαη ζπζηήκαηνο 

Γηα λα είλαη έλα ζχζηεκα ζπκβαηφ κε ην SCORM, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λα θαιεί ηηο παξαθάησ κεζφδνπο πνπ απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ 

SCORM API θαη θαινχληαη κέζα απφ ηα SCO (ADL, 2009c):  

 Initialize().  Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα μεθηλάεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ SCO 

θαη ζπζηήκαηνο. 

CourseAuxData 

 

String   courseTitle 

String   mPassword 

String   mPublishFrom 

String   mPublishTill 

String   mAbstractInf 

HashMap mKnButtons 

 

Boolean mQuestions 

Boolean mActSets 

Boolean mDispButtons 

 

Vector   mActivitySets 

Vector   mUserQuestions 

 

ActivitySets 

 

String   mTitle 

String   mInfo 

 

String[] mActivityIDs 

UserQuestions 

 

String   mQuestionTitle 

String  mQuestion 

String  mActivityID 

String  mAnswer 

 

Αξρείν  

auxData.obj 
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 Terminate(). Σεξκαηίδεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ SCO θαη ζπζηήκαηνο. 

 GetValue(). Εεηάεη πιεξνθνξίεο απφ ην ζχζηεκα. 

 SetValue(). Απνζηέιιεη πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα. 

 Commit(). Πξνσζεί ηελ κφληκε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ηα νπνία έρνπλ 

απνζηαιεί απφ ηελ ηειεπηαία θιήζε ηεο Initialize ή Commit().  

 GetLastError(). Εεηάεη ηνλ θσδηθφ ιάζνπο πνπ πξνέθπςε. 

 GetErrorString(). Εεηάεη κία πεξηγξαθή ηνπ ιάζνπο πνπ πξνέθπςε. 

 GetDiagnostic(). Δπηηξέπεη ην ΓΜ λα θαζνξίζεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

δηάγλσζεο κέζα απφ ην API θαη λα ηηο επηζηξέθεη ζηνλ ρξήζηε. 

ιεο απηέο νη κέζνδνη ζην ProPer βξίζθνληαη ζε έλα applet ην νπνίν 

θνξηψλεηαη καδί κε ην ζχζηεκα ρσξίο φκσο λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε θαη 

νλνκάδεηαη ClientRTS. Γηα λα θαινχκε απηέο ηηο κεζφδνπο απφ έλα SCO 

ρξεζηκνπνηνχκε έλα αξρείν κε ην φλνκα APIWrapper.js ην νπνίν ελζσκαηψλνπκε 

ζε θάζε κάζεκα πνπ δεκηνπξγήζακε. Σν APIWrapper.js πεξηέρεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο κεζφδνπο πνπ ρξεηάδεηαη έλα SCO γηα λα ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα θαη 

λα εθηειέζεη ηηο εληνιέο ηνπ SCORM API. Ο θψδηθαο ηνπ APIWrapper.js 

εκθαλίδεηαη ζην παξάξηεκα 2.10 ηεο δηαηξηβήο. 

 

5.8. Πξνζαξκνζηηθέο θαη πξνζαξκνδόκελεο ιεηηνπξγίεο 

ζπζηήκαηνο 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ νη θπξηφηεξεο πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ην ProPer φπσο θαη ιεπηνκέξεηεο απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ, ηελ άκεζε θαζνδήγεζε 

θαη ηελ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε, ελψ ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ επηπξφζζεηεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλάδνπλ ζηελ παξνρή πξνζαξκνζηηθφηεηαο απφ ην ζχζηεκα φπσο 

ε ελεκέξσζε ηνπ ΜΥ, ε ξεηή δήισζε γλψζεο θαη ε νπηηθνπνίεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ.  
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5.8.1. Πξνζαξκνζηηθόο ζρνιηαζκόο ζπλδέζκσλ 

Ζ ππνζηήξημε απφ ηνλ ζχζηεκα ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ 

ζπλδέζκσλ επηηξέπεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε παξνπζίαζε ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ 

καζήκαηνο κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπφκελν θαηά ηε 

κειέηε ηνπ. 

Οη ζχλδεζκνη ησλ ελνηήησλ ζρνιηάδνληαη αλάινγα κε ην αλ (Kazanidis & 

Satratemi, 2009a):   

 ηηο έρεη ήδε επηζθεθηεί ν εθπαηδεπφκελνο, 

 ζεσξνχληαη σο γλσζηέο, 

 ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, 

 είλαη ε ηξέρνπζα ελφηεηα πνπ κειεηάεη ν εθπαηδεπφκελνο, 

 είλαη ε πξνηεηλφκελε επφκελε ελφηεηα γηα κειέηε. 

ε θάζε κία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνζηίζεηαη ην θαηάιιειν εηθνλίδην ή 

ηξνπνπνηείηαη ε κνξθή παξνπζίαζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλδέζκνπ. 

Δπηπξφζζεηα ην ζχζηεκα ζρνιηάδεη αληίζηνηρα ηηο γνληθέο ελφηεηεο ησλ 

καζεκάησλ, αλάινγα κε ην αλ ζεσξνχληαη σο γλσζηέο ή αλ έρνπλ θαιπθζεί νη 

ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε απηέο. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ ησλ ζπλδέζκσλ βαζίζηεθε 

ζε πξνεγνχκελα ΠΔΤ (ELM-ART, Interbook, KBS-Hyperbook) φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεηαθνξά ησλ νδηθψλ θαλαξηψλ γηα λα ππνδειψζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε. Χζηφζν ηξνπνπνηήζακε θαη επεθηείλακε ηηο αλσηέξσ 

εξγαζίεο πξνζζέηνληαο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρξήζηε αιιά θαη 

πξνηείλνληαο ηελ θαηαιιειφηεξε ελφηεηα γηα κειέηε.  

Αξρηθά γηα θάζε ελφηεηα κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εηθνλίδην ελφο βηβιίνπ ελψ γηα ηνπο γνλείο απηψλ ησλ ελνηήησλ νη νπνίνη δελ 

εκπεξηέρνπλ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εηθνλίδην θαθέινπ ησλ 

windows. Γηα ηελ εχθνιε πιεξνθφξεζε ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ην αλ επηζθέθηεθε ή 

φρη κία ελφηεηα δεκηνπξγήζεθαλ εηθνλίδηα κε αλνηρηφ θαη κε θιεηζηφ βηβιίν 

αληίζηνηρα. Ζ ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξφνδφ ηνπ ζε θάζε ελφηεηα θαη ζε 
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θάζε θάθειν ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο. ε θάζε ζχλδεζκν ελφηεηαο 

πνπ ζεσξείηαη γλσζηή (είηε απφ πξνεγνχκελε γλψζε, είηε απφ κειέηε, είηε θαηά 

δήισζε ηνπ ρξήζηε) εκθαλίδεηαη κπξνζηά απφ ην εηθνλίδην ηνπ βηβιίνπ ην ζχκβνιφ 

«». Γηα ηελ δήισζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ρξψκα ηνπ βηβιίνπ πνπ έρεη ην θάζε εηθνλίδην. Σν κπιε ρξψκα ζε έλα βηβιίν 

ππνδειψλεη φηη ε ελφηεηα πνπ αληηπξνζσπεχεη ν ζχλδεζκνο απνηειεί καζεζηαθφ 

ζηφρν ηνπ ρξήζηε ελψ ην θφθθηλν ρξψκα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

θαη επνκέλσο δελ ζπληζηάηαη ε κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο. Ζ ηξέρνπζα 

ελφηεηα πνπ κειεηάεη ν ρξήζηεο δειψλεηαη κε έλα πνξηνθαιί βηβιίν θαη αληίζηνηρνπ 

ρξψκαηνο ππνζθίαζε ζηα γξάκκαηα ηνπ ζπλδέζκνπ ελψ ε πξνηεηλφκελε επφκελε 

ελφηεηα γηα κειέηε δειψλεηαη αιιάδνληαο ην ρξσκαηηζκφ ηνπ βηβιίνπ ζε πξάζηλν.  

Ο παξαπάλσ ζρνιηαζκφο εθαξκφζηεθε ζηηο ελφηεηεο κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ηνπ καζήκαηνο. Αλάινγα ζρνιηάδεηαη θαη έλαο θάθεινο-γνλέαο ηνπ καζήκαηνο πνπ 

εκπεξηέρεη άιιεο ππν-ελφηεηεο θαη θαθέινπο κέζα ηνπ. Δηδηθφηεξα αλ νη ζηφρνη ηνπ 

ρξήζηε πνπ αθνξνχλ ηηο ππνελφηεηεο ηνπ θαθέινπ έρνπλ θαιπθζεί (νη 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ζεσξνχληαη γλσζηέο) ηφηε εκθαλίδεηαη αξηζηεξά ηνπ 

θαθέινπ έλα εηθνλίδην κε έλαλ θφθθηλν ζηφρν. Αληίζηνηρα εκθαλίδεηαη έλα 

αθαδεκατθφ πειίθην αξηζηεξά ηνπ θαθέινπ φηαλ ν ρξήζηεο έρεη κάζεη φιεο 

αλεμαηξέησο ηηο ππνελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν.  

Σα εηθνλίδηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ε επεμήγεζε 

ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.1. 

πκπιεξσκαηηθά κε ηα παξαπάλσ ην ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα γλσξίδεη ηελ βαζκνινγία ηνπ ζε θάζε μερσξηζηή ελφηεηα θαη 

θάθειν ηνπ καζήκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη αλ ν εθπαηδεπφκελνο αθήζεη ηνλ δείθηε 

ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ κία ελφηεηα ή θάθειν, ελέξγεηα ή νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ 

εκθάληζε ηεο αθξηβήο βαζκνινγίαο ηνπ ζε εθαηνζηηαίν πνζφζηνζε. 
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Πίλαθαο 5.1: Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο θαη επεμεγήζεηο ζπκβφισλ 

Εικονίδιο Πεπιγπαθή Επεξήγηζη 

 

 
 

Κιεηζηφ βηβιίν ζε δηάθνξνπο 

ρξσκαηηζκνχο  
Γελ έρεη κειεηεζεί ε  ελφηεηα 

 

 
 

Αλνηθηφ βηβιίν ζε δηάθνξνπο 

ρξσκαηηζκνχο  
Έρεη κειεηεζεί ε ελφηεηα 

 

 
 

Βηβιίν κε πξάζηλν  απφ 

πάλσ ηνπ 
Ζ ελφηεηα ζεσξείηαη γλσζηή 

 

 
 

Βηβιίν ρξψκαηνο κπιε 

Ζ ελφηεηα απνηειεί καζεζηαθφ ζηφρν 

δελ είλαη φκσο ε θαηαιιειφηεξε γηα 

κειέηε ηε δεδνκέλε ζηηγκή 

 

 
 

Βηβιίν ρξψκαηνο πξάζηλν 
Ζ ελφηεηα θξίλεηαη σο ε επφκελε 

θαηαιιειφηεξε γηα κειέηε 

 

 
 

Βηβιίν ρξψκαηνο θφθθηλν 
Ζ ελφηεηα δελ απνηειεί καζεζηαθφ 

ζηφρν 

 

 
 

Βηβιίν ρξψκαηνο πνξηνθαιί Γειψλεη ηελ ηξέρνπζα ελφηεηα 

 

 

 

Κφθθηλνο ζηφρνο 
 Ο ζηφρνο ηνπ ρξήζηε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έρεη επηηεπρζεί. 

 

 
 

Πειίθην  

ιεο νη ππνελφηεηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ζεσξνχληαη 

γλσζηέο 

 

 
 

Κιεηζηφο θάθεινο 

Δλφηεηα ηνπ καζήκαηνο πνπ 

εκπεξηέρεη ππνελφηεηεο νη νπνίεο φκσο 

δελ εκθαλίδνληαη ζηα πεξηερφκελα 

 

 
 

Αλνηθηφο θάθεινο 
Δλφηεηα πνπ πεξηέρεη ππνελφηεηεο, νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηα πεξηερφκελα 

 

5.8.1.1. Καλόλεο πξνζαξκνζηηθνύ ζρνιηαζκνύ ζπλδέζκσλ 

Γηα λα επηηεπρζεί ν πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ππνελφηεηα ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ κνλάδα πξνζαξκνγήο. Οη θαλφλεο απηνί εθηεινχληαη θάζε 

θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη κία ελέξγεηα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ. πλήζσο εθηεινχληαη πξηλ ηελ έλαξμε κίαο λέαο ελφηεηαο 

δηαδνρηθά γηα θάζε μερσξηζηφ ζχλδεζκν ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο. 
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Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ελ ζπληνκία ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη 

απφ ηελ κνλάδα πξνζαξκνγήο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ. 

Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί φηη ε παξνπζίαζε 

ησλ θαλφλσλ γίλεηαη κε έλα γεληθεπκέλν ηξφπν γηα λα παξνπζηάζεη ηελ θηινζνθία 

εθαξκνγήο ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε πινπνίεζή ηνπο πξνυπνζέηεη 

ηελ εκπινθή πνιιψλ αθφκα παξακέηξσλ θαη κεηαβιεηψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ θιάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Καλόλεο γηα ηελ εκθάληζε αλνηθηνύ ή θιεηζηνύ βηβιίνπ κπξνζηά από ηνλ 

ηίηιν ελόο ΜΑ ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ 

Έζησ φηη numberOfVisits είλαη ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ηνπ ρξήζηε ζε έλα 

ΜΑ φπσο έρεη θαηαρσξεζεί ζηε ΒΓ απφ ηελ κνλάδα θαηαγξαθήο, ηφηε: 

 

IF (numberOfVisits>0) THEN visited = true      (5.1) 

 

IF (visited) THEN Print an openBookIcon.      (5.2) 

 ELSE Print a closedBookIcon. 

 

 Καλόλεο γηα ηελ ζεώξεζε ελόο ΜΑ σο γλσζηνύ θαη ηελ εθηύπσζε ηνπ 

ζπκβόινπ ―‖ κπξνζηά από ην εηθνλίδην ηνπ βηβιίνπ. 

Έζησ φηη score είλαη ε βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε ζε έλα ΜΑ (ελφηεηα) ηνπ 

καζήκαηνο, requiredMinimumScore ε ειάρηζηε βαζκνινγία γηα λα ζεσξεζεί γλσζηφ 

έλα ΜΑ φπσο έρεη ηεζεί απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ καζήκαηνο, preknowledge κία 

boolean κεηαβιεηή φπνπ θαηαρσξείηαη εάλ είλαη γλσζηφ έλα ΜΑ απφ πξνγελέζηεξε 

γλψζε θαη known κία κεηαβιεηή πνπ δειψλεη αλ ζεσξείηαη γλσζηή ε ελφηεηα κε 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή false : 

 

IF ( score > requiredMinimumScore OR preknowledge) THEN  known=True  (5.3) 

 

IF (known) THEN Print ―‖  over the corresponded  title icon    (5.4) 
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 Καλόλεο γηα ηνλ ρξσκαηηζκό ηνπ βηβιίνπ πνπ εκθαλίδεηαη πξηλ από θάζε 

ζύλδεζκν 

Ο ρξσκαηηζκφο ηνπ βηβιίνπ πνπ εκθαλίδεηαη πξηλ απφ θάζε ζχλδεζκν 

ππνδεηθλχεη αλ ην αληίζηνηρν ΜΑ απνηειεί καζεζηαθφ ζηφρν, αλ είλαη ην ακέζσο 

επφκελν πξνηεηλφκελν γηα κειέηε ή είλαη ην ηξέρνλ ΜΑ πνπ κειεηάεη ν ρξήζηεο ηε 

δεδνκέλε ζηηγκή. Αξρηθά ειέγxνπκε αλ είλαη ην ηξέρνλ ΜΑ πνπ κειεηάεη ν 

εθπαηδεπφκελνο νπφηε θαη ρξσκαηίδνπκε ην βηβιίν πνξηνθαιί. ηελ ζπλέρεηα 

ειέγρνπκε αλ είλαη ην ακέζσο επφκελν πξνηεηλφκελν γηα κειέηε ΜΑ θαη εθφζνλ 

είλαη ηνπ δίλνπκε πξάζηλν ρξψκα. Έλα ΜΑ είλαη ην ακέζσο επφκελν γηα κειέηε 

φηαλ είλαη ην πξψην ζηε ζεηξά ησλ πεξηερνκέλσλ γηα ην νπνίν ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

απνηειεί ζηφρν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, δε ζεσξείηαη γλσζηφ, έρεη θάπνηα βαξχηεηα 

ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε βαξχηεηά ηνπ 

είλαη κεδεληθή ηφηε γηα λα πξνηαζεί γηα κειέηε ζα πξέπεη λα κελ ην έρεη επηζθεθηεί 

ν ρξήζηεο ζην παξειζφλ.  Ο ηειεπηαίνο έιεγρνο πνπ γίλεηαη είλαη αλ είλαη ζηφρνο 

ηνπ ρξήζηε νπφηε θαη παίξλεη ην κπιε ρξψκα ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 

ρξσκαηίδεηαη θφθθηλν.  

Έζησ ινηπφλ φηη:  

 LAID: o θσδηθφο ηνπ ΜΑ πνπ ειέγρεηαη,  

 currentID: κία κεηαβιεηή πνπ ππνδειψλεη ην ID ηνπ ηξέρνληνο ΜΑ πνπ 

κειεηάεη ν εθπαηδεπφκελνο,  

 color: κία κεηαβιεηή πνπ θαζνξίδεη ζε πνην ρξψκα ζα εθηππσζεί ην εηθνλίδην 

ηνπ βηβιίνπ,  

 isGoal: κία κεηαβιεηή πνπ δειψλεη αλ ην ΜΑ απνηειεί καζεζηαθφ ζηφρν ηνπ 

ρξήζηε,  

 known: κία κεηαβιεηή πνπ δειψλεη αλ ην MA ζεσξείηαη γλσζηφ,  

 suggestedFound: κία κεηαβιεηή ζεκαία πνπ δειψλεη αλ έρεη βξεζεί ήδε ε 

πξνηεηλφκελε ελφηεηα,  

 suggestedID: κία κεηαβιεηή πνπ ζα πεξηέρεη ην ID ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΜΑ,  
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 requiredMinimumScore: ε ειάρηζηε βαζκνινγία γηα λα ζεσξεζεί γλσζηφ έλα 

ΜΑ φπσο έρεη ηεζεί απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ καζήκαηνο θαη  

 measureWeight: ε βαξχηεηα ηνπ ΜΑ ζηε βαζκνινγία ηνπ παηέξα ηνπ  

 

ηφηε έρνπκε ηνλ θαλφλα 5.5: 

 

IF (LAID=currentID)         (5.5) 

THEN color=‖orange‖ 

 ELSE   IF (isGoal AND !known AND !suggestedFound AND requiredMinimumScore >0 

 AND (measureWeight>0 OR (measureWeight=0 AND numberOfVisits=0 ) ) )  

THEN {color=‖green‖; suggestedFound =true; suggestedID=ID}; 

ELSE IF (isGoal) THEN color=‖blue‖ 

  ELSE color=‖red‖ 

 

Print book color          (5.6) 

 

 Καλόλεο γηα ηελ εκθάληζε πειηθίνπ πξηλ από ηνλ ηίηιν θαθέινπ ηνπ 

καζήκαηνο 

Ο θαλφλαο απηφο πεξηιακβάλεη ηνλ δηαδνρηθφ έιεγρν φισλ ησλ 

εκθσιεπκέλσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θάθειν ΜΑ, γηα ην αλ ζεσξνχληαη γλσζηά. Αλ 

φια ζεσξνχληαη γλσζηά ηφηε ζεσξείηαη γλσζηφ θαη ην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

θαθέινπ. Έζησ φηη printHat είλαη κία κεηαβιεηή πνπ δειψλεη αλ ζα εθηππσζεί ην 

πειίθην ή φρη θαη έρεη πξνθαζνξηζκέλε ηηκή True, ηφηε γίλεηαη έιεγρνο δηαδνρηθά γηα 

φια ηα εκθσιεπκέλα ΜΑ (νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ) ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θάθειν ηνπ 

καζήκαηνο : 

 

IF (!known) THEN printΗat=False       (5.7) 

 

Αθνχ ειεγρζνχλ φια ηα ΜΑ αθνινπζεί ν θαλφλαο εκθάληζεο ηνπ αθαδεκατθνχ 

πειηθίνπ 

 

IF( printΗat) THEN Print academicHatIcon      (5.8) 
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 Καλόλεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζηόρνπ πξηλ από ηνλ ηίηιν θαθέινπ ηνπ 

καζήκαηνο 

Ο θαλφλαο απηφο πεξηιακβάλεη ηνλ δηαδνρηθφ έιεγρν φισλ ησλ 

εκθσιεπκέλσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θάθειν ΜΑ, γηα ην αλ απνηεινχλ καζεζηαθφ 

ζηφρν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηαπηφρξνλα ζεσξνχληαη γλσζηά. Αλ φια ηα ΜΑ πνπ 

απνηεινχλ ζηφρν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζεσξνχληαη γλσζηά, ηφηε ζεσξείηαη φηη ν 

εθπαηδεπφκελνο έρεη επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ γηα ηα ΜΑ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαθέινπ θαη εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην ηνπ ζηφρνπ. Παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε θαζνξίδεηαη κία κεηαβιεηή κε ην φλνκα target κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή 

True πνπ δειψλεη αλ ζα εθηππσζεί ν ζηφρνο ή φρη. Δμεηάδνληαη φια ηα εκθσιεπκέλα 

ΜΑ, νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ, κε ηνλ παξαθάησ θαλφλα: 

 

IF (isGoal AND !known) ΣΗΔΝ target=False     (5.9) 

 

Αθνχ ειεγρζνχλ φια ηα ΜΑ αθνινπζεί ν θαλφλαο εθηχπσζεο ηνπ ζηφρνπ 

 

IF (target) THEN Print targetIcon       (5.10) 

 

 

 Καλόλαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ εηθνληδίνπ βνήζεηαο πξηλ ην ηξέρνλ ΜΑ 

Ο θαλφλαο απηφο πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν θάζε ελφηεηαο γηα ην αλ είλαη ε 

ηξέρνπζα. ε απηή ηελ πεξίπησζε εκθαλίδεη ην εηθνλίδην βνήζεηαο. 

 

IF (current) THEN Print helpIcon       (5.11) 

 

ινη νη παξαπάλσ θαλφλεο έρνπλ πινπνηεζεί ζε θψδηθα JavaScript θαη JSP  

θαη βξίζθνληαη ζην αξρείν code.jsp θαη code.js ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο αλαθηνχληαη θπξίσο απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

“rte” ηνπ ζπζηήκαηνο εθηφο απφ ηελ δνκή ηνπ καζήκαηνο πνπ είλαη απνζεθεπκέλε 

ζε έλα αληηθείκελν Java πνπ απνζεθεχεηαη ζην αξρείν “serialize.obj” ηνπ θάζε 

καζήκαηνο. 
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5.8.2. Άκεζε θαζνδήγεζε  

Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ άκεζε θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη παξέρνληάο ηνπ ηελ επηινγή λα θαζνξίζεη ην ζχζηεκα θαη φρη ν ίδηνο 

πνην ΜΑ ζα κειεηήζεη ζηε ζπλέρεηα. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ ην ζχζηεκα 

παξέρεη έλα θνπκπί ζηνλ εθπαηδεπφκελν κε ηελ νλνκαζία «Καζνδήγεζε», φπνπ 

επηιέγνληάο ην, ζα νδεγεζεί ζην ακέζσο επφκελν ΜΑ πνπ πξνηείλεηαη γηα κειέηε.  

5.8.2.1. Καλόλαο άκεζεο θαζνδήγεζεο  

Ο θαλφλαο κεηάβαζεο ζην ακέζσο επφκελν πξνηεηλφκελν ΜΑ γηα κειέηε βαζίδεηαη 

ζηνλ θαλφλα (5.5) πνπ βξίζθεη ην ID ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΜΑ θαη ην απνζεθεχεη ζηελ 

κεηαβιεηή suggestedID. Έζησ φηη suggestedButton κία κεηαβιεηή πνπ γίλεηαη true 

φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην θνπκπί «Καζνδήγεζε» γηα ηελ πινήγεζή ηνπ, ηφηε 

ηζρχεη ν αθφινπζνο θαλφλαο : 

 

If ( suggestedButton) deliverLA( suggestedID)     (5.12) 

 

φπνπ deliverLA(suggestedID) κία κέζνδν πνπ απνζηέιιεη ην ΜΑ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ID, ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Ο θψδηθαο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν έρεη γξαθηεί νκνίσο κε ηνλ θψδηθα ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ 

ζε JavaScript θαη JSP, ελψ γηα ηελ απνζηνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εθηεινχληαη 

ηα θαηάιιεια JavaServlets.  

5.8.3. Πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε 

Ζ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ SCORM API θαη ηελ ρξήζε θψδηθα JavaScript. Ζ θηινζνθία πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί βαζίδεηαη ζηελ εμήο δηαδηθαζία. Αξρηθά δεκηνπξγνχκε έλα 

SCO ην νπνίν ιακβάλεη απφ ηνλ ρξήζηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλε γηα ηελ πξνζαξκνγή (π.ρ. καζήηππνο, εηδηθφηεηα, επίπεδν θιπ). 

ηε ζπλέρεηα αληηζηνηρνχκε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ζε έλα Οbjective ηνπ SCORM 

CAM θαη αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε ηνπ δίλνπκε ηηο θαηάιιειεο ηηκέο. 

Αθνινχζσο εηζάγνπκε ηνλ απαξαίηεην θψδηθα JavaScript ζηα ππφινηπα SCOs ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο ηα επηηξέπεη λα αλαθηήζνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 



Πέκπην θεθάιαην 

 

227 

Objectives. Σέινο πξνζηίζεηαη ν απαξαίηεηνο θψδηθαο ζηα HTML αξρεία ηνπ 

καζήκαηνο, ν νπνίνο πξνζαξκφδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ηηο 

ηηκέο πνπ ζα έρεη ην θάζε Objective θαη θαηά ζπλέπεηα αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

Ζ δηαηξηβή απηή πξνηείλεη έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηελ δεκηνπξγία καζεκάησλ πνπ 

παξέρνπλ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, αλάινγα κε ηνλ 

καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ θαη ηεο επξείαο 

ρξήζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ, κηαο θαη είλαη εθαξκφζηκν ζε φια ηα καζήκαηα 

ηχπνπ SCORM αλεμαξηήησο πιαηθφξκαο, ε παξνπζίαζή ηνπ γίλεηαη μερσξηζηά ζην 

έβδνκν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. ην ίδην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη νη ηερληθέο 

πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

5.8.4. Δλεκέξσζε κνληέινπ ρξήζηε 

Ζ ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ ΜΥ ζε έλα ΠΔΤ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο επηηπρεκέλεο παξνρήο εμαηνκηθεπκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Σν ProPer 

επηηξέπεη ηνλ εθπαηδεπφκελν νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκεί λα ειέγμεη θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ην ΜΥ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε θαη ηνπο καζεζηαθνχο 

ηνπ ζηφρνπο.  

Δηδηθφηεξα παξέρεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν επηινγή γηα ηελ εκθάληζε 

θαηάιιειεο θφξκαο κέζα απφ ηελ νπνία κπνξεί λα δεη θαη λα δειψζεη ηα ΜΑ πνπ 

ήδε γλσξίδεη φπσο θαη απηά πνπ απνηεινχλ καζεζηαθφ ηνπ ζηφρν.  

Οη δειψζεηο γίλνληαη κέζσ κίαο θφξκαο HTML ε νπνία βξίζθεηαη ζην 

αξρείν getPreknowledge.jsp. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο θφξκαο απηφκαηα ελεκεξψλεηαη 

ην ΜΥ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηξνπνπνηψληαο ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ζηε ΒΓ. Αθνινχζσο 

εθηειείηαη ν αιγφξηζκνο εκθάληζεο ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ γηα ηα 

πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν ΜΥ.  

5.8.5. Ρεηή δήισζε γλώζεο 

Έλα ζεκείν πνπ πζηεξνχλ ηα ΠΔΤ είλαη ζηελ πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλεο 

εθηίκεζεο γηα ηελ γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ κειέηε απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν 

ελφο ΜΑ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη νδήγεζε ζηελ κάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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πεξηερνκέλνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ProPer παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηελ επηινγή 

λα δειψζεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αλ έρεη κάζεη ή φρη ην ηξέρνλ ΜΑ.  

Ζ παξνρή απηήο ηεο ππεξεζίαο γίλεηαη κε ηελ εκθάληζε δχν θνπκπηψλ κε 

εηηθέηεο «Σν έκαζα» θαη «Γε ην έκαζα» ηα νπνία φηαλ ηα επηιέγεη ν ρξήζηεο 

δειψλεη ξεηά φηη έκαζε ην αληίζηνηρν ΜΑ ή φρη. Ζ ξεηή δήισζε γλψζεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ππεξηεξεί έλαληη ηεο εθηίκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, επνκέλσο αλ έρεη 

δεισζεί ξεηά ε γλψζε, ε εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αγλνείηαη. Παξ’ φια απηά ηελ 

επφκελε θνξά πνπ ζα επηζηξέςεη ν ρξήζηεο λα κειεηήζεη ηελ ίδηα ελφηεηα, ζα 

πξέπεη λα μαλαδειψζεη ξεηά ηε γλψζε ηνπ, εηδάιισο ζα ελεξγνπνηεζεί ε εθηίκεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ξεηήο δήισζεο γλψζεο ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ην 

SCORM API ηνπ καζήκαηνο θαη ζηέιλεη ηελ θαηάιιειε εληνιή γηα ηελ δήισζε ηεο 

βαζκνινγίαο ηεο ηξέρνπζαο ελφηεηαο Αλ ν ρξήζηεο ζεσξεί φηη ην πεξηερφκελν ηεο 

ελφηεηαο είλαη γλσζηφ ηφηε ε βαζκνινγία πνπ απνζηέιιεηαη είλαη ην 1 πνπ 

ηζνδπλακεί κε ην 100% ηεο γλψζεο ηνπ εηδηθνχ επί ηνπ πεδίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην ΜΑ ζεσξείηαη άγλσζην απνζηέιιεηαη ε βαζκνινγία 0.  

Αο ππνζέζνπκε φηη setKnown() είλαη κία κέζνδνο δήισζεο σο γλσζηήο κίαο 

ελφηεηαο setUnknown παξφκνηα κέζνδνο δήισζεο σο άγλσζηεο θαη knowledgeBT 

είλαη κία κεηαβιεηή ηχπνπ αιεζέο/ςεπδέο πνπ δειψλεη αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη 

θάπνην απφ ηα θνπκπηά ηεο ξεηή δήισζεο γλψζεο ή φρη. Καηά ηελ επηινγή ελφο εθ 

ησλ δχν θνπκπηψλ δήισζεο γλψζεο εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη θαλφλεο 

 

IF (Learned button is pressed) ΣΗΔΝ { knowledgeBT=TRUE; setKnown()}  (5.13) 

 

IF (Not Learned button is pressed) ΣΗΔΝ { knowledgeBT=TRUE; setUnknown()} (5.14) 

 

Αθνινχζσο ζηέιλεηαη αίηεκα ζην Applet ηνπ RTE ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 

εκπεξηέρεη ηηο εληνιέο γηα απνζήθεπζε ηεο λέαο βαζκνινγίαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα αιιά θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε. Ζ κέζνδνο 

setKnown εθηειεί κεηαμχ άιισλ ηηο παξαθάησ JavaScript ζπλαξηήζεηο κε ηηο 

θαηάιιειεο παξακέηξνπο:   
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 doSetValue( "cmi.success_status", "passed" );     (5.15) 

 

 doSetValue( "cmi.score.scaled", "1" );      (5.16) 

 

 doSetValue( "cmi.completion_status", "completed" );     (5.17) 

 

Ζ εληνιή 5.15 ζέηεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φζνλ αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν ΜΑ σο επηηπρήο, ή εληνιή 5.16 ζέηεη ηε βαζκνινγία ίζε κε 1 πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 100% ησλ γλψζεσλ ηνπ εηδηθνχ επί ηνπ πεδίνπ ελψ ε εληνιή 5.17 

ζέηεη φηη ε κειέηε ηνπ ΜΑ έρεη νινθιεξσζεί.  

Αληίζηνηρεο εληνιέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ δήισζε ελφο ΜΑ σο 

άγλσζηνπ. 

Καηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ελφο SCO ην ζχζηεκα θαιείηαη λα αλαβαζκνινγήζεη 

ηελ πξφνδν ηνπ ρξήζηε ζην ζπγθεθξηκέλν ΜΑ. Ζ αλαβαζκνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε ζην ζπγθεθξηκέλν SCO, ελψ ε λέα βαζκνινγία ζα 

αληηθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε παιαηφηεξε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη απηή ηεο ξεηήο 

δήισζεο γλψζεο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε βαζκνινγία πνπ δφζεθε κε ηε ξεηή 

δήισζε γλψζεο, πξνζηέζεθε ν θαλφλαο 5.18 θαηά ηνλ νπνίν ε απηφκαηε 

βαζκνιφγεζε απφ ην ζχζηεκα εθαξκφδεηαη κφλν θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ 

ηξέρνπζα επίζθεςε δελ έρεη δεισζεί ξεηά ε γλψζε ηνπ ρξήζηε. Αλ ινηπφλ 

setNewScore() κία κέζνδν απνζήθεπζεο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζην 

ΜΑ ηφηε ηζρχεη: 

 

IF (!knowledgeBT) ΣΗΔΝ {setNewScore()}      (5.18) 

 

5.8.6. Οπηηθνπνίεζε πξνόδνπ εθπαηδεπόκελνπ 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί ε ζσζηή αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ δεκηνπξγεί 

θίλεηξα κάζεζεο. Σν ProPer ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ 

πξφνδφ ηνπ. Ζ ελεκέξσζε παξέρεηαη κεκνλσκέλα γηα θάζε ΜΑ ηνπ καζήκαηνο αλ ν 

ρξήζηεο αθήζεη ηνλ θέξζνξα ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ηνλ αληίζηνηρν ζχλδεζκν 

φπνπ εκθαλίδεηαη ε αθξηβή βαζκνινγία ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ΜΑ. Δπηπξφζζεηα ζε 

εηδηθφ ηκήκα ηεο δηεπαθήο εκθαλίδεηαη ε βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζπλνιηθά 
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ζην κάζεκα φπσο θαη ε βαζκνινγία κε βάζε ηνπο δεισζέληεο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

ηνπ. 

Ζ εκθάληζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ζε θάζε ΜΑ γίλεηαη αθνχ αλαθηεζεί ε 

βαζκνινγία απφ ηε ΒΓ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνζεθεπηεί ζε κεηαβιεηέο θψδηθα 

JavaScript, ελψ νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ 

ππνινγίδνληαη κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ππνελφηεηα 

ηεο δηαηξηβήο 

5.8.7. Τπνινγηζκόο πξνόδνπ εθπαηδεπόκελνπ 

Ζ πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ είλαη ίζσο ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ έλα ΠΔΤ. Γηα 

ηελ κνληεινπνίεζε ηεο γλψζεο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα κνληέια φπσο ην κνληέιν 

ζηεξενηχπσλ, ην κνληέιν επηθάιπςεο, ην δηαθνξηθφ κνληέιν θ.α. ηα νπνία 

αλαιχζεθαλ ζηελ ελφηεηα 2.7 ηεο δηαηξηβήο. Γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο γλψζεο ζην 

ProPer ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν επηθάιπςεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε γλψζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ απνηειεί ππνζχλνιν ηεο γλψζεο ελφο εηδηθνχ επί ηνπ πεδίνπ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ απνθαζίζακε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηε γλψζε κέζσ κίαο βαζκνινγίαο 

ε νπνία είλαη εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ηεο γλψζεο ηνπ εηδηθνχ επη ηνπ πεδίνπ. Χζηφζν 

γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ ππνελφηεηα 5.7.6 πξνρσξήζακε θαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο θάιπςεο ησλ ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ηελ νπνία ηελ 

αλαπαξηζηνχκε επίζεο κε κία πνζνζηηαία βαζκνινγία.  

Απφζπαζκα απφ (Kazanidis & Satratzemi 2010a)  

Γηα ηελ εχξεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ ρξήζηε, ηφζν επί ηνπ ζπλνιηθνχ καζήκαηνο 

φζν θαη επί ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ελζσκαηψζακε ζην ProPer 

έλαλ εηδηθφ κεραληζκφ ππνινγηζκνχ ηεο βαζκνινγίαο. πσο έρεη πξναλαθεξζεί ηα 

καζήκαηα ηνπ ProPer είλαη ζπκβαηά κε ην SCORM θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ 

δελδξνεηδή δνκή απνηεινχκελε απφ ελφηεηεο-δξαζηεξηφηεηεο θχιια θαη γνληθέο 

ελφηεηεο. Πξηλ πξνρσξήζνπκε θξίλεηαη απαξαίηεην λα πνχκε φηη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία νη ελφηεηεο ησλ καζεκάησλ SCORM αλαθέξνληαη επξέσο θαη σο 

δξαζηεξηφηεηεο (activities). ηε ζπλέρεηα ινηπφλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν 

δξαζηεξηφηεηεο σο ηαπηφζηκν κε ηνλ φξν ελφηεηεο ελφο καζήκαηνο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο θχιια κπνξνχλ λα είλαη είηε SCO είηε Assets. ε έλα γνλέα κπνξεί 
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λα πεξηιακβάλνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη γνλείο ή δξαζηεξηφηεηεο θχιια πνπ 

αλαθέξνληαη θαη σο παηδηά ηνπ. Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θάζε δξαζηεξηφηεηα 

έρεη κία βαξχηεηα ζπκκεηνρήο επί ηε βαζκνινγίαο ηεο γνληθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ην ζχζηεκα ηελ ζπλνιηθή πξφνδν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, αξρηθά αλαθηά ηελ βαζκνινγία ηνπ, ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο φπσο θαη ηνλ δείθηε βαξχηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ βαζκνινγία 

ησλ γνλέσλ ηνπο. Σν ζχζηεκα ππνινγίδεη δηαδνρηθά ηε βαζκνινγία γηα ηνλ θάζε 

γνλέα έσο φηνπ θηάζεη ζηνλ πξσηαξρηθφ γνλέα ζηνλ νπνίν νπζηαζηηθά 

πεξηιακβάλεηαη φιν ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Ζ βαζκνινγία ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζηνλ πξσηαξρηθφ γνλέα αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηηκνχκελε πξφνδν 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζ’ νιφθιεξν κάζεκα. 

Αο ππνζέζνπκε φηη LA (απφ ην Leaf Activity) είλαη κία δξαζηεξηφηεηα 

θχιιν, PA (απφ ην Parent Activity) είλαη κία γνληθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

εκπεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα παηδηά, CA (απφ ην Children Activity) είλαη κία 

δξαζηεξηφηεηα παηδί φπνπ CA  {PA, LA}, θαη n είλαη ν αξηζκφο ησλ CA πνπ 

πεξηιακβάλνληαη κέζα ζην PA. Κάζε δξαζηεξηφηεηα έρεη κία βαζκνινγία πνπ 

νλνκάδνπκε score  [-1, 1] φπνπ ην 1 ηζνδπλακεί κε ην 100% ηεο γλψζεο ηνπ 

εηδηθνχ, θαη έλα βάξνο πνπ νλνκάδνπκε weight  [0, 1]. Οη ηηκέο γηα ην score θαη ην 

weight ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη θχιια αλαθηψληαη απφ ην κνληέιν δεδνκέλσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κφλν ηα scores ησλ PA πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ αλάιινγα κε ην 

βάξνο θαη ηε βαζκνινγία ησλ CA. Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη CAi είλαη ην i παηδί ελφο 

PA. Δπίζεο PAscore είλαη ε βγαζκνινγία ελφο PA θαη CAscorei, CAweighti είλαη ε 

βαζκνινγία θαη ε βαξχηεηα ηνπ CAi αληίζηνηρα. Πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε 

βαζκνινγία ηνπ θάζε PA ρξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο 5.19: 

 












n

i

i

n

i

ii

CAweight

CAweightCAscore

PAscore

1

1  

 

 

(5.19) 

 

Μία πεξηζζφηεξν πνιχπινθε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο θάιπςεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. ε απηή ηε 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη λέα βάξε γηα θάζε γνλέα αλάινγα κε ην αλ 
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ηα παηδηά ηνπ απνηεινχλ καζεζηαθφ ζηφρν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Γηα παξάδεηγκα ε 

βαξχηεηα ελφο γνλέα πξνο ηνλ αληίζηνηρν δηθφ ηνπ γνλέα ζα είλαη κεησκέλε αλ 

ειάρηζηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παηδηά ηνπ, απνηεινχλ καζεζηαθφ ζηφρν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, ελψ ην αληίζεην ζα γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ φιεο νη ππν-

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γνλέα είλαη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

Αο ππνζέζνπκε ινηπφλ φηη goalscore θαη goalweight είλαη ε βαζκνινγία θαη 

ε βαξχηεηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο αληίζηνηρα. 

Δπνκέλνο, LAgoalscore θαη LAgoalweight είλαη ε βαζκνινγία θαη ε βαξχηεηα ελφο 

LA αλάινγα κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ ρξήζηε, ελψ LAscore θαη LAweight 

είλαη ε βαζκνινγία θαη ε βαξχηεηα ελφο LA ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κάζεκα. 

Παξφκνηα, PAgoalweight θαη CAgoalweighti είλαη νη βαξχηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ρξήζηε ελφο PA θαη ελφο CAi. Δπηπξφζζεηα, PAweight θαη CAweighti 

είλαη νη βαξχηεηεο ελφο PA θαη ηνπ CAi ηνπ PA, φπσο θαζνξίζηεθαλ απφ ηνλ 

δεκηνπξγφ ηνπ καζήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε ηε βαζκνινγία ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο, ρξεηάδεηαη πξψηα λα 

βξνχκε ηηο βαξχηεηεο ησλ ζηφρσλ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

εθαξκφδνπκε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 

 

Αθνινπζψληαο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ goalweight γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζα 

πξέπεη λα βξνχκε ην goalscore θάζε γνλέα έσο φηνπ θηάζνπκε ζηνλ πξσηαξρηθφ 

γνλέα ηνπ καζήκαηνο.  

Αο ππνζέζνπκε φηη PAgoalscore θαη CAgoalscorei είλαη νη βαζκνινγίεο ελφο 

PA θαη ησλ CAi αληίζηνηρα. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε ην goalscore ελφο PA 

ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ επφκελν ηχπν: 

IF LA είλαη ζηφρνο  

THEN  LAgoalweight = LAweight      (5.20) 

 ELSE  LAgoalweight = 0 

IF PA είλαη ζηφρνο 

 THEN   (5.21) 

ELSE PAgoalweight = 0 
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(5.22) 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία ην ζχζηεκα βξίζθεη ηε βαζκνινγία ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κάζεκα θαη ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο. Αλάινγα κε ην αλ ε βαζκνινγία απηή μεπεξλάεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα φξηα εθαξκφδεηαη ν θαηάιιεινο πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο. 

5.8.8. Μνληέιν καζήκαηνο 

Σν ζχζηεκα παξέρεη θάπνηεο επηπξφζζεηεο επηινγέο πξνζαξκνγήο ηνπ καζήκαηνο 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ κία απφ απηέο είλαη ε επηινγή ησλ ελνηήησλ πνπ ζα 

επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε λα δειψλεη ξεηά ηε γλψζε ηνπ θαη ε άιιε ν θαζνξηζκφο 

νκάδσλ ζηφρσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπφκελσλ 

κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο κάζεζεο (π.ρ. αξράξηνη – πξνρσξεκέλνη, θνηηεηέο 

πιεξνθνξηθήο – θνηηεηέο κεραλνινγίαο θιπ.) 

ηελ πξψηε ιεηηνπξγία ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δειψζεη κέζσ 

θαηάιιειεο θφξκαο ζε πνηεο ελφηεηεο νη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα δειψζνπλ 

ξεηά ηε γλψζε ηνπο. Πξνθαλψο ζε κία ελφηεηα πνπ εκπεξηέρεη θάπνην 

εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ζα είλαη επηζπκεηφ ε βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

λα αλαθηάηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη φρη απφ δήισζή ηνπ. 

ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο επηιέμεη ηηο ελφηεηεο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα θνπκπηά 

δήισζεο γλψζεο, ηφηε ην κνληέιν καζήκαηνο απνζεθεχεη ηελ πιεξνθνξία απηή γηα 

θάζε ΜΑ ηνπ καζήκαηνο μερσξηζηά. Ζ πιεξνθνξία ζε θπζηθή κνξθή απνζεθεχεηαη 

ζην πεδίν KnowledgeButtons ηνπ πίλαθα iteminfo ηεο ΒΓ rte ηνπ ζπζηήκαηνο απφ 

φπνπ θαη αλαθαιείηαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ΜΑ ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε δήισζεο νκάδσλ ζηφρσλ, ην ζχζηεκα παξέρεη κία 

θφξκα δήισζεο νκάδσλ ζηφρσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φπνπ επηιέγεη πνηα ζα είλαη ηα 

ΜΑ πνπ ζα εκπεξηέρνληαη ζε θάζε νκάδα ζηφρσλ. 
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5.9. Βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο καζήκαηνο 

Δθηφο απφ ηηο πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο ην ProPer παξέρεη θαη κία ζεηξά απφ 

επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μεξηθέο απφ ηηο παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο είλαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε εθπαηδεπηηθνχ θαη εθπαηδεπφκελνπ, ε δπλαηφηεηα ζεκεηψζεσλ γηα 

θάζε ΜΑ ηνπ καζήκαηνο, ε δηαηχπσζε θαη πξνβνιή εξσηήζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ε ελζσκάησζε ελφο δηαδηθηπαθνχ 

εξγαιείνπ ζπγγξαθήο, κεηαγιψηηηζεο θαη εθηέιεζεο θψδηθα Java (Java 

Programming Tool – JPT).  ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα γίλεη κία αλαθνξά ζε θάζε 

κία απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο μερσξηζηά.  

5.9.1. Αλαηξνθνδόηεζε εθπαηδεπηηθνύ – εθπαηδεπόκελνπ 

Σν ζχζηεκα απνζηέιιεη αλαηξνθνδφηεζε ηφζν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν. ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνζηέιιεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηα καζήκαηα ηα νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο 

φπσο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα καζήκαηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ σο ζχλνιν ζε απηά. ηνλ εθπαηδεπφκελν παξέρεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο κειέηεο ηνπ.  

Γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ππνινγίδεηαη θαη 

νπηηθνπνηείηαη ε πξφνδνο ηνπ, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ ζηηο ππνελφηεηεο 

5.8.6 θαη 5.8.7. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε έλαο θαηλνχξηνο πίλαθαο ζηελ ΒΓ ν 

itemuserinfo. ε απηφλ ηνλ πίλαθα απνζεθεχνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξφνδν θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ζε θάζε ΜΑ μερσξηζηά. Αληίζηνηρα γηα 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εθηφο απφ ηνλ πίλαθα itemuserinfo 

δεκηνπξγήζεθε ν πίλαθαο userfeedback. ε απηφλ ηνλ πίλαθα απνζεθεχεηαη ε άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζηέιλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, κέζσ θαηάιιειεο επηινγήο, 

ζρεηηθά κε ηα ΜΑ ηνπ καζήκαηνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γηα ηελ απνζήθεπζε, ηελ 

αλάθηεζε θαη ησλ ππνινγηζκφ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

θαηά ηελ αλαηξνθνδφηεζε αλαπηχρζεθαλ επηπξφζζεηα ηα απαξαίηεηα αξρεία JSP 

θαη Java Servlets. 
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5.9.2. εκεηώζεηο καζήκαηνο 

Οη ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο είλαη κία πνιχ ρξήζηκε ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα θξαηάεη ζεκεηψζεηο ζε θάζε ελφηεηα πνπ κειεηάεη, ηηο νπνίεο 

ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα αλαθηήζεη κέζσ θαηάιιεινπ κεραληζκνχ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ ιεηηνπξγίαο δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηάιιειεο  

HTML θφξκεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα απνζηείιεη ζην 

ζχζηεκα ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ γηα θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Οη ζεκεηψζεηο 

απνζεθεχνληαη ζε έλαλ λέν πίλαθα ηεο ΒΓ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην φλνκα 

userRemarks. Δπηπξφζζεηα έρνπλ πινπνηεζεί νη θαηάιιεινη κεραληζκνί γηα ηελ 

αλάθηεζε θαη πξνβνιή ησλ ζεκεηψζεσλ κίαο ελφηεηαο ή φινπ ηνπ καζήκαηνο. 

5.9.3. πρλέο εξσηήζεηο 

Οη ζπρλέο εξσηήζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο πνιιέο θνξέο απνηεινχλ έλα 

πνιχ θαιφ βνήζεκα γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. Σν ProPer ελζσκαηψλεη ηνπο 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δηαηππψλνπλ 

ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηηο απαληάλε θαη λα επηιέγνπλ αλ ζα 

δεκνζηνπνηεζνχλ ή φρη ζηηο ζπρλέο εξσηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. Ζ πινπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ δηαρείξηζεο ζπρλψλ εξσηήζεσλ βαζίζηεθε ζηε θηινζνθία ηνπ 

ινγηζκηθνχ See Yourself Improve (Σζηλάθνο, 2002). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ ιεηηνπξγίαο δεκηνπξγήζεθαλ δχν λένη 

πίλαθεο ζηελ ΒΓ ηνπ ζπζηήκαηνο: ν πίλαθαο userQuestions θαη ν πίλαθαο answers. 

ηνλ πίλαθα userQuestions απνζεθεχνληαη νη εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη κέζσ θαηάιιειεο θφξκαο. Αληίζηνηρα ζηνλ πίλαθα answers 

απνζεθεχνληαη νη απαληήζεηο πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα θάζε εξψηεζε. 

Δπηπξφζζεηα δεκηνπξγήζακε ηνλ θαηάιιειν κεραληζκφ πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα κπνξεί λα δεη ηηο ζπρλφηεξεο εξσηήζεηο κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε 

θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο  

5.9.4. Java Programming Tool 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ελφο 

εξγαιείνπ γηα ηελ ζπγγξαθή, κεηαγιψηηηζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ Java. Σν 

Java Programming Tool πνπ αλαπηχρζεθε επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

αζρνιεζεί κε ηελ αλάπηπμε, εθηέιεζε θαη απνζθαικάησζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 
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ρσξίο λα εγθαηαζηήζεη θάπνηα λέα εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Δπηπξφζζεηα ην 

εξγαιείν απηφ θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ έξεπλα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Αθφκα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο δίλνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο εηζφδνπ θαη ειέγρνληαο ηελ αληίζηνηρε έμνδν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Απφζπαζκα απφ (Kazanidis & Satratzemi 2009a) 

Γηα λα επηηεπρζεί ε κεηαγιψηηηζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή Runtime.getRuntime().exec(…) ε 

νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιεί πξνγξάκκαηα ησλ MS Windows. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαινχκε ην αξρείν javac αθνινπζνχκελν απφ ην φλνκα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζέινπκε λα κεηαγισηηηζηεί καδί κε ηηο θαηάιιειεο 

παξακέηξνπο ηεο εληνιήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην JPT έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθηειέζεη πξνγξάκκαηα Java ηα νπνία απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο 

θιάζεο. Δπηπξφζζεηα, επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα πξνθαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλε είζνδν 

απφ ην πιεθηξνιφγην, ε νπνία ζα δνζεί ζην πξφγξακκα θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ. Σν 

JPT ππνζηεξίδεη αθφκα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

ρξήζηε. πσο δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 5.12 κεηά απφ θάζε κεηαγιψηηηζε, ην JPT 

απνζεθεχεη ηνλ θψδηθα ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηαγισηηίζεσλ. Δπηπιένλ, έλαο απιφο κεραληζκφο αμηνιφγεζεο, 

ππνινγίδεη κία βαζκνινγία γηα ηνλ ρξήζηε αλάινγα κε ηελ έμνδν ηεο κεηαγιψηηηζεο 

θαη ηεο εθηέιεζεο. ηελ πεξίπησζε ιάζνπο θαηά ηελ κεηαγιψηηηζε ή ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, εκθαλίδνληαη θαηάιιεια κελχκαηα πνπ βνεζνχλ ηνλ ρξήζηε λα 

βξεη θαη λα δηνξζψζεη ηνλ ιαλζαζκέλν θψδηθα. Σν JPT  επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα εηζάγνπλ πξναηξεηηθφ θείκελν εηζφδνπ, ην νπνίν ζα δηαβαζηεί 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο θαη λα δειψζνπλ ηελ επηζπκεηή έμνδν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ βαζκνιφγεζή ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επίζεο ηε 

δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπλ ηε βαξχηεηα ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ελφηεηαο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη. Σα απνηειέζκαηα 

θαη ν θψδηθαο ησλ πξνγξακκάησλ κπνξνχλ λα ζηαινχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα 

πεξεηαίξσ αλάιπζε.  
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Χζηφζν ππάξρεη έλα ζέκα αζθαιείαο κε ηελ ρξήζε ηνπ JPT, θαζψο ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα γξάςεη έλα πξφγξακκα ην νπνίν λα βιάπηεη ηνλ εμππεξεηεηή. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξηλ απφ θάζε κεηαγιψηηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπκε γηα 

ηελ χπαξμε κέζα ζε απηφ εληνιψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα, φπσο 

ηεο Runtime.getRuntime().exec(…) πνπ εθηειεί πξνγξάκκαηα απφ ηα MS Windows, 

θαη εθφζνλ βξεζεί θάπνηα ηέηνηα εληνιή αληηθαζίζηαηαη κε ην θείκελν ΥΥΥ θαη 

εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα ζηνλ ρξήζηε φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην απφζπαζκα 

θψδηθα (5.23) απφ ηηο κεζφδνπο CompileOutput () ε νπνία κεηαγισηηίδεη, εθηειεί 

θαη επηζηξέθεη ηελ ζρεηηθή έμνδν ζηνλ ρξήζηε.  

 

         (5.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο πξνγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα ξνήο 

(ρήκα 5.12). χκθσλα κε απηφ αξρηθά ν εθπαηδεπφκελνο γξάθεη ηνλ θψδηθα ελφο 

πξνγξάκκαηνο θαη ην απνζηέιιεη ζην ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα ιακβάλεη ηνλ θψδηθα 

απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ηνλ απνζεθεχεη ζε έλα θάθειν κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα. 

Καηφπηλ εθηειεί ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο αζθαιείαο γηα ηελ χπαξμε χπνπησλ 

εληνιψλ. Αλ ν έιεγρνο νινθιεξσζεί κε επηηπρία ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία 

Απνζπάζκαηα απφ κέζνδν CompileOutput() πνπ εθηειεί ηε κεηαγιψηηηζε θαη 

επηζηξέθεη ην απνηέιεζκα ηεο.  

 

//Έιεγρνο γηα επηβιαβή θψδηθα 

Boolean threatFlag= false; 

String threat = checkForThreat(iCode); 

if (!threat.equals("")) {iCode=threat; threatFlag=true;}; 

//ηέινο ειέγρνπ 

… 

… 

// Αλ βξέζεθε ε απεηιή εθηχπσζε κήλπκα 

 if (threatFlag) result = result + "<br><font color=red><b> Βξέζεθε 

απαγνξεπκέλνο θψδηθαο!!!</b></font><br>"; 

….. 

 

 

Μέζνδνο checkForThreat() πνπ ηξνπνπνηεί ην επίκαρν θείκελν ζε ΥΥΥ 

 

 public static String checkForThreat(String iCode)  

{ 

 String result=""; 

 String s= iCode; 

 String threat="exec("; 

 String s2 = s.replace(threat, "XXX"); 

 if (!s2.equals(s)) result=s2; 

return result; 

}//telos checkForThreat() 
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δηαθνξεηηθά δηαθφπηεηαη απνζηέιινληαο θαηάιιειν κήλπκα ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Αθνινχζσο γίλεηαη ε κεηαγιψηηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σαπηφρξνλα ελεκεξψλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ κεηαγισηηίζεσλ, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ζπγγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

απνζεθεχεηαη ε έμνδνο ηεο κεηαγιψηηηζεο ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ. Αλ ε 

κεηαγιψηηηζε είλαη επηηπρήο ηφηε ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία, αιιηψο δηαθφπηεηαη θαη 

εθηππψλεηαη ε έμνδνο ηεο κεηαγιψηηηζεο. Δθφζνλ ε κεηαγιψηηηζε είλαη επηηπρήο 

δίλεηαη βαζκνινγία ζην πξφγξακκα 50% θαη μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηηπρήο εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζσζηή έμνδν 

ελεκεξψλεη ηελ βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ ηξνπνπνηεί ζην 100% ελψ 

πηζαλφ πξφβιεκα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ιαλζαζκέλε έμνδν νδεγεί ζηελ 

εκθάληζε ηνπ θαηάιιεινπ κελχκαηνο κε ηελ έμνδν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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ρήκα 5.12: Γηάγξακκα ξνήο δηαδηθαζίαο κεηαγιψηηηζεο θαη εθηέιεζεο Java 

πξνγξακκάησλ 

 

Πεγή : Kazanidis & Satratzemi, 2009a 
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5.10. ύλνςε θεθαιαίνπ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ηνπ ΠΔΤ ProPer ην 

νπνίν αλαπηχμακε ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο. Δπηπξφζζεηα αλαιχζεθε ν ηξφπνο 

ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο κεξηθψλ απφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, 

πξνζαξκνζηηθσλ θαη κε. Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζπλδπάζνπκε ηηο πξνζαξκνζηηθέο ηερλνινγίεο ησλ ΠΔΤ 

κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ SCORM. 

ην επφκελν θεθάιαην επηρεηξείηαη λα πεξηγξαθεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ProPer 

κέζα απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δηεπαθέο θαη νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο ηφζν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 

 



Έθην θεθάιαην 

 

241 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  6 

 

Πεξηγξαθή ηνπ ProPer 

 

6.1. Δηζαγσγή 

ηo πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζέκαηα ζρεδίαζεο ηνπ 

ΠΔΤ ProPer. ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα πεξηγξαθνχλ νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ην ProPer ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεπαθψλ ηνπ. 

Αξρηθά ζα παξνπζηαζηεί ε δνκή ηεο δηεπαθήο παξνπζίαζεο καζεκάησλ ηνπ ProPer 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθνχλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρσξηδφκελεο 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπο ζε πξνζαξκνζηηθέο θαη πξνζαξκνδφκελεο, βνεζεηηθέο θαη 

ιεηηνπξγίεο ΓΜ.  

6.2. Γηεπαθή ζπζηήκαηνο 

Ζ δηεπαθή ηνπ ProPer πινπνηήζεθε κε γλψκνλα ηελ απιφηεηα θαη ηελ επρξεζηία. 

Γνκείηαη απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα φπσο απηά δηαθξίλνληαη ζην ρήκα 6.1. 

Σν πξψην ηκήκα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο δηεπαθήο θαη πεξηέρεη ηε γξακκή 

εξγαιείσλ θαη ηε γξακκή πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ γξακκή εξγαιείσλ (ρήκα 

6.1-Α1) πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγίψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα ππάξρνπλ νη αθφινπζεο επηινγέο (Kazanidis & Satratzemi, 

2010b): 

 Μνληέιν Υξήζηε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπο καζεζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο φπσο θαη ηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο.  

 εκεηψζεηο Μαζήκαηνο, φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη θάπνηεο 

πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο γηα θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο 

 πρλέο Δξσηήζεηο, φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη 

εξσηήζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά λα δεη θαη ηηο εξσηαπαληήζεηο άιισλ 

εθπαηδεπφκελσλ. 
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 Java Tool. Απφ απηή ηελ επηινγή εθηειείηαη ην Java Programming Tool ηνπ 

ζπζηήκαηνο φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη, κεηαγισηηίζεη θαη εθηειέζεη 

ηα πξνγξάκκαηα ηεο επηινγήο ηνπ. 

 Java Πξνγξάκκαηα. Παξέρεηαη κία ιίζηα κε ηα απνζεθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

ηνπ ρξήζηε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ηα αλνίμεη θαη λα ηα επεμεξγαζηεί. 

 Βνήζεηα. Ζ αλαιπηηθή βνήζεηα γηα ηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αλαηξνθνδφηεζε. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζηείινπλ ηα ζρφιηά ηνπο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ καζήκαηνο. 

 ρήκα 6.1: Ζ δηεπαθή ηνπ ProPer 

 

Ζ γξακκή πινήγεζεο (ρήκα 6.1-Α2) εκπεξηέρεη επηινγέο ζεηξηαθήο 

πινήγεζεο ησλ καζεκάησλ, φπσο θαη ηηο επηινγέο εμφδνπ απφ έλα κάζεκα. Ζ 

έμνδνο κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηεο επηινγήο «Έμνδνο» είηε κέζσ ηεο επηινγήο 

«Αλαζηνιή». Ζ δηαθνξά ησλ δχν ηειεπηαίσλ επηινγψλ είλαη φηη ζηελ πξψηε ν 

ρξήζηεο ηεξκαηίδεη ην κάζεκα ρσξίο λα απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζεκείν 

πνπ βξίζθεηαη, ελψ ε επηινγή αλαζηνιή απνζεθεχεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ 

A2 

A1 

Β 

Γ 

Γ 
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εθπαηδεπφκελνπ θαη ηνπ επηηξέπεη ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα εηζέιζεη ζην κάζεκα λα 

ζπλερίζεη απφ ην ζεκείν φπνπ είρε ζηακαηήζεη. 

Σν δεχηεξν ηκήκα ζηα αξηζηεξά ηεο δηεπαθήο (ρήκα 6.1Β), πεξηιακβάλεη 

ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο φπνπ απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ 

θαηάιιεια δνκεκέλσλ θαη ζρνιηαδφκελσλ ζπλδέζκσλ ζηα ΜΑ ηνπ καζήκαηνο. 

ην θάησ θαη αξηζηεξφ ηκήκα ηεο νζφλεο (ρήκα 6.1Γ), δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ηνπ ρξήζηε θαη ππάξρνπλ νη επηινγέο γηα ξεηή δήισζε 

γλψζεο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Δπηπξφζζεηα ππάξρεη θαη επηινγή γηα άκεζε 

θαζνδήγεζε απφ ην ζχζηεκα. 

Σέινο ην θχξην ηκήκα ηεο δηεπαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο (ρήκα 6.1Γ) 

θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο νζφλεο θαη είλαη απηφ πνπ εκθαλίδεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο.  

 

6.3. Πξνζαξκνζηηθέο θαη πξνζαξκνδόκελεο ιεηηνπξγίεο 

πσο έρεη αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ην ProPer παξέρεη κία ζεηξά απφ 

πξνζαξκνζηηθέο θαη πξνζαξκνδφκελεο ιεηηνπξγίεο. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα 

πεξηγξαθνχλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη δηεπαθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνζαξκνζηηθέο 

θαη πξνζαξκνδφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

6.3.1. Πξνζαξκνζηηθόο ζρνιηαζκόο ζπλδέζκσλ 

Ο πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ ζπλδέζκσλ ζηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο 

βνεζάεη ηνλ ρξήζηε θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ. Έλα παξάδεηγκα ζρνιηαδφκελσλ 

πεξηερνκέλσλ εκθαλίδεηαη ζην ρήκα 6.2. Ο ρξήζηεο βιέπνληαο ηα εηθνλίδηα πνπ 

ζπλνδεχνπλ θάζε ζχλδεζκν ηνπ καζήκαηνο έρεη κία άκεζε νπηηθή γηα ην ηζηνξηθφ 

πινήγεζήο ηνπ, ηνπο ζηφρνπο φπσο θαη ηελ πξφνδφ ηνπ. Δπηπξφζζεηα ηνπ 

πξνηείλεηαη ην θαηάιιειν ΜΑ γηα κειέηε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ. 
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ρήκα 6.2: Απφζπαζκα  απφ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο θαη 

επεμεγήζεηο ησλ ζπκβφισλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Άκεζε θαζνδήγεζε 

Ζ άκεζε θαζνδήγεζε επηηξέπεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα θαζνδεγεζεί απφ ην ζχζηεκα 

φζνλ αθνξά ηελ πινήγεζή ηνπ ζε έλα κάζεκα. Δπηιέγνληαο  ην θνπκπί 

«Καζνδήγεζε» (ρήκα 6.3) ην ζχζηεκα απνζηέιιεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ην 

θαηαιιειφηεξν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα κειέηε κε βάζε ην ηζηνξηθφ, ηνπο ζηφρνπο, 

ηελ πξνεγνχκελε γλψζε θαη ηελ πξφνδφ ηνπ ζην κάζεκα. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

ρήκα 6.3: Δπηινγή άκεζεο θαζνδήγεζεο 

 

6.3.3. Γηακόξθσζε κνληέινπ ρξήζηε 

Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηακνξθψλεη ην ΜΥ δειψλνληαο ηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπο καζεζηαθνχο ηνπ 

ζηφρνπο. Ζ επηινγή γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ΜΥ γίλεηαη απφ ηελ γξακκή εξγαιείσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο (ρήκα 6.1-Α1). Αθνινχζσο αλνίγεη ε θφξκα δηακφξθσζεο ηνπ 

ΜΥ (ρήκα 6.4). ε απηή ηελ θφξκα ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα δειψζεη αηνκηθά 

πνηα ΜΑ ηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη πνηα ζεσξεί ήδε 

γλσζηά. Δπηπξφζζεηα δχλαηαη λα ππάξρνπλ πξνεπηιεγκέλεο νκάδεο ελνηήησλ γηα 

Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ 

ζεσξείηαη γλσζηφ 

Με κειεηεκέλεο ελφηεηεο  

(βηβιίν θιεηζηφ) θαη δελ 

απνηεινχλ ζηφρνπο ηνπ ρξήζηε 

(ρξψκα θφθθηλν) 

Άλνηγκα βνήζεηαο ζπζηήκαηνο 

Φάθεινο πνπ πεξηέρεη ελφηεηεο  

ηνπ καζήκαηνο (SCOs) 

Οη ζηφρνη ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε 

ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ 

έρνπλ θαιπθζεί. 
Γλσζηή &  κειεηεκέλε ελφηεηα 

(Μπιε ρξψκα) 

Γλσζηέο & κε κειεηεκέλεο 

(Μπιε ρξψκα) 

Σξέρνπζα ελφηεηα (πνξηνθαιί 

ρξψκα) 

Πξνηεηλφκελε ελφηεηα γηα 

επίζθεςε (πξάζηλν ρξψκα) 

Με κειεηεκέλν, φρη γλσζηφ 

αιιά απνηειεί καζεζηαθφ ζηφρν 

(Μπιε ρξψκα) 
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κάζεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα 

δηαβάζεη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή γηα ηελ θάζε νκάδα λα επηιέμεη ηελ επηζπκεηή 

νκάδα ζηφρσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ ηξνπνπνηήζεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο εθφζνλ 

επηζπκεί.  

ρήκα 6.4: Γηακφξθσζε κνληέινπ ρξήζηε 

 

 

Ζ δήισζε ζηφρσλ θαη πξνεγνχκελεο γλψζεο, επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα 

ζρνιηάδεη θαηάιιεια ηνπο ζπλδέζκνπο ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη λα πξνηείλεη 

ηελ θαιχηεξε ελφηεηα γηα κειέηε ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Ζ ιεηηνπξγία απηή ζα 

βνεζήζεη ηδηαίηεξα ηνπο πξνρσξεκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη έρνπλ θάπνηα 

πξνεγνχκελε γλψζε επί ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη δεηνχλ λα κάζνπλ θάπνην 

πνην εμεηδηθεπκέλν ηκήκα απφ έλα κάζεκα. Ζ πξνζζήθε φκσο ησλ πξνεπηιεγκέλσλ 

νκάδσλ ζηφρσλ βνεζάεη θαη ηνλ αξράξην ρξήζηε ν νπνίνο κπνξεί λα κελ είλαη ζε 

ζέζεη λα εθηηκήζεη ηη είλαη απηφ πνπ ζέιεη ή πξέπεη λα κάζεη. 
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6.3.4. Γεκηνπξγία νκάδαο ζηόρσλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγνχλ θαη λα πξνηείλνπλ ηηο δηθέο ηνπο νκάδεο ζηφρσλ πνπ κπνξεί λα 

απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ. Γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

ζηφρσλ εκθαλίδεηαη ε θφξκα ηνπ ρήκαηνο 6.5. Απφ απηή ηελ θφξκα ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ή λα δεκηνπξγήζεη κία λέα νκάδα ζηφρσλ. 

Θα πξέπεη λα εηζάγεη έλαλ ηίηιν θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν πξνθεηκέλνπ λα ηνλ βνεζήζεη λα δηαιέμεη ηελ ζσζηή νκάδα ζηφρσλ. 

Αθνινχζσο επηιέγεη φζεο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

ρήκα 6.5: Φφξκα δεκηνπξγίαο νκάδσλ ζηφρσλ 
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6.3.5. Ρεηή δήισζε γλώζεο 

Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε πνιιά ΠΔΤ είλαη ε εζθαικέλε 

εθηίκεζε γλψζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ επίζθεςε ζε κία ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο 

θαη ε κειέηε ηεο, δε ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε φηη ην πεξηερφκελφ ηεο έρεη καζεπηεί απφ 

ηνλ εθπαηδεπφκελν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην ProPer, παξέρεη ζηνλ ρξήζηε επηινγέο γηα 

ξεηή δήισζε γλψζεο γηα ηελ ηξέρνπζα ελφηεηα πνπ κειεηάεη. Οη επηινγέο 

βξίζθνληαη ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο (ρήκαηα 6.1-Γ θαη 6.3). Ο 

εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη έλα απφ ηα θνπκπηά «Σν έκαζα», «Γε ην έκαζα» 

δειψλνληαο αλ έρεη κάζεη ή φρη ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο. Ζ δήισζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζα ππεξθαιχπηεη ηελ φπνηα εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

γλψζε ηνπ κέρξη ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα μαλαεπηζθεθηεί ηελ ελφηεηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εκθαλέο φηη έρεη δεισζεί ξεηά ε γλψζε ηνπ ρξήζηε γηα φζν 

δηάζηεκα παξακέλεη ζηελ ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο ην αληίζηνηρν θνπκπί πνπ έρεη 

επηιερηεί παξακέλεη παηεκέλν θαη θαηάιιεια ρξσκαηηζκέλν (πξάζηλν αλ έρεη 

καζεπηεί ε εηθφλα θαη θφθθηλν ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε) (ρήκα 6.6). 

ρήκα 6.6 : Υξσκαηηζκφο θνπκπηψλ δήισζεο γλψζεο θαηά ηελ επηινγή ηνπο 

 

Γηα λα είλαη μεθάζαξε ζηνλ εθπαηδεπφκελν ε ιεηηνπξγία θαη ε ρξήζε απηψλ 

ησλ επηινγψλ, ζηα δεμηά ηνπο εκθαλίδεηαη πάληα ην ζχκβνιν ηεο βνήζεηαο φπνπ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί αλνίγεη ε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο.  

 

6.4. Βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

Σν ProPer παξέρεη κία ζεηξά απφ βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε κειέηε ηνπ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηηο 

επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη δηαδνρηθά φιεο νη βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο φπσο θαη νη δηεπαθέο ηνπο. 
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6.4.1. Αλαηξνθνδόηεζε εθπαηδεπόκελνπ 

Σν ProPer νπηηθνπνηεί ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη 

αλαηξνθνδνηεί κε απηά ηφζν ηνλ ίδην φζν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ έρεη ζθνπφ λα ηνλ πιεξνθνξεί αλά πάζα ζηηγκή γηα ηελ 

καζεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη λα ηνλ παξαθηλεί λα ζπλερίζεη ηελ κειέηε ηνπ. Ζ 

νπηηθνπνίεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γίλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο ζην ProPer 

ελψ παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα ν εθπαηδεπφκελνο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ 

πξφνδφ ηνπ θαηά ηελ επηινγή ελφο καζήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ, 

θαη κεηά ην πέξαο ηεο κειέηεο ηνπ κέζσ αλαιπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Αξρηθά θαηά ηελ επηινγή ελφο καζήκαηνο γηα κειέηε, εκθαλίδεηαη δίπια απφ 

ηνλ ηίηιν ηνπ θάζε καζήκαηνο ηφζν ζε γξαθηθή φζν θαη ζε αξηζκεηηθή κνξθή ε 

πνζνζηηαία βαζκνινγία πνπ έρεη ζην κάζεκα ν εθπαηδεπφκελνο (ρήκα 6.7). 

Δπηπξφζζεηα εκθαλίδεηαη ε θαηάηαμή ηνπ, κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπ, ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο εγγεγξακκέλνπο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Ζ εκθάληζε ηεο 

θαηάηαμεο φπσο θαη ηεο βαζκνινγίαο εληζρχεη ηνλ ζπλαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη δίλεη θίλεηξν γηα ζπλέρηζε ηεο κειέηεο. 

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ καζήκαηνο ν εθπαηδεπφκελνο αξρίδεη ηελ κειέηε ηνπ. 

Σν ProPer θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο εκθαλίδεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηφζν κε 

γξαθηθφ φζν θαη κε αξηζκεηηθφ ηξφπν δχν πνζνζηηαίεο βαζκνινγίεο (ρήκα 6.3). Ζ 

πξψηε αθνξά ηελ βαζκνινγία ηνπ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ελψ ε δεχηεξε δείρλεη ηελ θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Δπηπξφζζεηα ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ εκθαλίδεηαη 

έλα «» ζηα ΜΑ ηα νπνία ζεσξνχληαη γλσζηά, ελψ αληίζηνηρα εκθαλίδεηαη έλα 

πειίθην ( ) ζηελ πεξίπησζε πνπ φια ηα ΜΑ ζε απηφλ ζεσξνχληαη γλσζηά θαη έλαο 

ζηφρνο ( ) φηαλ φια ηα ΜΑ ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θάθειν 

θαη ηνπο ππνθαθέινπο ηνπ θαη απνηεινχλ καζεζηαθφ ζηφρν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

ζεσξνχληαη γλσζηά απφ ην ζχζηεκα. Δπηπιένλ φηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί 

γηα ηελ αθξηβή βαζκνινγία ηνπ ζε θάζε έλα απφ ηα ΜΑ ηνπ καζήκαηνο αλ αθήζεη ην 

πνληίθη πάλσ απφ ηνλ αληίζηνηρν ζχλδεζκν κε ηνλ ηίηιν ηνπ ΜΑ. 
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ρήκα 6.7: Δπηινγή καζήκαηνο θαη εκθάληζε βαζκνινγίαο θαη θαηάηαμεο 

εθπαηδεπφκελνπ 

 

Ο ηξίηνο ηξφπνο ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξφνδφ ηνπ γίλεηαη κέζσ 

αλαιπηηθήο θαξηέιαο κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θάζε κάζεκα ην νπνίν κειέηεζε 

(ρήκα 6.8). Αξρηθά εκθαλίδεηαη ε βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

κάζεκα θαη ζε ζρέζε κε ηνπο καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο. ηε ζπλέρεηα θαη γηα θάζε 

ΜΑ ηνπ καζήκαηνο εκθαλίδνληαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζε ζηήιεο ν ηίηινο, 

ηνπ ΜΑ, έλαο θφθθηλνο ζηφρνο  ( ) αλ απνηειεί καζεζηαθφ ζηφρν ην ζπγθεθξηκέλν 

ΜΑ, εηθνλίδηα ηα νπνία δειψλνπλ αλ ην ΜΑ είλαη γλσζηφ απφ πξνεγνχκελε γλψζε 

( ), ή αλ είλαη γλσζηφ απφ κειέηε ( ).  Αθνινχζσο εκθαλίδεηαη ε πνζνζηηαία 

βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε θάζε ΜΑ θαη θάθειν ηνπ καζήκαηνο θαη δίπια 

απφ απηφ ν ρξφλνο ηνλ νπνίνο αθηεξψζεθε ζηε κειέηε ηνπ ΜΑ. Σέινο γηα θάζε ΜΑ 

ηνπ καζήκαηνο δίλεηαη ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 
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λα θαηεβάζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηα αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε έλα αξρείν 

ηχπνπ Δxcel. 

ρήκα 6.8: Καξηέια ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εθπαηδεπφκελνπ ζε κάζεκα 

 

6.4.2. Αλαηξνθνδόηεζε εθπαηδεπηηθνύ 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξέρεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ έρεη ζηφρν λα ηνλ βνεζήζεη λα 

αληηιεθζεί πηζαλά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη αιιά θαη λα εληνπίζεη αδχλακα ζεκεία ησλ καζεκάησλ πνπ πηζαλψλ 

πξνθαινχλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ο εληνπηζκφο 

εθπαηδεπφκελσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ηνπο αληηκεησπίζνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ελψ ε εχξεζε πηζαλψλ ιαζψλ ή 

αδπλακηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο ζα ηνπο βνεζήζεη λα πξνβνχλ 

ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηφξζσζή ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: αλά 

εθπαηδεπφκελν θαη αλά κάζεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

έλαλ εθπαηδεπφκελν  θαη λα δεη αηνκηθά ηελ πξφνδφ ηνπ ζε έλα κάζεκα κέζσ ηεο 
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θαξηέιαο αλαιπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ρήκα 6.8) πνπ παξνπζηάζηεθε 

παξαπάλσ.  

Ο δεχηεξνο ηξφπνο αλαηξνθνδφηεζεο παξέρεηαη κέζσ κίαο θαξηέιαο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην θάζε κάζεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ρήκα 6.9). Αξρηθά 

εκθαλίδεηαη κία ιίζηα κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην κάζεκα ε 

νπνία εθηφο απφ ην νλνκαηεπψλπκν ησλ εθπαηδεπφκελσλ εκθαλίδεη ηελ βαζκνινγία 

ηνπο θαη ηνλ ρξφλν πνπ κειέηεζαλ ην κάζεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο αλ ζέιεη λα δεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ κπνξεί λα επηιέμεη λα 

εκθαληζηεί ε θαξηέια κε ηα αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Σα πξψηα γεληθά ζηνηρεία πνπ 

εκθαλίδνληαη είλαη ε κέζε βαζκνινγία θαη ν κέζνο ρξφλνο κειέηεο ησλ ελεξγψλ 

ρξεζηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ. Χο ελεξγφο ρξήζηεο νξίδεηαη 

απηφο ν νπνίνο δελ εγγξάθεθε απιά ζε έλα κάζεκα αιιά κειέηεζε έζησ θαη έλα απφ 

ηα ΜΑ πνπ ην απνηεινχλ. Αθνινχζσο εκθαλίδεηαη κία ιίζηα κε ηηο ελφηεηεο ηνπ 

καζήκαηνο θαη γηα θάζε ελφηεηα παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Μέζε πνζνζηηαία βαζκνινγία ησλ ελεξγψλ εθπαηδεπφκελσλ ζην κάζεκα, ε 

νπνία θαλεξψλεη ηελ κέζε πξφνδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε έλα κάζεκα.  

 Πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ γλψξηδαλ απφ πξηλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα. Απφ απηή ηελ πιεξνθνξία ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αληηιεθζεί 

ηελ ρξεζηκφηεηα κίαο ελφηεηαο ζην κάζεκά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα κία ελφηεηα 

πνπ ηε γλψξηδαλ ζρεδφλ φινη νη εθπαηδεπφκελνη ίζσο ζα ήηαλ πεξηηηφ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην κάζεκα. 

 Μέζνο ρξφλνο κειέηεο πνπ αθηέξσζαλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηε κειέηε ηεο 

θάζε ελφηεηαο. Ο κέζνο ρξφλνο δείρλεη ηε δπζθνιία ή ηελ πνζφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζε θάζε επηκέξνπο ελφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο. 

 Πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ έρνπλ δειψζεη σο καζεζηαθφ ζηφρν ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Ζ πιεξνθνξία απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε 

αλνηρηά καζήκαηα ζηα νπνία δηαθαίλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ καζήκαηνο.  
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 Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ κία ελφηεηα. Αλά πάζα ζηηγκή ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεη πφζνη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ έρνπλ επηζθεθηεί 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. 

 Μέζνο αξηζκφο επηζθέςεσλ ζε κία ελφηεηα. Ο αξηζκφο επηζθέςεσλ ζε κία 

ελφηεηα δείρλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πφζεο θνξέο θαηά κέζν φξν επηζθέθηεθαλ 

νη εθπαηδεπφκελνη κία ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Απφ ηνλ 

αξηζκφ απηφ φπσο θαη απφ ηνλ ρξφλν κειέηεο κπνξνχλ λα δηαθαλνχλ πηζαλά 

πξνβιήκαηα πνπ πηζαλψο αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. 

 Αλαηξνθνδφηεζε. Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζσ εηδηθήο 

θφξκαο (ρήκα 6.10) λα ζηείινπλ άκεζα ηα ζρφιηά ηνπο γηα ην κάζεκα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαζέζηκε αλαηξνθνδφηεζε 

εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ( ) ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο 

φπνπ νδεγεί ζην πιήξεο θείκελν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. 

ρήκα 6.9: Καξηέια ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ καζήκαηνο 
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ρήκα 6.10: Δηζαγσγή ζρνιίσλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν πξνο αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 

 

Ζ  θαξηέια ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα εμαρζεί ζε 

ινγηζηηθά θχιια Excel γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Δηδηθφηεξα ππάξρνπλ δχν ηχπνη 

εμαγψγηκσλ αξρείσλ. Σα απιά θχιια Excel, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηα ζηνηρεία φπσο 

αθξηβψο θαίλνληαη ζηελ θαξηέια θαη ηα επηζηεκνληθά ην νπνία δίλνπλ ζπγθεθξηκέλν 

ηχπν ζηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία, δελ εκθαλίδνπλ ηηο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

βαζκνινγίαο θαη ζηφρσλ θαη κεηξνχλ ηνλ ρξφλν κειέηεο ζε αξηζκφ δεπηεξνιέπησλ. 

6.4.3. εκεηώζεηο καζήκαηνο 

ηελ παξαδνζηαθή κειέηε είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν ν εθπαηδεπφκελνο λα γξάθεη 

ζεκεηψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε ελφο βηβιίνπ πνπ κειεηά. Σελ ελέξγεηα απηή 

εμνκνηψλεη ην ProPer πξνο δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Δηδηθφηεξα επηηξέπεη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εηζάγνπλ ζεκεηψζεηο ζε θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο 

κέζσ ηεο νζφλεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.11. Ζ ίδηα νζφλε πεξηέρεη 

ζχλδεζκν πνπ νδεγεί ζηελ νζφλε ηνπ ρήκαηνο 6.12 φπνπ παξνπζηάδνληαη φιεο νη 

ζεκεηψζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζην κάζεκα. Δπηπξφζζεηα ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη φζεο εθ ησλ παιαηφηεξσλ ηνπ ζεκεηψζεψλ επηζπκεί.  
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ρήκα 6.11: Δηζαγσγή ζεκεηψζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν 

 

ρήκα 6.12: Παξνπζίαζε φισλ ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζην κάζεκα  

 

6.4.4. πρλέο εξσηήζεηο 

Ζ επίιπζε απνξηψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν ProPer ελζσκαηψλεη έλαλ εμειηγκέλν κεραληζκφ 

δηαρείξηζεο εξσηήζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο. Αξρηθά νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζε θάζε ελφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο (ρήκα 6.13). ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη ην κάζεκα ηνπ νπνίνπ ζέιεη λα δηαρεηξηζηεί ηηο εξσηήζεηο κέζσ θαηάιιειεο 
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ιίζηαο ε νπνία εκθαλίδεη εθηφο απφ ην φλνκα ηνπ καζήκαηνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξσηήζεσλ θαη ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Αθνχ επηιέμεη ην κάζεκα εκθαλίδεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ε θαξηέια ηνπ ρήκαηνο 6.14. ε απηή ηελ θαξηέια παξνπζηάδνληαη 

αξρηθά νη ηίηινη απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κέζσ ελφο checkbox λα επηιέμεη πνηεο εξσηήζεηο κε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ χπαξμε αλαπάληεησλ εξσηήζεσλ κε ηελ πξνζζήθε ελφο 

εηθνληδίνπ κε έλα εξσηεκαηηθφ ( ) ψζηε λα ηνλ δηεπθνιχλεη. Δπηπιένλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα, κέζσ εηδηθήο επηινγήο ζην ηέινο ηεο ιίζηαο κε ηνπο ηίηινπο ησλ 

εξσηήζεσλ, πξνζζήθεο εξσηαπαληήζεσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

ρήκα 6.13: Τπνβνιή εξψηεζεο απφ εθπαηδεπφκελν 
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ρήκα 6.14: Οζφλε δηαρείξηζεο ζπρλψλ εξσηήζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

 
 

Μεηά ην ηέινο ηεο ιίζηαο ησλ εξσηήζεσλ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ε θάζε 

εξψηεζε καδί κε ηελ απάληεζή ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα κεηαθεξζεί 

απεπζείαο ζηελ εξψηεζε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη επηιέγνληαο ηνλ ηίηιν ηεο εξψηεζεο 

απφ ηελ ζρεηηθή ιίζηα. ε απηφ ην ζεκείν ην ζχζηεκα ηνπ επηηξέπεη λα δηνξζψζεη, 

λα απαληήζεη ή λα δηαγξάςεη φπνηα εξψηεζε επηζπκεί. Ζ δηφξζσζε ησλ εξσηήζεσλ 

γίλεηαη κέζσ ηεο δηεπαθήο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ρήκα 6.15. Ο εθπαηδεπηηθφο 

εηζάγεη ηνλ ηίηιν, ην θείκελν ηεο εξψηεζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο απάληεζεο επηιέγεη 

αλ ζα δεκνζηνπνηεζεί ε ελ ιφγσ εξψηεζε.  
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ρήκα 6.15: Γηακφξθσζε  εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ απφ εθπαηδεπηηθφ 
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6.4.5. Java Programming Tool 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί ην ProPer ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ δηδαζθαιία ηνπ 

αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο Java. ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξαθηηθή 

εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ Java. Πξνο 

δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη γηα λα κελ αλαιψλνπλ ρξφλν απφ ηελ κειέηε 

ηνπο ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία εμσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ, ε νπνία ηνπο 

απνπξνζαλαηνιίδεη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο, ην ProPer παξέρεη ην 

Java Programming Tool. Μέζσ ηνπ JPT νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα γξάςνπλ 

κεηαγισηηίζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα Java. Ζ δηεπαθή ηνπ JPT 

(ρήκα 6.16) απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία. ην επάλσ κέξνο εκθαλίδεηαη 

ην φλνκα ηεο ελφηεηαο ζηελ νπνία γξάθεη ην πξφγξακκα ν εθπαηδεπφκελνο. 

Αθνινχζσο ππάξρεη έλα πεδίν γηα εηζαγσγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελψ 

αθξηβψο απφ θάησ εκθαλίδεηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα γξαθεί ν θψδηθάο ηνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα δεηάεη είζνδν απφ ην πιεθηξνιφγην ηφηε ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα επηιέμεη ην checkmark box πνπ αλαθέξεηαη ζηελ είζνδν δεδνκέλσλ απφ 

ην πιεθηξνιφγην. Με ηελ επηινγή ηνπ checkmark box εκθαλίδεηαη έλα λέν πεδίν ζην 

νπνίν κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ηηκέο πνπ ζα δηαβάδνληαη φηαλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δεηνχληαη ηηκέο απφ ην πιεθηξνιφγην. Αθξηβψο απφ θάησ 

εκθαλίδνληαη νη επηινγέο γηα κεηαγιψηηηζε αιιά θαη εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Μία αθφκα δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν JPT είλαη φηη ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία 

πξνγξακκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αξρεία θαη θιάζεηο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ππάξρεη ην θνπκπί Νέν Παξάζπξν ην νπνίν αλνίγεη κία θαηλνχξγηα 

νζφλε ηνπ JPT ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη έλα λέν πξφγξακκα κε 

δηαθνξεηηθφ φλνκα θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο εηζφδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην 

πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο δηεπαθήο ηνπ JPT εκθαλίδεηαη ε βαξχηεηα πνπ έρεη ε 

αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο ζηελ βαζκνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΜΑ. Ζ 

βαξχηεηα απηή, νξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ API, πνπ 

παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα. Σν ΑΡΗ ηνπ ζπζηήκαηνο επηπξφζζεηα επηηξέπεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα δειψλεη, ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ γηα έλα 

πξφγξακκα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο θαη ε βαζκνινγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  
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ρήκα 6.16: Γηεπαδή Java Programming Tool 

 

 

ηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κεηαγιψηηηζε ή εθηέιεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

γίλνληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη (φπσο απηνί αλαθέξζεθαλ ζηελ ππνελφηεηα 5.9.4 

ηεο δηαηξηβήο) θαη αθνινχζσο κεηαγισηηίδεηαη ην πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ε κεηαγιψηηηζε είλαη αλεπηηπρήο εκθαλίδεηαη ην θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο (ρήκα 

6.17Α) πνπ βνεζάεη ηνλ ρξήζηε λα εληνπίζεη ην πξφβιεκα ζηνλ θψδηθά ηνπ.  Αλ ε 

κεηαγιψηηηζε είλαη επηηπρήο θαη έρεη δεηεζεί εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην JPT 

εθηειεί ην πξφγξακκα θαη παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο 

κεηαγιψηηηζεο φζν θαη ηεο εθηέιεζεο (ρήκα 6.17Β). Δπηπξφζζεηα εκθαλίδεηαη ε 

βαζκνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ κεηαγισηηίζεσλ πνπ έρνπλ 

γίλεη έσο ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. 
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ρήκα 6.17: Απνηειέζκαηα κεηαγιψηηηζεο πξνγξάκκαηνο ζην Java Programming 

Tool. Α) Μήλπκα ιάζνπο, Β) Δπηηπρήο κεηαγιψηηηζε θαη εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο 

 

 
ια ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαγιψηηηζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ φπσο θαη ν θψδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξηλ απφ θάζε κεηαγιψηηηζε 

θαηαγξάθνληαη ζε αξρεία θεηκέλνπ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ αλάιπζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη λα δηαθαλνχλ θαιχηεξα νη πηζαλέο 

αδπλακίεο ηνπ θαηά ηελ ζπγγξαθή θψδηθα πξνγξακκάησλ Java. Έλα απφζπαζκα 

απφ ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

κεηαγιψηηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ρξήζηε παξνπζηάδεηαη ζην 

ρήκα 6.18.  

ια ηα πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ απνζεθεχνληαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα θαηά ηε κεηαγιψηηηζή ηνπο. Ζ αλάθηεζε ησλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα 

γίλεη κέζσ ηεο επηινγήο Πξνγξάκκαηα Java απφ ηελ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ θαξηέια αλάθηεζεο πξνγξακκάησλ (ρήκα 6.19), εκθαλίδεη ζε κία 

ιίζηα φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα θάζε πξφγξακκα εκθαλίδεηαη ν ηίηινο ηνπ, ν αξηζκφο πξνζπαζεηψλ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ κεηαγισηηίζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κία ελδεηθηηθή βαζκνινγία απφ ην ζχζηεκα θαη ε βαξχηεηά ηνπο 

ζηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ελφηεηαο. Ο εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα αλαθηήζεη ην 

πξφγξακκα πνπ επηζπκεί επηιέγνληαο ην εηθνλίδην δηζθέηα πνπ ππάξρεη πξηλ απφ 

A Β 
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θάζε ηίηιν ησλ πξνγξακκάησλ. ηε ζπλέρεηα αλνίγεη ην JPT θαη μεθηλάεη ε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ φπσο παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο. 

ρήκα 6.18: Αξρείν θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ ρξήζηε θαηά ηε ζπγγξαθή θψδηθα Java 

πξνγξακκάησλ 

 

 
 

 

************************************************ 

********* Αξ.Πξνζπαζεηψλ : 5 ******************* 

********* Υξφλνο ζπγγξαθήο : 350 sec  * 

********* Ζκεξνκελία/Ώξα : 06/01/2009 12:34:08 * 

************************************************ 

 

********  Απνηειέζκαηα Μεηαγιψηηηζεο *********** 

 

Λάζε  Μεηαγιψηηηζεο : 

 

Έμνδνο Μεηαγιψηηηζεο : 

 

********    Απνηειέζκαηα Δθηέιεζεο   *********** 

 

Λάζε Δθηέιεζεο : 

 

Έμνδνο Δθηέιεζεο : 

Hours Worked: 40 

pay Amount  : 400.0 

tax Amount  : 40.0 

************************************************ 

  

 

 ************************************************ 

********* Αξ.Πξνζπαζεηψλ : 6 ******************* 

********* Υξφλνο ζπγγξαθήο : 70 sec  * 

********* Ζκεξνκελία/Ώξα : 06/01/2009 12:35:18 * 

************************************************ 

 

********  Απνηειέζκαηα Μεηαγιψηηηζεο *********** 

 

Λάζε  Μεηαγιψηηηζεο : 

\SCORM3EDSampleRTE102Files\admin\Course-

210\code\9520\firstClass\firstClass.java:7: cannot find symbol 

symbol  : method ptrintln(java.lang.String) 

location: class java.io.PrintStream 

    System.out.ptηrintln("Hours Worked: " + hoursWorked ); 

              ^ 

1 error 

 

Έμνδνο Μεηαγιψηηηζεο : 

 

********    Απνηειέζκαηα Δθηέιεζεο   *********** 

Γελ ήηαλ δπλαηή ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο! 
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ρήκα 6.19: Οζφλε αλάθηεζεο Java πξνγξακκάησλ 

 
 

 

6.5. Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

Έλαο απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ ProPer ήηαλ ε παξνρή ησλ 

απαξαίηεησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο ΓΜ. Σν ProPer δηαρσξίδεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 απινί ρξήζηεο, πξφθεηηαη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη έρνπλ 

δηθαίσκα κφλν λα κειεηήζνπλ ηα δηαζέζηκα καζήκαηα, 

  εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα ησλ απιψλ ρξεζηψλ 

θαη επηπξφζζεηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ δηθά 

ηνπο καζήκαηα, θαη νη  

 δηαρεηξηζηέο, νη νπνίνη δηαηεξνχλ φια ηα δηθαηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη επηπξφζζεηα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο ρξήζηεο θαη ηα 

καζήκαηα φισλ αλεμαηξέησο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Καηά ζπλέπεηα ην θεληξηθφ κελνχ επηινγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ρήκα 6.20) 

έρεη δηαρσξηζηεί ζε ηξία ηκήκαηα έλα γηα ηελ θάζε θαηεγνξία ρξήζηε. Ο θάζε 

ρξήζηεο κπνξεί λα βιέπεη ηηο επηινγέο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, φπσο θαη απηέο ησλ 

ηεξαξρηθά κηθξφηεξσλ θαηεγνξηψλ. Έηζη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη δηαζέζηκεο 

επηπιένλ νη επηινγέο ηνπ απινχ ρξήζηε, ελψ ν δηαρεηξηζηήο βιέπεη φιεο ηηο επηινγέο 

ηνπ απινχ ρξήζηε θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  
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ρήκα 6.20: Κεληξηθφ κελνχ επηινγψλ ηνπ ProPer Α) επηινγέο εθπαηδεπφκελνπ,   Β) 

επηινγέο εθπαηδεπηηθνχ, Γ) επηινγέο δηαρεηξηζηή 

 

 

 

6.5.1. Δπηινγέο εθπαηδεπόκελνπ 

Ο εθπαηδεπφκελνο ζην ProPer φπσο θαη ζε φια ηα ΓΜ έρεη ηε δπλαηφηεηα αξρηθά 

λα εγγξαθεί ζην ζχζηεκα, ζηε ζπλέρεηα λα εγγξαθεί ζηα καζήκαηα ηεο επηινγήο ηνπ 

θαη λα ηα κειεηήζεη. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα δεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξφνδφ 

ηνπ ζε θάζε κάζεκα, λα κεηαβάιιεη ην πξνθίι ηνπ, φπσο θαη λα απνζπλδεζεί απφ ην 

ζχζηεκα. 

Γηα λα εγγξαθεί έλαο ρξήζηεο ζην ζχζηεκα ζπκπιεξψλεη ηελ θφξκα ηνπ 

ρήκαηνο 6.21. Αθνινχζσο ν δηαρεηξηζηήο επηβεβαηψλεη ηελ εγγξαθή θαη 

απνζηέιιεηαη ν θσδηθφο ζχλδεζεο ζην email ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

 

 

A 

Β 

Γ 
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ρήκα 6.21: Δγγξαθή εθπαηδεπφκελνπ ζην ζχζηεκα 

 

Ο εθπαηδεπφκελνο επηιέγεη ηα καζήκαηα ζηα νπνία ζέιεη λα εγγξαθεί κέζσ 

κίαο ιίζηαο (ρήκα 6.22) ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο, ν 

δεκηνπξγφο ηνπ θαη ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ. Δπίζεο, δίπια απφ ηνλ ηίηιν ηνπ 

καζήκαηνο, κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη εηθνλίδηα ηα νπνία ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 

θσδηθνχ   ( ), πεξηγξαθήο ηνπ καζήκαηνο ( ) θαη ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ 

δηαζεζηκφηεηαο ( ). ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζε έλα 

κάζεκα αλαθέξεηαη θάησ απφ ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο σο πφηε ζα είλαη 

δηαζέζηκν ην κάζεκα γηα κειέηε. 

Αθνχ εγγξαθεί ν εθπαηδεπφκελνο ζην κάζεκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη κπνξεί 

κέζσ ηεο νζφλεο ηνπ ρήκαηνο 6.7 λα ην επηιέμεη θαη λα ην κέιεηήζεη. Μεηά ην 

πέξαο ηεο κειέηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 

κάζεκα (ρήκα 6.8) κέζσ ηεο επηινγήο «Πξνβνιή Καηάζηαζεο Μαζήκαηνο» απφ ην 

κελνχ επηινγψλ. Δπηπξφζζεηα κπνξεί λα αιιάμεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αηνκηθνχ ηνπ 

πξνθίι κέζσ θαηάιιειεο θφξκαο (ρήκα 6.23), λα δεη ηελ αλαιπηηθή βνήζεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη λα απνζπλδεζεί απφ ην κάζεκα. 
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ρήκα 6.22: Δγγξαθή εθπαηδεπφκελνπ ζε κάζεκα 

 

 

ρήκα 6.23: Οζφλε αιιαγήο ζηνηρείσλ ρξήζηε 
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6.5.2. Δπηινγέο εθπαηδεπηηθνύ 

Οη επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εκθαλίδνληαη ζην ρήκα 6.20Β θαη αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. Καηαξρήλ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εηζάγεη έλα ζπκβαηφ κε ην SCORM 

κάζεκα, κέζσ ηεο επηινγήο «Δηζαγσγή καζήκαηνο», απφ ην κελνχ επηινγψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε έλα απφ ηα πνιιά 

εξγαιεία δεκηνπξγίαο SCORM καζεκάησλ φπσο ην Reload Editor (Reload 2010), ην 

Trident (2010) θ.α. Αθνχ εηζαρζεί ην κάζεκα ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

ην κνληέιν ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηεο θαξηέιαο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ρήκα 6.24. Ζ 

θαξηέια απηή ρσξίδεηαη ζε 4 ηκήκαηα. ην πξψην ηκήκα (ρήκα 6.24Α) ν 

εθπαηδεπηηθφο θαηαρσξεί θάπνηεο εηζαγσγηθέο πιεξνθνξίεο ή κία πεξηγξαθή ηνπ 

καζήκαηνο. ην δεχηεξν ηκήκα (ρήκα 6.24Β) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηνξίζεη ηελ 

πξφζβαζε ζην κάζεκα κέζσ θσδηθνχ, είηε λα ζέζεη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο 

δεκνζίεπζεο. ην ηξίην ηκήκα (ρήκα 6.24Γ) εκθαλίδνληαη ζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ 

ζε πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ καζήκαηνο, πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Σέινο 

ζην ηέηαξην ηκήκα ηεο νζφλεο (ρήκα 6.24Γ)  εκθαλίδεηαη κία ιίζηα κε ηηο ελφηεηεο 

ηνπ καζήκαηνο φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη ζε πνηεο ζα είλαη νξαηά ηα 

θνπκπηά ξεηήο δήισζεο γλψζεο. 

Ζ πξψηε απφ ηηο πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ καζήκαηνο, πνπ βξίζθνληαη ζην 

ηξίην ηκήκα ηεο νζφλεο, είλαη ε δηαρείξηζε ησλ νκάδσλ ζηφρσλ γηα κάζεζε πνπ έρεη 

αλαιπζεί ζηελ ππνελφηεηα 6.3.4 . Ζ δεχηεξε ιεηηνπξγία είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

ζπρλψλ εξσηήζεσλ ε νπνία έρεη αλαιπζεί ζηελ ππνελφηεηα 6.4.4 ελψ ε 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζήκαηνο επηζηξέθεη κία θαξηέια πξνβνιήο ησλ ζρνιίσλ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Σέινο νη επφκελεο δχν 

επηινγέο αθνξνχλ ζηελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε βνεζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

κνληέινπ καζήκαηνο κέζσ αξρείσλ αληηθεηκέλσλ Java.  

Καηά ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ εκθαλίδεηαη ε θφξκα ηνπ ρήκαηνο 6.25 ε 

νπνία επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηιέμεη πνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο 

ζα απνζεθεπηνχλ γηα κειινληηθή αλάθηεζε. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζέινπκε λα αλεβάζνπκε ην ίδην κάζεκα ζε κία άιιε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ProPer αιιά θαη γηα απνθχγνπκε ηνλ θίλδπλν απψιεηαο 

δεδνκέλσλ.  
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ρήκα 6.24: Γηακφξθσζε κνληέινπ καζήκαηνο 

 

 

 

A 

Β 

Γ 

Γ 
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ρήκα 6.25: Δπηινγή ζηνηρείσλ ηνπ καζήκαηνο πξνο εμαγσγή ζε αληίγξαθν 

αζθαιείαο 

 

Παξφκνηα νζφλε κε απηήλ ηνπ ρήκαηνο 6.25 εκθαλίδεηαη θαη γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ βνεζεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην αξρείν αληηθεηκέλσλ Java ζην ζχζηεκα 

φπνπ επηιέγεη ν εθπαηδεπηηθφο πνηα δεδνκέλα ζέιεη λα αλαθηήζεη. 

Οη ππφινηπεο επηινγέο πνπ παξέρνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ έρνπλ αλαιπζεί ζε 

πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο ηεο δηαηξηβήο θαη αθνξνχλ ηε πξνβνιή θαηάζηαζεο 

καζεκάησλ αλά ρξήζηε θαη αλά κάζεκα. Σέινο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

απελεξγνπνηήζεη έλα κάζεκα κέζσ ηεο επηινγήο «Γηαγξαθή Μαζήκαηνο». Γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο κφλν ν δηαρεηξηζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαγξάςεη νξηζηηθά έλα 

κάζεκα απφ ην ζχζηεκα. 

6.5.3. Δπηινγέο δηαρεηξηζηή 

Οη θπξηφηεξεο επηινγέο ηνπ δηαρεηξηζηή αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ρξεζηψλ θαη 

καζεκάησλ (ρήκα 6.20Γ). Γηα ηελ δηαρείξηζε ρξεζηψλ εκθαλίδεηαη ε νζφλε ηνπ 

ρήκαηνο 6.26 απφ ηελ νπνία ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ εγγξαθή 

θάπνηνπ ρξήζηε θαη λα ηνλ ελεξγνπνηήζεη φπσο θαη λα εηζάγεη λένπο ρξήζηεο. 

Δπηπξφζζεηα ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απελεξγνπνηήζεη ή λα 

επαλαθέξεη απελεξγνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ή αθφκα θαη λα ηνπο δηαγξάςεη ηειείσο.  
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ρήκα 6.26: Οζφλε δηαρείξηζεο ρξεζηψλ 

 

 

Δπηιέγνληαο ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ( ) πνπ ππάξρεη πξηλ απφ ην φλνκα 

θάζε ρξήζηε ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεη ηα δηθαηψκαηα ή λα 

αιιάμεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ κέζσ ζπγθεθξηκέλεο θφξκαο (ρήκα 

6.27). 
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ρήκα 6.27: Οζφλε αιιαγήο ζηνηρείσλ ρξήζηε 

 

Ζ δεχηεξε θχξηα ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ν δηαρεηξηζηήο είλαη ε δηαρείξηζε 

ησλ καζεκάησλ. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απελεξγνπνηήζεη ή λα επαλαθέξεη έλα 

απελεξγνπνηεκέλν κάζεκα φπσο λα ην δηαγξάςεη νξηζηηθά απφ ην ζχζηεκα. 

Δπηπξφζζεηα ν δηαρεηξηζηήο, φπσο θαη ν εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί λα δεη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία θαηάζηαζεο ησλ καζεκάησλ αλά ρξήζηε θαη αλά κάζεκα, κε ηε δηαθνξά 

φηη ν δηαρεηξηζηήο έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα καζήκαηα πνπ αλαξηήζεθαλ ζην 

ζχζηεκα ελψ ν εθπαηδεπηηθφο κφλν ζηα δηθά ηνπ. 

 

6.6. ύλνςε θεθαιαίνπ 

ε απηφ ην θεθάιαην έγηλε κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ProPer. 

Αξρηθά παξνπζηάζηεθε ε δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ νη 

πξνζαξκνζηηθέο θαη πξνζαξκνδφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ProPer νη νπνίεο απνηεινχλ 

θαη ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Αθνινχζσο παξνπζηάζηεθαλ κεξηθέο 

βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα φπσο θαη νη δπλαηφηεηέο 

ηνπ σο ΓΜ.  
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πσο πξνθχπηεη απφ ηηο παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο ην ProPer παξέρνληαο ηηο 

θαηάιιειεο πξνζαξκνζηηθέο θαη πξνζαξκνδφκελεο ιεηηνπξγίεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα 

παξνρήο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο. Δπηπιένλ νη βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

παξέρνπλ ζην ρξήζηε ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ πνξεία κάζεζήο ηνπ ελψ νη 

ιεηηνπξγίεο ΓΜ πνπ ελζσκαηψλεη επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δηαρεηξίδνληαη κε εχθνιν ηξφπν ηα καζήκαηα θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πξφνδν 

ησλ καζεηψλ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  7 

 

Γεκηνπξγία πξνζαξκνζηηθώλ καζεκάησλ αλάινγα κε ηνλ 

καζήηππν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ 

 

7.1. Δηζαγσγή 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αλαιχζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ νη ηερληθέο θαη νη 

ηξφπνη παξνρήο πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο, φρη φκσο θαη πξνζαξκνζηηθήο 

παξνπζίαζεο. πσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 5.3 ηεο δηαηξηβήο, ην ProPer, εθηφο 

απφ ηελ πξνζαξκνγή θπζηθήο γιψζζαο, ππνζηεξίδεη φιεο ηηο ηερλνινγίεο 

πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο. Χζηφζν γηα λα ζπκβεί απηφ πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ 

νη δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ην SCORM API. Δπηπξφζζεηα αλ θαη ζηελ ελφηεηα 5.8 

θαη ζηηο ππνελφηεηέο ηεο παξνπζηάζηεθαλ νη θαλφλεο πξνζαξκνγήο κε βάζε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φπσο πξφνδν, πξνεγνχκελε γλψζε, ζηφρνη, 

ηζηνξηθφ πινήγεζεο θ.α. δελ αλαθεξζήθακε ζηελ πξνζαξκνγή κε βάζε ηνλ 

καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ε νπνία παξέκελε δεηνχκελν ηεο δηαηξηβήο. 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί έλα γεληθφ πιαίζην πνπ έρνπκε 

πξνηείλεη (Kazanidis & Satratzemi 2009b), γηα ηελ δεκηνπξγία καζεκάησλ 

ζπκβαηψλ κε ην SCORM, ηα νπνία παξέρνπλ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε βάζε 

ην κνληέιν καζεηχπσλ ησλ Honey & Mumforn (1992).  

 

7.2. Πεξηγξαθή πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζηηθώλ 

καζεκάησλ  

Ζ παξνχζα ελφηεηα απνηειεί κέξνο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίαο ζε δηεζλέο ζπλέδξην 

(Kazanidis & Satratzemi, 2009b). Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πξφηαζε 

ελφο γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζρεδίαζε ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν 

SCORM καζεκάησλ πξνζαξκνδφκελσλ ζην καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Οη 

παξάγνληεο πξνζαξκνγήο κπνξνχλ λα είλαη θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε, 
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αιιά ε παξνπζίαζή ηνπο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Σα 

παξαγφκελα καζήκαηα αλαγλσξίδνληαη θαη κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ απφ φια ηα 

ζπκβαηά κε ην SCORM ζπζηήκαηα. πλεπψο, ε ρξεζηκφηεηα ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

πξνηείλνπκε είλαη επξεία δηφηη δελ πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ηνπ ζην ζχζηεκα ην νπνίν 

αλαπηχμακε, αιιά έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

αλάξηεζεο καζεκάησλ ηχπνπ SCORM. 

Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ πνπ 

πξνηείλνπκε, απνηειείηαη απφ δχν θχξηα επίπεδα: ην Δπίπεδν Παηδαγσγηθήο 

ρεδίαζεο (ΔΠ) θαη ην Σερλνινγηθφ Δπίπεδν (ΣΔ). 

7.2.1. Δπίπεδν Παηδαγσγηθήο ρεδίαζεο 

Σν Δπίπεδν Παηδαγσγηθήο ρεδίαζεο βαζίζηεθε ζε κία πξφηαζε πνπ έγηλε απφ ηνπο 

Barrera-Sanabria et al. (2004). Ο ζθνπφο ηνπ ΔΠ είλαη λα απνζαθεληζηνχλ ζέκαηα 

ζε ζρέζε κε ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηα κνληέια καζεηχπσλ, πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα νξηνζεηεζνχλ νη ζεσξεηηθέο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα 

ζηεξηρζεί ε εθαξκνγή ηνπ ΣΔ. Πξνηείλνπκε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ΔΠ ζε ηξία 

βαζηθά ζηάδηα.  

Οξηζκόο καζεζηαθώλ ζηόρσλ. ην αξρηθφ ζηάδην πξέπεη λα νξηζζνχλ νη 

καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Οη ζηφρνη απηνί ζα 

επηηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ή/θαη ηελ κέηξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Καζνξηζκόο πεξηερνκέλσλ καζήκαηνο. ε απηφ ην ζηάδην, ν εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηα ζα είλαη ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Σα πεξηερφκελα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ νξηνζεηήζεθαλ ζην πξψην ζηάδην ηνπ ΔΠ.  

Οξηζκόο ησλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ. Σν ηξίην βήκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηπέδνπ, αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ κάζεκα. ε απηφ ην ζεκείν, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα κειεηήζεη φιεο 

ηηο παξακέηξνπο, πνπ ζα ζπλππνινγηζηνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, φπσο ηηο νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλάινγα κε ηνλ 

καζήηππν, ηηο κεζφδνπο εχξεζεο ηνπ καζήηππνπ ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ, ηηο 

δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα θάζε νκάδα 

εθπαηδεπφκελσλ θ.α. Αθνχ απνζαθεληζηνχλ θαη κειεηεζνχλ νη ζρεηηθνί παξάκεηξνη 
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ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη πνηεο είλαη νη πηζαλέο δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα θάζε πηζαλφ κνληέιν 

καζεηχπσλ. Σν ΔΠ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κνληέινπ 

καζεηχπσλ, βάζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, ην νπνίν ζα πηνζεηεζεί γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ καζήκαηνο. 

7.2.2. Σερλνινγηθό Δπίπεδν 

Σν Σερλνινγηθφ Δπίπεδν  απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ απνθαζίζηεθαλ 

ζην ΔΠ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο. Οη ελέξγεηεο πνπ επηηεινχληαη ζην ΣΔ 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε πέληε θχξηα ζηάδηα.  

Δύξεζε εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ. Σν πξψην ζηάδην αθνξά ηελ εχξεζε ησλ 

απαξαίηεησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα βξεη ή λα δεκηνπξγήζεη φιν ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ γηα ην κάζεκα. Σν πιηθφ απηφ ζα βαζίδεηαη ζηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο 

πνπ νξηνζεηήζεθαλ ζην ΔΠ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί επίζεο ππφςε φηη ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα ρξεηαζηεί επηπξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

κνληέιν καζεηχπσλ πνπ επηιέρηεθε απαηηεί ηελ απνζηνιή πιηθνχ δηαθνξεηηθψλ 

κέζσλ (θείκελν, γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο, βίληεν, εηθφλεο θ.α.), ή δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ζεσξία, δξαζηεξηφηεηεο, αζθήζεηο θ.α.). 

Δπηπιένλ πιηθφ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζέινπκε ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν λα δηαηίζεηαη γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο ή αθφκα 

θαη γιψζζαο γξαθήο έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα γλψζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.   

Καζνξηζκόο ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο. Αθνχ ζπγθεληξσζεί ην απαξαίηεην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ν εθπαηδεπηηθφο πξνρσξάεη ζην επφκελν ζηάδην πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ζρεδίαζε ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο. ε απηφ ην ζηάδην ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα απνζαθελίζεη πσο ζα δνκείηαη, ζε 

πφζα επίπεδα θαη κε πνην ηξφπν ην κάζεκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη. Κάζε κάζεκα 

δηαρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο έλλνηεο πνπ αληηζηνηρνχλε ζηηο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. 

Οη ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ θαηάιιεια θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε δνκή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλαο ράξηεο κε ηε 
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δνκή ηνπ καζήκαηνο φπσο θαη νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαη νη 

νπνίεο ζα θαζνξίζνπλ ηελ ζχλδεζε ησλ αληίζηνηρσλ ελνηήησλ. 

Αλάπηπμε εξσηεκαηνινγίνπ εύξεζεο καζήηππνπ. Σν ζηάδην απηφ αθνξά 

ηε δεκηνπξγία ηνπ κέζνπ κε ην νπνίν ζα εθκαηεχζεη ην ζχζηεκα ηνλ καζήηππν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Σα πεξηζζφηεξα κνληέια καζεηχπσλ ελζσκαηψλνπλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν θαηεγνξηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο καζεηχπσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη βαζηδφκελνο ζην κνληέιν 

καζεηχπσλ ην νπνίν πηνζεηεί ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν λα πξνζδηνξίδεη ηνλ καζήηππν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ θαη λα ηνλ απνζεθεχεη ζην SCORM RTE. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ 

ζα πινπνηεζεί κέζα ζε έλα SCO θαη ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν πξηλ 

αθφκα αξρίζεη ηελ κειέηε ησλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα 

απνζεθεπηεί ην απνηέιεζκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην SCORM RTE είλαη 

απαξαίηεην λα εθκεηαιιεπηνχκε ην SCORM API θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 5.7.9 ηεο δηαηξηβήο. ε απηφ ην ζηάδην, ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη  θαη άιινπ ηχπνπ εξσηεκαηνιφγηα ηα 

νπνία λα απνζεθεχνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ αξρηθή γλψζε ηνπ επί ηνπ πεδίνπ γλψζεο ηνπ καζήκαηνο. Απηφ, 

σζηφζν, είλαη έμσ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαηξηβήο θαη γηα απηφ δελ ζα 

αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα.  

Αλάπηπμε ησλ SCOs. Μεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα ζπλερίζεη κε ηελ αλάπηπμε θαη ησλ ππνινίπσλ SCOs ηνπ 

καζήκαηνο. Σα SCOs ζα πξέπεη λα πεξηθιείνπλ φιν ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ, φπσο επίζεο θαη ηνλ θψδηθα ν νπνίνο ζα ηα επηηξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε ην 

ζχζηεκα. Ζ παξνπζίαζε ησλ SCO ζα πξέπεη γίλεηαη εθαξκφδνληαο ηελ δηδαθηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ απνθαζίζηεθε λα αθνινπζεζεί θαη ζχκθσλα κε ην κνληέιν 

καζεηχπσλ  πνπ πηνζεηήζεθε. Σα SCOs ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

απαξαίηεην θψδηθα JavaScript κε ηελ απαηηνχκελε λνεκνζχλε έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή πξνζαξκνγή ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηεο παξνπζίαζήο 

ηνπο.  
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Αλάπηπμε ηνπ αξρείνπ manifest. Ζ δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο ζα 

νινθιεξσζεί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αξρείνπ imsmanifest.xml ην νπνίν ζπλνδεχεη 

θάζε κάζεκα ζπκβαηφ κε ην SCORM. Σν αξρείν απηφ πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δνκή ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ αιιεινπρία ησλ ελνηήησλ 

ηνπ ζχκθσλα κε ην SCORM CAM (ADL 2009b). Δπηπξφζζεηα πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θάζε SCO θαη ηνπο επηκέξνπο ζθνπνχο ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αξρείνπ imsmanifest ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα είηε λα γξάςεη ηνλ θαηάιιειν XML θψδηθα ζε έλαλ απιφ 

θεηκελνγξάθν, φπσο ην Notepad,  είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη εηδηθά γξαθηθά εξγαιεία 

πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηελ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηνπ θψδηθα, φπσο ην Reload Editor 

(Reload 2010), Trident (2010) θ.α. Αθνχ νινθιεξσζεί θαη απηφ ην ζηάδην ην 

κάζεκα είλαη έηνηκν γηα αλάξηεζε ζε φια ηα ζπκβαηά κε ην SCORM ζπζηήκαηα.   

 

7.3. Σερληθέο πινπνίεζεο πιαηζίνπ  

Μεξηθά απφ ηα ζηάδηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ απαηηνχλ ηελ ρξήζε ηνπ 

SCORM API θαη ηελ ζπγγξαθή θψδηθα JavaScript πνπ λα επηηειεί ζπγθεθξηκέλν 

έξγν. Ζ ελφηεηα απηή έρεη ζθνπφ λα παξαζέζεη φιεο ηηο ηερληθέο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζηηθψλ 

καζεκάησλ. Δηδηθφηεξα ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο εχξεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ρξήζηε, ν ηξφπνο αλάθηεζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ ηηκψλ θαη ν 

ηξφπνο δεκηνπξγίαο ελφο αξρείνπ imsmanifest.xml. 

7.3.1. Δύξεζε θαη απνζήθεπζε ραξαθηεξηζηηθώλ εθπαηδεπόκελνπ 

Οη ηερληθέο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε απηήλ ηελ ππνελφηεηα εθαξκφδνληαη ζην 

ζηάδην αλάπηπμεο εξσηεκαηνινγίνπ εχξεζεο καζεηχπνπ, ηνπ ηερλνινγηθνχ 

επηπέδνπ, ηνπ πιαηζίνπ πνπ πξνηείλακε.  

Αξρηθά δεκηνπξγνχκε ην εξσηεκαηνιφγην ζε κία θφξκα HTML. χκθσλα κε 

ην κνληέιν καζεηχπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, θαηεγνξηνπνηνχκε ηνπο ρξήζηεο 

αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο. Έζησ φηη έρνπκε ηνπο καζήηππνπο Α, Β θαη Γ. ε 

απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα απνζεθεχζνπκε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ν 

θάζε εθπαηδεπφκελνο πνπ απάληεζε ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ απνζήθεπζε ζα γίλεη ζε 
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έλα Objective (ζθνπφ) ηνπ SCORM. Σα Objectives παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 

3.4.3.3 ηεο δηαηξηβήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεχζνπκε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη ν 

εθπαηδεπφκελνο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε  ηε βαζκνινγία ηνπ Objective θαη θπζηθά ην 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ. Γηα λα θαηαρσξεζεί ε θαηεγνξία πνπ αλήθεη ν εθπαηδεπφκελνο 

ζα εθηειέζνπκε ηελ αθφινπζε ηερληθή. Γηα θάζε θαηεγνξία ζα αληηζηνηρήζνπκε κία 

κνλαδηθή ηηκή απφ ην 0 έσο ην 1. Έζησ ινηπφλ φηη γηα ηηο θαηεγνξίεο Α, Β θαη Γ 

δίλνπκε ηηο ηηκέο 0.1, 0.2 θαη 0.3 αληίζηνηρα. Αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ ζα έρεη ε 

βαζκνινγία ηνπ Objective ην ζχζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε πνηα 

θαηεγνξία ρξεζηψλ αλήθεη ν εθπαηδεπφκελνο.  

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ αξρηθά ζα πξέπεη 

επηηεπρζεί επηθνηλσλία κε ην ζχζηεκα κέζσ ηεο αθφινπζεο εληνιήο: 

var result = doInitialize();       (7.1) 

φπνπ ε doIntitialize() βξίζθεηαη ζην αξρείν APIWrapper.js ην νπνίν 

παξνπζηάζηεθε ζηελ ππνελφηεηα 5.7.9. 

Αθνχ επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία κεηαεμχ SCO θαη ζπζηήκαηνο έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζηείινπκε γηα απνζήθεπζε ηηο ηηκέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Αο 

ππνζέζνπκε ινηπφλ φηη ην Objective πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην νλνκάζακε 

ObjType θαη ζέινπκε λα απνζεθεχζνπκε ηελ ηηκή πνπ δειψλεη ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθεη ν ρξήζηεο θαη ε νπνία έρεη θαηαρσξεζεί ζηε κεηαβιεηή userType. Θα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αθφινπζε εληνιή JavaScript γηα λα απνζεθεχζνπκε ηελ 

θαηεγνξία ηνπ ρξήζηε: 

doSetValue("cmi.objectives."+findObjective("ObjType")+".score.scaled", userType)  ;   (7.2) 

Οη κέζνδνη doSetValue() θαη findObjective() βξίζθνληαη ζηα αξρεία 

APIWrapper.js θαη objectivesFunctions.js αληίζηνηρα, ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηα 

καζήκαηα ηχπνπ SCORM πνπ δεκηνπξγήζακε θαη παξνπζηάδνληαη ζηα 

παξαξηήκαηα 2.10 θαη 3.4 ηεο δηαηξηβήο. 



Έβδνκν θεθάιαην 

 

279 

7.3.2. Αλάθηεζε δεδνκέλσλ από ην ζύζηεκα 

Σα SCOs πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζνπλ θαηάιιεια ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ν 

εθπαηδεπφκελνο. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα δηαβαζηεί ε ηηκή πνπ απνζεθεχηεθε 

ζην Objective ObjType.  

Γηα λα δηαβαζηεί απηή ε ηηκή ζα πξέπεη αξρηθά λα γίλεη ε έλαξμε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ην ζχζηεκα (εληνιή 7.1).  ηελ ζπλέρεηα κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε 

ηελ ηηκή ηνπ Objective πνπ καο ελδηαθέξεη θαη λα ηελ απνζεθεχζνπκε ζε κία 

κεηαβιεηή JavaScript πξνθεηκέλνπ αξγφηεξα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνπο 

πξνζαξκνζηηθνχο θαλφλεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ απνζήθεπζε ηεο ηηκήο ηνπ ObjType ζε 

κία κεηαβιεηή κε ην φλνκα userType γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

  Var userType= objectiveScoreScaled("ObjType");     (7.3) 

φπνπ ε κέζνδνο objectiveScoreScaled() επηζηξέθεη ηελ βαζκνινγία ηνπ 

ObjType θαη βξίζθεηαη ζην αξρείν objectiveFunctions.js. 

ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κεηαβιεηή userType ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ζειίδαο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπκε ηελ παξνπζίαζε πνπ 

ηαηξηάδεη ζηνλ αληίζηνηρν καζήηππν ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα: 

 if (userType =‖0.1‖) {type=‖A‖; color=‖green‖}    (7.4) 

else if (userType =‖0.2‖) {type=‖B‖; color=―blue‖}   

else if(userType =‖0.3‖) {type=‖Γ‖; color=‖red‖} 

Ζ επηινγή ηεο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί κε θαλφλεο 

παξφκνηνπο κε ηνλ (7.4) έγθεηηαη ζην κνληέιν καζεηχπσλ πνπ πηνζεηείηαη θαη ζηηο 

πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δεκηνπξγεί ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

7.3.3. Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ αξρείνπ imsmanifest.xml 

πσο έρνπκε αλαθέξεη ην imsmanifest.xml είλαη ην αξρείν ην νπνίν πεξηέρεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δνκή θαη ηα SCO ελφο καζήκαηνο. ην αξρείν 

απηφ ζα πξέπεη αξρηθά λα δειψζνπκε ην Objective πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην SCO 

γηα ηελ εχξεζε ηνπ καζήηππνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη επηηξέςνπκε ζην 
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ζπγθεθξηκέλν SCO λα κπνξεί λα εηζάγεη ηηκέο ζην Objtype. Αλ ν ηίηινο ηνπ SCO 

πνπ απνζεθεχεη ηνλ ηχπν εθπαηδεπφκελνπ είλαη “Find User Type” θαη ην Objective 

πνπ απνζεθεχνληαη νη ηηκέο είλαη ην ObjType, ηφηε ν θψδηθαο ζρεηηθά κε απηφ ην 

SCO ζην imsmanifest ζα είλαη παξφκνηνο κε ηνλ αθφινπζν: 

  

         (7.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φπνπ κε έληνλα γξάκκαηα δηαθξίλνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ SCO, ηελ δήισζε ηνπ 

Objective ObjType φπσο θαη ην δηθαίσκα λα κπνξεί λα δηαβάδεηαη θαη λα 

ηξνπνπνηείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν SCO. 

Παξφκνηεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη γηα ηα άιια SCO ηνπ 

καζήκαηνο, κε ηε δηαθνξά φηη απηά ζα έρνπλ ην δηθαίσκα κφλν λα δηαβάδνπλ ηηο 

ηηκέο ηνπ ObjType. Έλαο ελδεηθηηθφο θψδηθαο γηα ηελ δήισζε ελφο άιινπ SCO ηνπ 

καζήκαηνο ην νπνίν εκπεξηέρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαβάδεη ην objType είλαη ν αθφινπζνο: 

 

 

 

<item identifier="ITEM-1B53E4A2C4B2684D5CA11E714AAAF4A4" 

isvisible="true" identifierref="RES-C8F2C706D327DBA0BC4E2E02606CD44F"> 

        <title>Find User Type</title> 

        <imsss:sequencing> 

          <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="0" /> 

          <imsss:objectives> 

            <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="false" 

objectiveID="PRIMARYOBJ" /> 

            <imsss:objective satisfiedByMeasure="false" objectiveID="ΟbjType"> 

              <imsss:mapInfo targetObjectiveID="ΟbjType" 

readSatisfiedStatus="true" readNormalizedMeasure="true" 

writeSatisfiedStatus="true" writeNormalizedMeasure="true" /> 

            </imsss:objective> 

          </imsss:objectives> 

        </imsss:sequencing> 

      </item> 
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         (7.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φπνπ κε έληνλα γξάκκαηα δηαθξίλνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ SCO, ηελ δήισζε ηνπ 

Objective ObjType αιιά θαη ην δηθαίσκα αλάγλσζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν SCO 

ρσξίο φκσο λα επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ. 

 

7.4. ύλνςε θεθαιαίνπ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε έλα πιαίζην πνπ πξνηείλακε γηα ηελ 

δεκηνπξγία καζεκάησλ ζπκβαηψλ κε ην SCORM ηα νπνία πξνζαξκφδνπλ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Αθνινχζσο αλαιχζακε ηηο βαζηθέο ηερληθέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ελ ιφγσ καζεκάησλ.  

Ζ ζεκαζία ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ θξίλεηαη κεγάιε απφ ην γεγνλφο φηη 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμαγάγακε δελ ππάξρεη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

θάπνην άιιν αληίζηνηρν πιαίζην γηα ηελ δεκηνπξγία πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ 

ηχπνπ SCORM εθκεηαιιεπφκελν ην SCORM API. Δπηπιένλ ε εθαξκνγή ηνπ 

πιαηζίνπ ζηα καζήκαηα ηχπνπ SCORM επηηξέπεη ηελ παξνρή πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, απφ φια ηα ΓΜ πνπ είλαη ζπκβαηά 

κε ην SCORM. Άξα ην πξνηεηλφκελν πιαίζην θαιχπηεη έλα θελφ πνπ ππήξρε, φζνλ 

 <item identifier="ITEM-73CB4D4C08C4100DAE1E850527C75B2E" 

identifierref="RES-AB32F28E247BE3AEA32CC8F7892DD00E" isvisible="true"> 

          <title>Software Objects</title> 

          <imsss:sequencing> 

            <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

            <imsss:objectives> 

              <imsss:primaryObjective objectiveID="PRIMARYOBJ" /> 

              <imsss:objective satisfiedByMeasure="false" objectiveID="ΟbjType"> 

                <imsss:mapInfo targetObjectiveID=" ΟbjType " 

readSatisfiedStatus="true" readNormalizedMeasure="true" 

writeSatisfiedStatus="false" writeNormalizedMeasure="false" /> 

              </imsss:objective> 

            </imsss:objectives> 

          </imsss:sequencing> 

        </item> 
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αθνξά ηελ παξνρή πξνζαξκνζηηθφηεηαο, απφ ηα πεξηζζφηεξα ΓΜ φπσο θαη απηφ 

θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 3.11 ηεο δηαηξηβήο. 

ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζακε πξνζαξκνζηηθά καζήκαηα ζπκβαηά κε ην πξφηππν SCORM ησλ 

νπνίσλ ην πιηθφ ζρεηίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  8 

 

Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ 

αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ Java  

 

8.1. Δηζαγσγή 

Μεξηθνί απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ ProPer, φπσο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 

1.3 ηεο δηαηξηβήο, είλαη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ γηα ηνλ έιεγρν 

ρξεζηκφηεηάο ηνπ θαηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ 

κε ηελ Java. Δπηπξφζζεηα, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ, ζέινπκε λα 

αμηνινγήζνπκε ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηα πξνζαξκνζηηθά θαη 

ζπκβαηά κε ην πξφηππν SCORM καζήκαηα πνπ δεκηνπξγήζακε, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγμνπκε ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο σο πξνο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο.  

Θα παξνπζηάζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ηελ δνκή 

πνπ δψζακε ζηα καζήκαηα, ηελ πξνζαξκνγή κε βάζε ηνλ καζήηππν ηνπ ρξήζηε 

φπσο επίζεο θαη ηελ ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κε ην Java Programming Tool πνπ 

παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα.  

ηα πιαίζηα ηεο δηακνξθσηηθήο (formative) θαη ηεο αζξνηζηηθήο (summative) 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγήζνπκε δχν καζήκαηα κε 

αληηθείκελν ηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ Java. Σν πξψην 

κάζεκα, είρε θχξην ζθνπφ λα αλαδείμεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ProPer, ηελ ρξεζηκφηεηά 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη πηζαλά πξνβιήκαηα απφ ηελ ρξήζε 

ηνπο. Σν δεχηεξν κάζεκα, δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εθηηκήζνπκε ην φθεινο ηεο 

παξερφκελεο πξνζαξκνγήο θαη ηελ πηζαλή βειηίσζε ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα. 

Δπηπξφζζεηα ε δεκηνπξγία ηνπ απνηέιεζε κία πινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο 

πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ, ην νπνίν παξνπζηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

ηεο δηαηξηβήο.  
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ηηο επφκελεο ελφηεηεο αλαιχνπκε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζακε γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζχζηεκα ζηελ δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java. Δηδηθφηεξα ζα παξνπζηάζνπκε αξρηθά ην API πνπ 

δεκηνπξγήζακε ζην ProPer ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ελζσκαηψλεη ζηα 

καζήκαηά ηνπ αζθήζεηο πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ ρξήζε ηνπ Java 

Programming Tool ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

ιεπηνκέξεηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ καζήκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε  θαη ζα νινθιεξψζνπκε κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

δεχηεξνπ καζήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 

8.2. πλεξγαζία καζεκάησλ κε ην Java Programming Tool 

Σν ζχζηεκα παξέρεη ην Java Programming Tool γηα ηελ επθνιφηεξε αλάπηπμε Java 

πξνγξακκάησλ, σζηφζν δελ ήηαλ δπλαηή ε αλάθιεζε θαη απνζηνιή πιεξνθνξηψλ 

απφ θαη πξνο απηφλ κέζα απφ ηα καζήκαηα, δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξρε ην θαηάιιειν 

API δηαζχλδεζεο. Δπηπξφζζεηα νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχζαλ λα 

απηνκαηνπνηήζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, δίλνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ έηζη ψζηε λα ειεγρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνρσξήζακε ζηελ αλάπηπμε ελφο API, ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθκεηαιιεπηνχλ πιήξσο ηελ χπαξμε ηνπ JPT ζην 

ProPer. Απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα αλαθεξφκαζηε ζε απηφ ην API σο JPT API (Java 

Programming Tool Application Program Interface). 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε, λα ζεκεησζεί φηη ε ρξήζε ηνπ JPT API απφ έλα κάζεκα 

ζπκβαηφ κε ην SCORM, ππεξβαίλεη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ SCORM θαη νπνηαδήπνηε 

ιεηηνπξγία δηαζχλδεζεο κε ην JPT δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ζε άιιεο πιαηθφξκεο 

ζπκβαηέο κε ην SCORM, εθηφο απφ ην ProPer. Χζηφζν, θξίζεθε αλαγθαία ε χπαξμε 

ελφο API δηαζχλδεζεο κε ην JPT, δηφηη ζα πξνσζήζεη ηελ δηαδξαζηηθή εθπαίδεπζε 

θαη ζα δψζεη θίλεηξα γηα κειέηε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Δμάιινπ, ην κφλν 

πξφβιεκα πνπ ζα πξνθχςεη ζε πεξίπησζε αλάξηεζεο ελφο καζήκαηνο κε εληνιέο 

ηνπ JPT API, είλαη ε χπαξμε ελφο αλελεξγνχ ζπλδέζκνπ κέζα ζην κάζεκα. 

Γλσξίδνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ ν δεκηνπξγφο ηνπ καζήκαηνο, ζα κπνξεί λα θάλεη 
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ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζρεηηθφ κάζεκα αθαηξψληαο ηνπο ζρεηηθνχο 

ζπλδέζκνπο, έηζη ψζηε ην ηξνπνπνηεκέλν κάζεκα λα είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ην 

SCORM.  

8.2.1. ρεδίαζε JPT API 

Οη θιάζεηο ηνπ ProPer γηα ηελ κεηαγιψηηηζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ, έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα δέρνληαη απφ έλα SCO ηα ζηνηρεία 

ηνπ Πίλαθα 8.1, ηα νπνία πξναηξεηηθά κπνξεί λα εηζάγεη ν εθπαηδεπηηθφο. ηαλ ν 

εθπαηδεπηηθφο δειψλεη θάπνηα απφ απηά ηα ζηνηρεία, ην JPT ηα θνξηψλεη απεπζείαο 

ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ηνπ ρξήζηε. Σν απνηέιεζκα είλαη, φηαλ εθηειείηαη ην JPT, λα 

έρεη ζηα πεδία ηνπ θνξησκέλεο φιεο ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεη αλαγθαίν ν εθπαηδεπφκελνο λα ηηο ηξνπνπνηεί. 

Πίλαθαο 8.1 : Πίλαθαο ζηνηρείσλ ηνπ JPT API κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο 

ηνηρείν Πεξηγξαθή 

name Σν φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

code Ο θψδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θνξησζεί ζην 

JPT 

inputValue Οη ηηκέο πιεθηξνινγίνπ πνπ ζα δνζνχλ ζην JPT.  

compOut Ζ έμνδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηνπ 

θψδηθα πνπ ζα απνζηαιεί ζην ζχζηεκα 

prWeight Ζ βαξχηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ βαζκνινγία ηεο 

ελφηεηαο 

 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, 

ην JPT ηξνπνπνηήζεθε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δέρεηαη απφ ην SCO ζπγθεθξηκέλεο 

ηηκέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ γηα έλα πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα ζεσξεζεί 

ζσζηφ έλα πξφγξακκα, δελ αξθεί απιψο λα εθηειείηαη, ρσξίο ζπληαθηηθφ ιάζνο, 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα πνπ βαζκνινγεί ην JPT, αιιά 

επηπιένλ ζα πξέπεη ε έμνδφο πνπ επηζηξέθεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, λα ζπκπίπηεη κε απηή πνπ απέζηεηιε ην SCO ζην JPT. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν απηνκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
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αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο 

εμφδνπ, έηζη ψζηε λα εμεηάζνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. 

Πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα ελεκεξψλεη ην κνληέινπ ρξήζηε κεηά ηελ 

κεηαγιψηηηζε θαη εθηέιεζε θάζε πξνγξάκκαηνο,  ρξεηάζηεθε λα αλαπηχμνπκε 

θψδηθα, ν νπνίνο αξρηθά ζα ππνινγίδεη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζεθεχεη ηε 

βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Ο ππνινγηζκφο ηεο 

βαζκνινγίαο γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ βαξχηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

αλέπηπμε ν εθπαηδεπφκελνο ζηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ελφηεηαο. Ο ζρεηηθφο 

θψδηθαο βξίζθεηαη ζην αξρείν storePrScore.jsp θαη παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 1.1. 

8.2.2. Παθέην βνεζεηηθώλ αξρείσλ γηα ηελ δηαζύλδεζε ηνπ SCO κε ην JPT 

Σν ProPer παξέρεη έλα παθέην βνεζεηηθψλ αξρείσλ, ην νπνίν αθνχ θαηεβάζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ην ελζσκαηψζεη ζηα 

καζήκαηα πνπ αλαπηχζζεη Απηφ ην παθέην, πεξηιακβάλεη φια ηα αξρεία κε ηηο 

απαξαίηεηεο κεζφδνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπλδέζνπκε έλα κάζεκα κε ην Java 

Programming Tool. Σα αξρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

 Αξρεία εηθφλαο. Βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν images θαη πεξηέρνπλ εηθφλεο νη 

νπνίεο ρξεζηκεχνπλ σο θνπκπηά επηινγψλ γηα ηελ δηαζχλδεζε κε ηνλ JPT.  

 Αξρείν JOEFunctions.js. Δίλαη έλα JavaScript αξρείν ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζηνλ θάθειν scripts θαη πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο κεζφδνπο γηα ηελ 

δηαζχλδεζε ηνπ SCO κε ην JPT. Οη κέζνδνη JavaScript πνπ παξέρνληαη φπσο 

θαη ε πεξηγξαθή ηνπο εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.2 ελψ ν θψδηθάο ηνπ 

παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 1.2. 

 Αξρεία ελδεηθηηθήο ζειίδαο HTML πνπ ζπλδέεηαη κε ην JPT. Απηά ηα 

αξρεία, βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν Sample θαη απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα 

ζχλδεζεο κίαο ζειίδαο καζήκαηνο, κε ην JPT έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.  
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Πίλαθαο 8.2: Πίλαθαο κεζφδσλ ηνπ αξρείνπ  JOEscripts.js ηνπ JPT API  

Μέζνδνο Πεξηγξαθή 

openJavaEditor( ) Αλνίγεη ην παξάζπξν ηνπ JPT ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο. 

loadJavaEditorBt( ) Πξνζζέηεη ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ηελ επηινγή 

απηφκαηεο θφξησζεο πξνγξάκκαηνο ζην JPT. 

loadJavaEditorBtSimple( ) Δκθαλίδεη θνπκπί ζηελ ζειίδα ην νπνίν αλνίγεη ην 

JPT. Έρεη αθξηβψο ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ηελ 

επηινγή Java Tool απφ ην κελνχ εξγαιείσλ ηνπ 

ProPer. 

loadJavaScoreBt() Δκθαλίδεη ην θνπκπί ην νπνίν ελεκεξψλεη ην 

ζχζηεκα γηα ηε βαζκνινγία ησλ πξνγξακκάησλ. 

changeAction ( ) Οξίδεη ην αξρείν ζην νπνίν ζα απνζηαινχλ ηα 

ζηνηρεία ηεο HTML θφξκαο πνπ ζηέιλεη 

πιεξνθνξίεο ζην JPT ζρεηηθά κε ηνλ θψδηθα ηνπ 

ρξήζηε. Οπζηαζηηθά δίλεη ηηκή ζην πεδίν action ηεο 

θφξκαο. 

 

8.2.3. Υξήζε ηνπ  JPT API από ηα καζήκαηα SCORM 

Σν JPT API, θαιείηαη απφ ηα HTML αξρεία ηα νπνία απνηεινχλ ην θάζε SCO ηνπ 

καζήκαηνο. ε θάζε HTML αξρείν ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη κε ην JPT ζα πξέπεη λα 

εηζαρζεί ν θαηάιιεινο θψδηθαο. Αλ θαη παξέρνληαη νη κέζνδνη γηα ηελ θιήζε ηνπ 

JPT θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο βαζκνινγίαο, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη κέζσ κίαο 

HTML θφξκαο λα δειψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη λα ζηαινχλ ζην JPT. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα ζηαινχλ κέζσ ησλ πεδίσλ ηεο θφξκαο. Ο θψδηθαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, κπνξεί λα εηζαρζεί ζε έλα πεδίν ηχπνπ text, αλ ζέινπκε λα είλαη 

θαλεξφο ζηνλ εθπαηδεπφκελν, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα εηζαρζεί ζε έλα θξπθφ πεδίν ηεο θφξκαο. Οη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο φπσο 

βαξχηεηα, έμνδνο, είζνδνο πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα ζηαινχλ κέζσ θξπθψλ 
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πεδίσλ ηεο HTML θφξκαο. Σν φλνκα ηνπ θάζε πεδίνπ ηεο θφξκαο, νξηνζεηείηαη απφ 

ην JPT API, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8.1.  

ην ρήκα 8.1, κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ θψδηθα κίαο HTML θφξκαο, πνπ 

απνζηέιιεη ζην JPT ην φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ επηζπκεηή έμνδν, ηελ 

βαξχηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ βαζκνινγία ηεο ελφηεηαο θαη θάπνην ηκήκα ηνπ 

θψδηθα, ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη.  Με έληνλα 

γξάκκαηα, δηαθξίλνπκε ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ ηεο θφξκαο πνπ ζηέιλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζην JPT, ελψ κε ππνγξακκηζκέλα γξάκκαηα, βιέπνπκε  ην 

φλνκα ησλ κεζφδσλ ηνπ JPT API πνπ θαινχκε.  

ρήκα 8.1: Απφζπαζκα HTML θψδηθα γηα ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ην JPT 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     <p id="exHeading">Exercise </p> 

      <form name="mycode" target="mywindow" onsubmit="openJavaEditor(780,750)" action='#'> 

       <script type="text/javascript" language="javascript">changeAction("mycode",2); </script> 

        <input type="hidden" name="name"  value="HelloTester"/> 

        <input type="hidden" name="compOut"  value="Good morning World! 

Good evening World!"/> 

        <input type="hidden" name="prWeight"  value="0.33"/> 

        <!-- <input type="hidden" name="inputValue"  value="Hello"/> --> 

        <input type="hidden" name="code" value=' 

class HelloObject  {   

   String greeting; 

   HelloObject( String st ) 

  {Δηζάγεηε εδψ ησλ απαξαίηεην θψδηθα    } 

  void speak()  

  {Δηζάγεηε εδψ ησλ απαξαίηεην θψδηθα    } 

} 

class HelloTester1{ 

  public static void main ( String[] args )   

  { 

    HelloObject object1 = new HelloObject("Mercury");  

    object1.speak(); 

  } 

}' /> 

 <script type="text/javascript" language="javascript">loadJavaEditorBt("mycode", 

"Exercise");</script> 

 </form> 
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8.3. Μάζεκα δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο 

Απηή ε ελφηεηα παξνπζηάδεη ην πξψην κάζεκα, ην νπνίν δεκηνπξγήζακε γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java, ζηα πιαίζηα 

ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ζθνπφο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ήηαλ λα δηαθαλνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο θαη λα 

αμηνινγεζνχλ νη παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηηκήζακε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα κάζεκα, ηνπ νπνίνπ ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζα βαζίδεηαη κφλν 

ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζην SCORM API. πλεπψο, ην πξψην 

κάζεκα δελ ζα ππνζηεξίδεη ηελ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.  Γηα 

ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο, αθνινπζήζακε κέξνο ηνπ πιαηζίνπ πνπ πξνηείλακε 

ζην έβδνκν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, ρσξίο λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα ζηάδηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα κνληέια καζεηχπσλ θαη ηε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ, 

δεδνκέλνπ φηη ήηαλ έμσ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 

Δηδηθφηεξα ε πνξεία αλάπηπμεο ηνπ καζήκαηνο εκπεξηείρε ηα παξαθάησ ζηάδηα : 

 Δπίπεδν παηδαγσγηθήο ζρεδίαζεο 

o Οξηζκφο καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

o Καζνξηζκφο πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο 

 Σερλνινγηθό επίπεδν 

o Δχξεζε εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ 

o Καζνξηζκφο ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο 

o Αλάπηπμε ησλ SCOs 

o Αλάπηπμε ηνπ αξρείνπ manifest 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

καζήκαηνο. ην επίπεδν ηεο παηδαγσγηθήο ζρεδίαζεο, έπξεπε λα θαζνξηζηνχλ νη 

ζηφρνη θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο. Ο θχξηνο καζεζηαθφο ζηφρνο ηνπ 

καζήκαηνο ήηαλ νη εθπαηδεπφκελνη, κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο λα έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηηο αξρέο ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα γξάθνπλ απιά αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξάκκαηα κε ηελ Java. Σν κάζεκα, 

απεπζχλεηαη ζε αξράξηνπο, αιιά θαη πην έκπεηξνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 
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Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. πλεπψο, ζα πξέπεη 

λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θνηηεηψλ κε κεδεληθφ επίπεδν γλψζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη λα θηάλεη ζε ζεκείν λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ αθφκα θαη 

θνηηεηέο εμνηθεησκέλνπο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ Java. Με βάζε ηνπο 

παξαπάλσ ζηφρνπο, θαζνξίζηεθαλ ηα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο. Απνθαζίζζεθε 

ην κάζεκα λα μεθηλάεη κε κία εηζαγσγή ζηελ Java, λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

δηδαζθαιία βαζηθψλ θαη πξνρσξεκέλσλ ελλνηψλ ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα νινθιεξψλεηαη κε πξνρσξεκέλεο εληνιέο ηεο Java.  

Αθνχ θαζνξίζηεθαλ νη ζηφρνη θαη ηα πεξηερφκελα πξνρσξήζακε ζην 

ηερλνινγηθφ επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ καζήκαηνο. Σν πξψην ζηάδην ηνπ ηερλνινγηθνχ 

επηπέδνπ είλαη ε εχξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ. Πξνθεηκέλνπ λα κελ 

μαλαγξάςνπκε απφ ηελ αξρή έλα θαηλνχξην κάζεκα, αιιά θαη λα ζπκβαδίδνπκε κε 

ηελ θηινζνθία ηνπ πξνηχπνπ SCORM, ε νπνία ελζαξξχλεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, απνθαζίζακε ην λέν κάζεκα, λα βαζηζζεί ζε ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Μεηά απφ κειέηε, πνπ έγηλε ζε πνιινχο ηζηνηφπνπο 

δηδαζθαιίαο ηεο Java θαη ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ, απνθαζίζακε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο “Introduction to 

Computer Science using Java” ηνπ Bradley Kjell (2006). Δπηιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα, γηαηί ππεξθαιχπηεη ζεκαηηθά ηηο απαηηήζεηο πνπ είρακε ζέζεη, αιιά θαη γηα 

ηνλ ιφγν φηη παξέρεη δηαθνξεηηθνχ είδνπο πεξηερφκελν, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε 

ζεσξία, θνπίδ, επαλαιήςεηο θαη πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ. Σα θνπίδ θαη νη 

αζθήζεηο πξνγξακκαηηζκνχ επηηξέπνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα αμηνινγεί ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ αιιά θαη ην ζχζηεκα λα δεκηνπξγήζεη έλα αμηφπηζην ΜΥ. Έλα 

αθφκα ζηνηρείν πνπ ζπλεγφξεζε ζηελ επηινγή ηνπ καζήκαηνο είλαη ν δηαδξαζηηθφο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο ζεσξίαο. Κάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο απνηειείηαη απφ κία 

ή πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο. ε θάζε ηζηνζειίδα κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηίζεηαη κία επαλαιεπηηθή εξψηεζε απηναμηνιφγεζεο, ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζφλεο (ρήκα 8.2). Ζ απάληεζε ηεο επαλαιεπηηθήο εξψηεζεο, 

εκθαλίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο, επηηξέπνληαο ηνλ εθπαηδεπφκελν 

λα αθηεξψζεη ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν γηα ηελ εχξεζε ηεο απάληεζεο θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν λα αμηνινγήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ.  
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ρήκα 8.2: Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηχπνπ ζεσξίαο ζην κάζεκα ηνπ 

Bradley Kjell 

 

Πεγή : Bradley 2006 

 

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ καζήκαηνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, δεηήζακε 

ηελ απαξαίηεηε άδεηα ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ. 

Αθνχ δφζεθε ε άδεηα απφ ηνλ ζπγγξαθέα, γηα ρξήζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαηά ηελ θξίζε καο, πξνρσξήζακε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δνκήο 

θαη ησλ ελνηήησλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην λέν κάζεκα. Σν αξρηθφ κάζεκα, 

ρσξίδεηαη ζε 13 κέξε θαη έρεη ζπλνιηθά 87 θεθάιαηα, ην θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ 

πεξηέρεη 2-3 ελφηεηεο, δηαθφξσλ ηχπσλ (ζεσξία, επαλάιεςε, θνπίδ θ.α.). 

Αθαηξέζακε φζα θεθάιαηα θαη ελφηεηεο αλαθέξνληαλ ζε πνιχ γεληθέο έλλνηεο, φπσο 

θαη κεξηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο θξίλακε φηη ήηαλ πνιχ εμεηδηθεπκέλεο, γηα ηνπο 

θνηηεηέο, ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζχλεηαη ην κάζεκα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε. Σν λέν 

κάζεκα, απνθαζίζακε λα ρσξίδεηαη ζε 8 κέξε θαη λα έρεη 55 θεθάιαηα. Σν θάζε 

θεθάιαην, ζα απνηειείηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλε ζε 

SCOs. 
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Σα επφκελα ζηάδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ SCOs θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ imsmanifest.xml πνπ ζα 

ζπλνδεχεη ην κάζεκα. Ζ δεκηνπξγία ησλ SCOs θαη ηνπ αξρείνπ imsmanifest.xml, 

δελ έρεη αλαιπζεί έσο απηφ ην ζεκείν ηεο δηαηξηβήο θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ηα δχν 

απηά ζηάδηα ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ηεο δηαηξηβήο.  

8.3.1. Αλάπηπμε ησλ SCOs ηνπ καζήκαηνο 

Σα SCOs ηνπ λένπ καζήκαηνο ζα βαζίδνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ ηνπ 

αξρηθνχ καζήκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ην αξρηθφ κάζεκα πεξηείρε δηαθφξσλ εηδψλ 

ελφηεηεο, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο απφ ηα SCOs πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

γηα θάζε είδνο ελφηεηαο. Οη απαηηήζεηο απηέο γηα θάζε έλα απφ ηα ήδε ησλ ελνηήησλ 

ηνπ καζήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

Δλόηεηεο ζεσξίαο. Οη ελφηεηεο ζεσξίαο ηνπ αξρηθνχ καζήκαηνο 

απνηεινχληαη απφ 20-30 ηζηνζειίδεο ε θάζε κία. Μία δηεπαθή απφ ελφηεηα ζεσξίαο 

ηνπ αξρηθνχ καζήκαηνο εκθαλίδεηαη ζην ρήκα 8.2. Ζ κεηάβαζε κεηαμχ ησλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ελφηεηα, γίλεηαη ζεηξηαθά κέζσ εηδηθψλ 

επηινγψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο (ρήκα 8.2). Σα 

SCOs πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε, γηα απηφ ηνλ ηχπν ελνηήησλ, ζέινπκε λα επηηξέπνπλ 

ηελ ζεηξηαθή πινήγεζε, αιιά επηπιένλ λα δίλνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ηελ ηζηνζειίδα πνπ ζέιεη λα κειεηήζεη κέζσ εηδηθνχ κελνχ. 

Ζ πξφνδνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο, ζα πξέπεη λα απνξξέεη 

απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ έρεη κειεηήζεη, πξνο ησλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ.  

Δλόηεηεο επαλάιεςεο. Οη ελφηεηεο επαλάιεςεο απνηεινχληαη απφ κία 

ηζηνζειίδα θαη πξνηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα ζθεθηεί πσο ζα ζπκπιεξψζεη 

θάπνηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα θείκελα. Ο εθπαηδεπφκελνο, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην εηδηθφ θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε θελφ θαη λα δεη ηελ 

απάληεζε. Σα SCOs πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ελνηήησλ, 

ζέινπκε λα αμηνινγνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ησλ θελψλ ζηα 

νπνία επέιεμε λα δεη ηηο απαληήζεηο. ζν πεξηζζφηεξα επηιέγεη ν εθπαηδεπφκελνο, 

ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε βαζκνινγία ηνπ ζε απηή ηελ ελφηεηα. 
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Κνπίδ. Οη ελφηεηεο ηχπνπ θνπίδ, είλαη εξσηεκαηνιφγηα απηναμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε κία ηζηνζειίδα. Ο ππνινγηζκφο ηεο 

βαζκνινγίαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε απηέο ηηο ελφηεηεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ζην εξσηεκαηνιφγην.  

Αζθήζεηο πξνγξακκαηηζκνύ. Απηέο νη ελφηεηεο παξνπζηάδνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν θάπνηα πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνλ θαινχλ λα γξάςεη 

ησλ θαηάιιειν θψδηθα, θαη αθνινχζσο λα ηνλ κεηαγισηηίζεη θαη εθηειέζεη κέζσ 

εμσηεξηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εληνιψλ (Notepad, javac.exe, java.exe θ.α.). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπκε ηνλ εθπαηδεπφκελν, ζέινπκε ηα SCOs απηνχ ηνπ 

ηχπνπ λα επηθνηλσλνχλ κε ην JPT ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ βαζκνινγία ζε απηά ηα SCOs 

ζα βαζίδεηαη ζηελ ζσζηή κεηαγιψηηηζε θαη εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ.  

ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ φια ηα SCOs ηνπ καζήκαηνο, φπσο ην λα 

μεθηλνχλ θαη λα ηεξκαηίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ην ζχζηεκα θαη λα απνζηέιινπλ ζε 

απηφ ηε βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη φια ηα SCO λα 

έρνπλ έλα θνηλφ πξφηππν παξνπζίαζεο (template) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

 

8.3.2.  Πινήγεζε κεηαμύ ησλ SCOs θαη ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο 

ην αξρηθφ κάζεκα ν εθπαηδεπφκελνο γηα λα κεηαθεξζεί απφ ηελ κία ελφηεηα ζηελ 

άιιε, έπξεπε πάληα λα επηζηξέθεη ζηελ ηζηνζειίδα κε ηνλ θαηάινγν ησλ ελνηήησλ, 

δειαδή ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ ε κεηάβαζή ηνπ απφ ηελ κία 

ππνζειίδα ζεσξίαο ζε θάπνηα άιιε γηλφηαλ ζεηξηαθά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπφκελνο ζέιεη λα επηζθεθηεί γηα παξάδεηγκα ηελ 20ε 

ππνζειίδα ηεο ζεσξίαο, λα πξέπεη λα επηιέμεη 20 θνξέο ην θνπκπί «Δπφκελν» 

θάλνληαο δχζρξεζηε ηελ πινήγεζή ηνπ ζην κάζεκα. ην ρήκα 8.3 εκθαλίδεηαη ε 

δνκή θαη ε πινήγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζην αξρηθφ κάζεκα.  
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ρήκα 8.3: Πινήγεζε εθπαηδεπφκελνπ θαη δνκή αξρηθνχ καζήκαηνο 

 

 

 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε πινήγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ηξνπνπνηήζακε ηελ δνκή 

ηνπ καζήκαηνο. Οκαδνπνηήζακε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ελνηήησλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ δηδαζθαιία θνηλψλ ελλνηψλ κέζα ζε γνληθέο ελφηεηεο  θαη 

επηηξέςακε ηνλ εθπαηδεπφκελν λα κεηαθηλείηαη θαη’ επηινγήλ, ηφζν κεηαμχ ησλ 

ππνζειίδσλ ζεσξίαο φζν θαη κεηαμχ ησλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο, έρνληαο 

παξάιιεια δηαηεξήζεη ηελ επηινγή ζεηξηαθήο πινήγεζεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

ρήκα 8.4. Γηα ηελ πινήγεζε κέζα ζε κία ελφηεηα ζεσξίαο, δεκηνπξγήζακε έλα 

drop down κελνχ επηινγψλ, φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

ζε πνηα ζειίδα ηεο ελφηεηαο ζέιεη λα κεηαθεξζεί. ην drop down κελνχ, θξνληίζακε 

ψζηε πξηλ απφ ηνλ ηίηιν θάζε ελφηεηαο πνπ έρεη ήδε επηζθεθηεί ν εθπαηδεπφκελνο, 

λα εκθαλίδεηαη έλα αζηέξη «*», έηζη ψζηε λα είλαη ελήκεξνο ν ρξήζηεο γηα ην 

ηζηνξηθφ πινήγεζήο ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Δπηπξφζζεηα δεκηνπξγήζακε 

ηνλ απαξαίηεην κεραληζκφ, ν νπνίνο απνζεθεχεη ηελ ηειεπηαία ζειίδα ελφο SCO 

πνπ επηζθέθηεθε ν ρξήζηεο θαη ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα επηζηξέςεη ζην ίδην SCO, 

ηνπ απνζηέιιεη ηελ ηειεπηαία ζειίδα έηζη ψζηε λα ζπλερίζεη ηε κειέηε ηνπ απφ ην 

ζεκείν φπνπ είρε ζηακαηήζεη.  

Καηάινγνο 

Δλνηήησλ 

Θεσξία  

Frameset 

.html 

Θεσξία 
ειίδα-1 

.html 
 

Δπαλάιεςε 

.html 
 

Κνπίδ 

.html 

 

Θεσξία  

Frameset 

.html 
 

Αζθήζεηο 

Πξνγξακκαηη

ζκνχ 

 

Θεσξία 
ειίδα-1 

.html 

 

Δλφηεηα Ν 

Θεσξία 
ειίδα-Ν 

.html 
 

Θεσξία 
ειίδα-2 

.html 

 

Θεσξία 
ειίδα-2 

.html 

 

Θεσξία 
ειίδα-Ν 

.html 
 

Μεηαθίλεζε εληφο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ 

Μεηαθίλεζε ζε ελφηεηα αλψηεξνπ/θαηψηεξνπ επηπέδνπ 
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ρήκα 8.4: Πινήγεζε εθπαηδεπφκελνπ θαη δνκή καζήκαηνο ζην ProPer 

 

Γνληθή 

Δλφηεηα 

 

Γνληθή 

Δλφηεηα 1 

Έλλνηα 1 

Γνληθή 

Δλφηεηα 2 

Έλλνηα 2 

SCO-1 

Θεσξία 

SCO-2 

Δπαλάιες

ε 

SCO-3 

Κνπίδ 

SCO-4 

Θεσξία 

SCO-5 
Αζθήζεηο 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Γνληθή 

Δλφηεηα Ν 

Έλλνηα Ν 

Asset 

Frameset   

.html 

 

Asset-1 

.html 
 

Asset-2 

.html 
 

Asset-N 

.html 

 

Asset 

.html 
 

Asset 

.html 
 

Asset 

Frameset   

.html 
 

Asset 

.html 

 

Asset 

.jpg 

 

Asset 

.jpg 

 

Asset 

.js 
 

Asset 

.jpg 
 

Asset 

.js 
 

Asset 

.js 

 

Asset 
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Asset 

.js 
 

Asset-1 

.html 
 

Asset-2 
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Asset 

.jpg 
 

Asset 

.js 

 

SCO SCO-N 

Asset 

.jpg 
 

Asset 

.js 
 

Asset 

.jpg 

 

Asset 

.js 
 

Asset 

.jpg 

 

Asset 

.js 

 

Asset-N 

.html 
 

Μεηαθίλεζε εληφο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ 

Μεηαθίλεζε ζε ελφηεηα αλψηεξνπ/θαηψηεξνπ επηπέδνπ 
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Οη παξερφκελεο επηινγέο πινήγεζεο ηνπ λένπ καζήκαηνο, φηαλ αλαξηάηαη 

ζην ProPer, είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρήκα 8.5. Απφ ηνλ πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ, ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζε νπνηαδήπνηε ελφηεηα 

(SCO) ηνπ καζήκαηνο επηζπκεί, ελψ απφ ηελ γξακκή πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζεηξηαθά ζηηο επφκελεο ή πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηνπ 

καζήκαηνο. Αληίζηνηρα κε ην drop down κελνχ θαη ηα βέιε πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

ηκήκα ηεο δηεπαθήο κε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηφζν γηα ζεηξηαθή φζν θαη γηα θαη’ επηινγή πινήγεζε ζηηο ελφηεηεο ηνπ 

καζήκαηνο. 

πλεπψο επαιεζεχεηαη ην δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 8.4, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πινεγείηαη απφ κία ηζηνζειίδα 

(asset) κίαο ελφηεηαο (SCO) ηνπ καζήκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα ηεο ίδηαο 

ελφηεηαο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα (SCO) επηζπκεί, αλεμαξηήηνπ επηπέδνπ 

εκθψιεπζεο. 

ρήκα 8.5: Γηεπαθή ελφηεηαο ζεσξίαο ζην ProPer θαη επηινγέο πινήγηεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πινήγεζε ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ SCO ζεσξίαο 

Πινήγεζε ζηα SCOs ηνπ καζήκαηνο 
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πσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 8.4, γηα θάζε SCO 

ζεσξίαο πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηζηνζειίδαο, δεκηνπξγήζακε 

κία αξρηθή ηζηνζειίδα πιαηζίσλ (frameset). Απηή ε ζειίδα πεξηέρεη φιν ηνλ 

απαξαίηεην θψδηθα γηα ηελ ζχλδεζε κε ην SCORM API θαη ην ProPer, ελψ ζην 

πιαίζην (frame) πνπ δηαζέηεη αλνίγεη θάζε θνξά ηελ επηζπκεηή ηζηνζειίδα γηα 

κειέηε. Ο θψδηθαο ηεο αξρηθήο ζειίδαο κίαο ελφηεηαο ζεσξίαο παξνπζηάδεηαη ζην 

παξάξηεκα 2.1 ελψ ν θψδηθαο κίαο αληηπξνζσπεπηηθήο εζσηεξηθήο ζειίδαο απφ έλα 

SCO ζεσξίαο παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα 2.2. 

ζνλ αθνξά ηε δνκή ησλ SCOs, φπσο βιέπνπκε θαη απφ ην ρήκα 8.4, 

απνηεινχληαη απφ έλα βαζηθφ Asset, ην νπνίν είλαη κία ηζηνζειίδα HTML ε νπνία 

κπνξεί λα πεξηέρεη άιιεο ηζηνζειίδεο ή πξφζζεηα ςεθηαθά ζηνηρεία, φπσο εηθφλεο, 

animation αιιά θαη θψδηθα JavaScript ζηα αληίζηνηρα αξρεία ηχπνπ .js. 

8.3.3. Γηεπαθέο ησλ ελνηήησλ 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο δηεπαθέο ηνπ καζήκαηνο, αξρηθά ζρεδηάζακε έλα 

πξφηππν δηεπαθήο γηα θάζε ηχπν ελφηεηαο ηνπ καζήκαηνο. ηα ρήκαηα 8.2 θαη 8.5 

δηαθξίλνπκε ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή δηεπαθή κίαο ελφηεηαο ζεσξίαο φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε ζην λέν κάζεκα. πσο δηαθξίλεηαη θαη ζην ρήκα 8.5, ζην πάλσ 

κέξνο ηεο δηεπαθήο εκθαλίδεηαη ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο θαη αθξηβψο απφ θάησ ν 

ηίηινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ησλ ελνηήησλ ζεσξίαο, 

αθξηβψο θάησ απφ ηνλ ηίηιν ηεο ελφηεηαο εκθαλίδεηαη θαη ν ηίηινο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζειίδαο, φπσο θαη ν αχμσλ αξηζκφο ηεο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο 

ππνζειίδεο ηεο ελφηεηαο. (π.ρ. 11/21). πγθξηηηθέο παξνπζηάζεηο ησλ αξρηθψλ θαη 

ησλ ηειηθψλ δηεπαθψλ ησλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο εκθαλίδνληαη ζηα ρήκαηα 8.6, 

8.7 θαη 8.8 γηα ηνπο ηχπνπο επαλάιεςεο, θνπίδ θαη αζθήζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ 

αληίζηνηρα. 

ηηο δηεπαθέο ησλ ελνηήησλ επαλάιεςεο, αξρηθά δελ ππήξραλ ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο πινήγεζεο θαη ν ρξήζηεο κπνξνχζε κφλν λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή 

ελφηεηα επηιέγνληαο ην θνπκπί “Back” (ρήκα 8.6Α). Αληίζεηα κε ηελ βνήζεηα ησλ 

παξερφκελσλ επηινγψλ πινήγεζεο ηνπ ProPer (ρήκα 8.6Β), ν εθπαηδεπφκελνο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζεί ζηελ πξνεγνχκελε/επφκελε ελφηεηα κέζσ ησλ 

επηινγψλ ηεο γξακκήο πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα 
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επηζπκεί απφ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ επφκελε 

θαηαιιειφηεξε ελφηεηα γηα κειέηε κέζσ ηεο επηινγήο άκεζεο θαζνδήγεζεο. Οη 

ίδηεο επηινγέο είλαη δηαζέζηκεο θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ελνηήησλ ηνπ 

καζήκαηνο. 

Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ δηεπαθψλ ησλ ελνηήησλ ηχπνπ θνπίδ (ρήκα 8.7), 

ηζρχεη φηη εηπψζεθε παξαπάλσ θαη ζπλεπψο δελ ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλάιπζε. 

Χζηφζν, πξφζζεηεο ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ γίλεη ζηηο ελφηεηεο ηχπνπ αζθήζεσλ 

πξνγξακκαηηζκνχ. ε απηέο ηηο ελφηεηεο έγηλε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ηνπ JPT 

πνπ παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην ρήκα 8.8Β, παξέρνληαη 

εηδηθφο ρψξνο πξνβνιήο θαη ζπγγξαθήο αξρηθνχ θψδηθα πξνγξακκάησλ, επηινγέο 

θφξησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην JPT φπσο θαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ρξήζηε. 
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ρήκα 8.6: Γηεπαθή ελφηεηαο επαλάιεςεο ζην αξρηθφ κάζεκα (A) θαη ζην ProPer 

(B) 

 

 

 

 

A 

B 
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ρήκα 8.7: Γηεπαθή ελφηεηαο θνπίδ ζην αξρηθφ κάζεκα (A) θαη ζην ProPer (B) 

 

 

 

A 

B 
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ρήκα 8.8: Γηεπαθή ελφηεηαο αζθήζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ ζην αξρηθφ κάζεκα (A) 

θαη ζην ProPer (B) 

 
 

 

 

 

A 

B 

Απνζήθεπζε ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ 

Άλνηγκα JPT θαη 
θφξησζε 

ζπγθεθξηκέλνπ 

θψδηθα  

Υψξνο πξνβνιήο – 

ζπγγξαθήο θψδηθα 
πνπ ζα θνξησζεί ζην 

JPT 
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8.3.4. Βαζκνιόγεζε ησλ ελνηήησλ 

Σν κάζεκα ζα πξέπεη απηφκαηα λα βαζκνινγεί θάζε ελφηεηα, αλάινγα κε ηηο 

επηδφζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ ηξφπνο βαζκνιφγεζεο πνηθίιεη γηα θάζε ηχπν 

ελφηεηαο.  

Γηα ηηο ελφηεηεο ζεσξίαο, αξρηθά ειέγρνπκε πφζεο ππνζειίδεο έρεη 

επηζθεθηεί ν εθπαηδεπφκελνο. Σν πνζνζηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ππνζειίδσλ πνπ έρεη ήδε επηζθεθηεί ν εθπαηδεπφκελνο, πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ ππνζειίδσλ ηεο ελφηεηαο, καο δίλεη ηελ βαζκνινγία ηεο 

ελφηεηαο. Δπηπξφζζεηα ζπγθξίλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνζειίδσλ πνπ έρεη 

επηζθεθηεί ν ρξήζηεο, κε ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ pagesForCompletionNeeded θαη 

pagesForSuccess, ειέγρνπκε αλ ην SCO θάζε ελφηεηαο ζεσξίαο ζα δεισζεί σο 

νινθιεξσκέλν (completed) θαη επηηπρέο (passed). Οη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ 

δίλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην frameset αξρείν θάζε ελφηεηαο 

ζεσξίαο (Παξάξηεκα 2.1). Ο θψδηθαο πνπ πινπνηεί ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο 

βξίζθεηαη ζηελ κέζνδν MarkIfCompleted() ηνπ αξρείνπ snceFunctions.js πνπ 

παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 2.3. 

ηηο ελφηεηεο επαλάιεςεο, ε βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θελψλ ηα νπνία έρεη ζπκπιεξψζεη ν εθπαηδεπφκελνο επηιέγνληαο ηα αληίζηνηρα 

θνπκπηά, δηαηξνχκελν κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην 

θείκελν ηεο ελφηεηαο. Ο θψδηθαο κίαο αληηπξνζσπεπηηθήο ζειίδαο επαλάιεςεο, 

εκθαλίδεηαη ζην παξάξηεκα 2.4 ελψ ν θψδηθαο ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ θαη 

απνζήθεπζεο ηεο βαζκνινγίαο παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα 2.5 ηεο δηαηξηβήο. 

Ζ βαζκνινγία ησλ ελνηήησλ ηχπνπ θνπίδ  πξνθχπηεη απφ ην πνζνζηφ ησλ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ έρεη δψζεη ν εθπαηδεπφκελνο. Ο θψδηθαο ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ HTML αξρείνπ, ελφηεηαο ηχπνπ θνπίδ, παξνπζηάδεηαη ζην 

παξάξηεκα 2.6, ελψ ε κέζνδνο απνζήθεπζεο ηεο βαζκνινγίαο ζην παξάξηεκα 2.7.  

Σέινο, ε βαζκνινγία ησλ ελνηήησλ αζθήζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην JPT θαη απνζεθεχεηαη φηαλ ν εθπαηδεπφκελνο 

επηιέμεη ην αληίζηνηρν θνπκπί απνζήθεπζεο ηεο βαζκνινγίαο (ρήκα 8.6Β). Ο 

θψδηθαο ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ HTML αξρείνπ ηεο ελφηεηαο αζθήζεσλ  

πξνγξακκαηηζκνχ παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα 2.8, ελψ ε κέζνδνο απνζήθεπζεο 
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ηεο βαζκνινγίαο  βξίζθεηαη ζην αξρείν storePrScore.jsp ηνπ νπνίνπ ν θψδηθαο 

παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα 1.1. 

 

8.3.5. Αλάπηπμε ηνπ αξρείνπ manifest 

Σν αξρείν imsmanifest.xml, ζπλνδεχεη θάζε κάζεκα SCORM θαη πεξηέρεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, γηα ηελ δνκή ηνπ καζήκαηνο θαη γηα ηα SCOs πνπ ην 

απνηεινχλ. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα απφ ηνλ θψδηθα ηνπ imsmanifest.xml. Ο θψδηθαο ηνπ 

αξρείνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 2.9. 

ην ρήκα 8.9 παξνπζηάδνπκε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ 

δήισζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ ζε κεξηθέο απφ ηηο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. 

Αξρηθά δειψλνπκε ηελ γνληθή ελφηεηα κε ηνλ ηίηιν “Loops and the while 

Statement”. Δκθσιεπκέλα ζε απηή δειψλνπκε ηελ ηηο ελφηεηεο “Theory”, “Fill the 

Blanks” θαη “Programming Exercises”. Γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο ελφηεηεο, κε 

ππνγξακκηζκέλα γξάκκαηα, εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηα πνπ ζα αλαιπζνχλ 

παξαθάησ. Οη ηηκέο πνπ δψζακε ζε απηά ηα ζηνηρεία εκθαλίδνληαη κε πιάγηα 

γξάκκαηα.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δειψλνπκε ζην αξρείν imsmanifest κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

κεηαδεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ SCORM ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ην 

εθάζηνηε κάζεκα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηηο ηδηφηεηεο ησλ SCOs θαη ησλ 

γνληθψλ ελνηήησλ θαη θαζνξίδεη θπξίσο ηε δνκή ελφο καζήκαηνο, ελψ ε ηξίηε 

θαηεγνξία πιεξνθνξηψλ, αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ νλνκάησλ θαη δηαδξνκψλ ησλ 

πεγαίσλ αξρείσλ, ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κειέηεο ηνπ. 
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ρήκα 8.9: Απφζπαζκα απφ ηνλ θψδηθα ηνπ αξρείνπ imsmanifest.xml ηνπ πξψηνπ 

καζήκαηνο. Γήισζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο 

 

 

ην αξρείν imsmanifest δειψλνπκε αξρηθά φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

γνληθέο ελφηεηεο αιιά θαη ηηο ελφηεηεο θχιια ηνπ καζήκαηνο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα, νξίζακε ζε θάζε ελφηεηα ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην SCORM 

CAM (ADL, 2004b): 

        <item identifier="ITEM-9B411DAED83CCABEAC7DC436B2C687EA" isvisible="true"> 

          <title>Loops and the while Statement</title> 

          <item identifier="ACT-470595" identifierref="RES-13"> 

            <title>Theory</title> 

            <imsss:sequencing> 

              <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

              <imsss:objectives> 

                <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true"> 

                  <imsss:minNormalizedMeasure>0.5</imsss:minNormalizedMeasure> 

                </imsss:primaryObjective> 

              </imsss:objectives> 

            </imsss:sequencing> 

          </item> 

          <item identifier="ITEM-40D3533A70F8A040A632880051E60B85" isvisible="true" 

identifierref="RES-29ABFCFE61BF2360AD32D22D5D1DE271"> 

            <title>Fill in the Blanks</title> 

            <imsss:sequencing> 

              <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="0.25" /> 

              <imsss:objectives> 

                <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true"> 

                  <imsss:minNormalizedMeasure>0.7</imsss:minNormalizedMeasure> 

                </imsss:primaryObjective> 

              </imsss:objectives> 

            </imsss:sequencing> 

          </item> 

          <item identifier="ITEM-EDD1B62AA540858113ADB3BC0AF39DFD" isvisible="true" 

identifierref="RES-356ADB9036CE084917BBD35ED553B11C"> 

            <title>Programming Exercises</title> 

            <imsss:sequencing> 

              <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="0.5000" /> 

              <imsss:objectives> 

                <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true"> 

                  <imsss:minNormalizedMeasure>0.6</imsss:minNormalizedMeasure> 

                </imsss:primaryObjective> 

              </imsss:objectives> 

            </imsss:sequencing> 

          </item> 

          <imsss:sequencing> 

            <imsss:controlMode choice="true" choiceExit="true" flow="true" forwardOnly="false" /> 

            <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

          </imsss:sequencing> 

        </item> 
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 Identifier: Πξφθεηηαη γηα ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο ελφηεηαο. Δίλαη έλα 

κνλαδηθφ αιθαξεζκεηηθφ γηα θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. 

 Identifierref: Δπίζεο έλα κνλαδηθφ ζχλνιν αιθαξεζκηηηθψλ ραξαθηήξσλ ην 

νπνίν είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ ησλ πεγαίσλ αξρείσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

παξνπζηαζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. 

 isVisible: Σν ζηνηρείν απηφ δειψλεη αλ ζα είλαη νξαηή ε ελφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν ή φρη. 

 Title: Ο ηίηινο ηεο ελφηεηαο 

 objectiveMeasureWeight: Ζ βαξχηεηα ηεο θάζε ελφηεηαο ηνπ καζήκαηνο 

ζηε βαζκνινγία ηεο γνληθήο ελφηεηαο. Έρνπκε δψζεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Ζ 

ηαθηηθή πνπ αθινπζήζακε γηα ηε δήισζε ηεο βαξχηεηαο ησλ ελνηήησλ, είλαη 

νη ζεσξίεο, πνπ απνηεινχλ θαη ην θχξην κέξνο ηνπ καζήκαηνο, λα έρνπλ 

βαξχηεηα 1, νη ελφηεηεο επαλάιεςεο 0.25, ελψ νη ελφηεηεο αζθήζεσλ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηα θνπίδ 0.5. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη κία ελφηεηα 

ζεσξίαο έρεη ηεηξαπιάζηα βαξχηεηα ζηελ βαζκνινγία ηεο γνληθήο ελφηεηαο, 

απφ κία ελφηεηα επαλάιεςεο θαη ηε δηπιάζηα απφ κία ελφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη θνπίδ.  

 minNormalizedMeasure: Καηαρσξείηαη ε ειάρηζηε βαζκνινγία πνπ πξέπεη 

λα έρεη ζπγθεληξψζεη ν εθπαηδεπφκελνο, γηα λα ζεσξείηαη γλσζηή ε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Ζ ηαθηηθή πνπ αθνινπζήζακε ζηε δήισζε ηνπ 

MinNormalizedMeasure ήηαλ ε δήισζε 0.5 γηα ηηο ελφηεηεο ζεσξίαο θαη ηα 

θνπίδ, 0.6 γηα ηηο ελφηεηεο αζθήζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 0.7 γηα ηηο 

ελφηεηεο επαλάιεςεο.  

 satisfiedByMeasure: ηαλ ην ζηνηρείν απηφ είλαη αιεζέο, επηηξέπεη ηελ 

δήισζε ηνπ SCO σο γλσζηνχ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε βαζκνινγία ηνπ 

ρξήζηε είλαη κεγαιχηεξε ηνπ MinNormalizedMeasure. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εηζαρζεί εηδηθφο κεραληζκφο ζε θάζε SCO, πνπ λα 

δηαρεηξίδεηαη πφηε ζα ζεσξείηαη σο γλσζηφ θαη πφηε φρη. ε φιεο ηηο ελφηεηεο 

ηνπ καζήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζακε, ην satisfiedByMeasure ηέζεθε σο 

αιεζέο.  
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 controlMode: Απηή ε εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηηο γνληθέο ελφηεηεο 

ηνπ καζήκαηνο. Γέρεηαη κία ζεηξά απφ boolean ζηνηρεία, ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε φηαλ βξίζθεηαη ζε θάπνηα απφ ηα 

SCOs ηεο ζπγθεθξηκέλεο γνληθήο ελφηεηαο. Σα ζηνηρεία πνπ δειψζακε γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα είλαη ηα αθφινπζα (ADL, 2009b): 

o choise: Γειψλεη αλ ζα εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ 

καζήκαηνο. Έρνπκε δειψζεη ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο λα 

εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ζέηνληαο ηελ ηηκή ηνπ σο αιεζή. 

o choiseExit: Γειψλεη αλ ζα εκθαλίδνληαη νη επηινγέο εμφδνπ απφ ην 

κάζεκα. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επίζεο ην έρνπκε σο αιεζέο. 

o flow: Γειψλεη αλ επηηξέπεηαη ε ζεηξηαθή πινήγεζε ζηα παηδηά ηεο 

ελφηεηαο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ θνπκπηψλ 

επηινγήο Δπφκελν – Πξνεγνχκελν, πνπ εκθαλίδνληαη ζηε γξακκή 

πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην έρνπκε 

δειψζεη σο αιεζέο. 

o forwardOnly: Δθφζνλ είλαη αιεζέο, ν κφλνο ηξφπνο πινήγεζεο πνπ 

ζα παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα ζα είλαη ε ζεηξηαθή πινήγεζε. ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζέιακε ν ρξήζηεο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

φιεο ηηο δπλαηέο επηινγέο πινήγεζεο. πλεπψο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ην ζηνηρείν απηφ δειψζεθε σο ςεπδέο. 

Αθνχ θαηαρσξήζνπκε κε αληίζηνηρν ηξφπν φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο 

ζην imsmanifest, ζα πξέπεη  λα δειψζνπκε ηα αξρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

θάζε κία απφ ηηο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. χκθσλα κε ην SCORM φια ηα αξρεία ηα 

νπνία απνηεινχλ έλα κάζεκα, ζα πξέπεη λα δειψλνληαη κέζα ζην imsmanifest.xml.  

ην ρήκα 8.10 παξνπζηάδνπκε ηελ δήισζε ησλ αξρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ην SCO πνπ ζα εκθαλίδεη ηελ ζεσξία ζηελ ελφηεηα “Loops and the while 

Statement”.  Γηαθξίλνπκε ηελ εηηθέηα resource ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία θαη εκθσιεπκέλεο εηηθέηεο: 

 identifier: Δίλαη ην αλαγλσξηζηηθφ ησλ πεγαίσλ αξρείσλ θάζε ελφηεηαο. 

Κάζε SCO αλαθέξεηαη ζε απηφ, κέζσ ηνπ ζηνηρείνπ identifierref πνπ 
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αλαθέξζεθε πξσηχηεξα. ην ρήκα 8.10 έρεη νξηζζεί ην αλαγλσξηζηηθφ 

“RES-13” γηα ηελ νκάδα πεγαίσλ αξρείσλ . 

 Adlcp:scormType: ηαλ ηα πεγαία αξρεία δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν 

JavaScript θψδηθα γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ην ΓΜ, ηφηε δειψλεηαη ην 

ζηνηρείν απηφ σο SCO, φπσο ζην παξάδεηγκα ηνπ ρήκαηνο 8.10. Αληίζεηα 

έλα ζηνηρείν δειψλεηαη σο Asset ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κία απιή 

ηζηνζειίδα ή άιιν ηχπνπ αξρείνπ ην νπνίν δελ απνζηέιιεη θαη δε ιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο απφ ην ΓΜ.  

 href: Γειψλεη πνην είλαη ην αξρείν ην νπνίν ζα απνζηείιεη ην ΓΜ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν, φηαλ απηφο επηιέμεη κία ελφηεηα γηα κειέηε. πσο θαίλεηαη 

θαη ζην παξάδεηγκα ηνπ ρήκαηνο 8.10, έρνπκε δειψζεη ηελ δηαδξνκή θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην φλνκα ηεο αξρηθήο ζειίδαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν SCO ηνπ 

καζήκαηνο. 

 <file href= “….”/>: ε θάζε εηηθέηα απηνχ ηνπ είδνπο, δειψλνληαη 

δηαδνρηθά φια ηα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν SCO. 

 <dependency identifier =”…”/>:  Τπάξρεη πηζαλφηεηα, πνιιά αξρεία λα 

είλαη θνηλά γηα φιεο ή κεξηθέο ελφηεηεο ελφο καζήκαηνο, φπσο κεξηθέο 

εηθφλεο, αξρεία θψδηθα JavaScript ή αξρεία ηχπνπ CSS. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εηηθέηα, δειψλνληαη εμαξηήζεηο ηεο ελφηεηαο απφ άιιεο νκάδεο πεγαίσλ 

αξρείσλ πνπ ήδε έρνπλ δεισζεί ζην imsmanifest. Αξρηθά δεκηνπξγήζακε 

κία νκάδα κε ηηο εηθφλεο θαη ηα αξρεία ηχπνπ JavaScript πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο δψζακε ην 

αλαγλσξηζηηθφ “RES-898387SharedFiles”. ηε ζπλέρεηα έγηλε ρξήζε ηεο 

εηηθέηαο απηήο έηζη ψζηε λα δεισζεί ε ρξήζε ησλ αξρείσλ ζε φζεο ελφηεηεο 

ηα ρξεζηκνπνηνχλε. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε αλάπηπμεο ηνπ αξρείνπ imsmanifest.xml, αθνινπζεί 

ε ζπκπίεζε φισλ ησλ αξρείσλ ηνπ καζήκαηνο ζε έλα ZIP αξρείν, έηζη ψζηε λα είλαη 

έηνηκν γηα αλάξηεζε ζηα ζπκβαηά κε ην SCORM ΓΜ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε αλάπηπμε ηνπ απαξαίηεηνπ XML θψδηθα, ηνπ 

imsmanifest.xml, είλαη κία επίπνλε δηαδηθαζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηήζακε 
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ην εηδηθφ ινγηζκηθφ Reload Editor (Reload 2010) (ρήκα 8.11), ζην νπνίo ε δήισζε 

ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα, ν Reload Editor, εθηφο απφ ηελ ζχληαμε ηνπ 

imsmanifest.xml, αλαιακβάλεη θαη ηελ παθεηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο, πξνζζέηνληαο 

φζα αξρεία ηχπνπ .xsd θαη .dtd απαηηνχληαη απφ ην SCORM θαη ζπκπηέδνληαο 

απηφκαηα ζε έλα ZIP αξρείν φια ηα αξρεία πνπ ρξεηάδνληαη έηζη ψζηε ην κάζεκα λα 

είλαη έηνηκν λα αλαξηεζεί ζε φια ηα ζπκβαηά κε ην SCORM ΓΜ. 

ρήκα 8.10: Απφζπαζκα απφ ηνλ θψδηθα ηνπ αξρείνπ imsmanifest.xml ηνπ πξψηνπ 

καζήκαηνο. Γήισζε ησλ πεγαίσλ αξρείσλ ηνπ καζήκαηνο 

 

 

 

 

 

 

  <resource identifier="RES-13" type="webcontent" adlcp:scormType="sco" 

href="course/chap15/ch15.html"> 

      <file href="course/chap15/ch15.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_.index" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_1.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_10.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_11.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_12.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_13.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_2.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_3.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_4.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_5.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_6.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_7.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_8.html" /> 

      <file href="course/chap15/ch15_9.html" /> 

      <file href="course/chap15/fillBlankCh15.html" /> 

      <file href="course/chap15/progExercises15.html" /> 

      <file href="course/chap15/smallwhile.gif" /> 

      <file href="course/chap15/Thumbs.db" /> 

      <file href="course/chap15/while.gif" /> 

      <dependency identifierref="RES-898387SharedFiles" /> 

    </resource> 
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ρήκα 8.11: Γήισζε ζηνηρείσλ ελφο SCO κέζα απφ ηνλ Reload Editor 

 

 

8.4. Μάζεκα αζξνηζηηθήο αμηνιόγεζεο 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ην δεχηεξν κάζεκα πνπ δεκηνπξγήζακε ζηα 

πιαίζηα ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ProPer. ε απηφ ην κάζεκα, απνθαζίζακε 

λα πξνζαξκφζνπκε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, αλάινγα κε ηνλ 

καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε αλάπηπμή ηνπ βαζίζηεθε ζην 

πξνηεηλφκελν πιαίζην  δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην έβδνκν θεθάιαην.  

ηελ ελφηεηα απηή ζα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ παξνπζίαζε ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ εθηειέζακε γηα ηελ ππνζηήξημε πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ελψ δελ ζα ζηαζνχκε ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ηνπ καζήκαηνο κε ην 

JPT, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Δπίζεο ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα λέα ζηνηρεία πνπ πξνζζέζακε ζην imsmanifest αξρείν ηνπ 

καζήκαηνο. 
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Οη ππνελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ ζα δηαρσξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηα επίπεδα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ ηχπνπ SCORM. 

8.4.1. Δπίπεδν παηδαγσγηθήο ζρεδίαζεο 

Απφζπαζκα απφ Kazanidis & Satratzemi 2009b 

To πξψην ζηάδην, ηνπ επηπέδνπ παηδαγσγηθήο ζρεδίαζεο, αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο. Χο θχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο, νξίζζεθε ε δηδαζθαιία 

ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java. Μεηά 

ηνλ νξηζκφ ηνπ θχξηνπ ζηφρνπ θαη ησλ επηκέξνπο ζθνπψλ, νξηνζεηήζεθαλ ηα 

πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, θαη κε δεδνκέλν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο ζηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, κειεηήζεθαλ δηάθνξα κνληέια 

καζεηχπσλ θαη νη πηζαλέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα θάζε έλα απφ απηά. Έλαο 

άιινο παξάγνληαο πνπ κειεηήζεθε ήηαλ ε επθνιία εχξεζεο ηνπ καζήηππνπ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κέζα απφ έγθπξα φξγαλα κέηξεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ.  

Απνθαζίζηεθε, λα πηνζεηεζεί απφ ην ζχζηεκα ην κνληέιν καζεηχπσλ ησλ 

Honey and Mumford (1992), ην νπνίν δηαρσξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε 

ελεξγεηηθνχο, ζηνραζηηθνχο, ζεσξεηηθνχο θαη εθαξκνζηηθνχο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηνπο παξαπάλσ καζεηχπνπο γίλεηαη κέζσ ηνπ Honey & 

Mumford Questionnaire (Honey & Mumford 2006), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 80 

εξσηήζεηο ηχπνπ αιεζέο/ςεπδέο, εθ ησλ νπνίσλ αληηζηνηρνχλ 20 ζε θάζε κία απφ ηηο 

θαηεγνξίεο καζεηχπσλ ηνπ κνληέινπ. Δλαιιαθηηθά απνθαζίζηεθε λα παξέρεηαη 

πεξηγξαθή ησλ καζεηχπσλ ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη λα ηνπ δίλεηαη ε επηινγή γηα 

άκεζε δήισζε ηνπ καζήηππνχ ηνπ.  

Ζ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο αιιά θαη ε δνκή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ, βαζίζηεθαλ ζηε Component Display Theory (CDT) (Merrill 

1983) πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ΠΔΤ INSPIRE (Papanikolaou et al. 2003). 

χκθσλα κε ηελ CDT ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα επίδνζεο, ε απνκλεκφλεπζε 

(παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ), ε ρξήζε (εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ) θαη ε αλαδήηεζε 

(αμηνπνίεζε ησλ ελλνηψλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο). Ζ ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο πνπ 

αθνινπζήζακε πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ίδησλ ελλνηψλ θαη πιηθνχ γηα φιεο 

ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπφκελσλ, δίλνληαο φκσο έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ θάζε καζήηππν. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 
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ελλνηψλ ηνπ καζήκαηνο, απνθαζίζακε λα αλαπηπρζεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, φπσο ζεσξίαο, εξσηήζεσλ, παξαδεηγκάησλ θαη 

πξνγξακκαηηζηηθψλ αζθήζεσλ. Σν ζχζηεκα ζα παξνπζηάδεη αξρηθά ηνλ θαηάιιειν 

ηχπν πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ελψ ζα παξέρεη 

ζπλδέζκνπο ζηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ πνπ ζα αθνινπζνχλ. Ζ ζεηξά 

πνπ ζα εκθαλίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα θάζε έλλνηα ηνπ καζήκαηνο, ζε ζρέζε 

κε ην καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 8.3. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ελεξγεηηθφο, ηφηε ε 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην ζηάδην ηεο απνκλεκφλεπζεο, ζα 

μεθηλάεη κε κία εηζαγσγηθή εξψηεζε ε νπνία ζα αθνινπζείηαη απφ ζπλδέζκνπο ζηα 

παξαδείγκαηα θαη ζηελ ζεσξία ηεο ελφηεηαο. Αληίζηνηρα, έλαο ζηνραζηηθφο 

εθπαηδεπφκελνο, μεθηλάεη κειεηψληαο ηελ ζεσξία ηεο ελφηεηαο θαη ζπλερίδεη κε ηα 

παξαδείγκαηα θαη ηηο εξσηήζεηο.  

Πίλαθαο 8.3: Παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ ζε θάζε ζηάδην επίδνζεο αλάινγα κε ηνλ 

καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ  

Μαζήηππνο 
Παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ ζε θάζε ζηάδην επίδνζεο 

Απνκλεκόλεπζε Υξήζε 

Δλεξγεηηθόο 

Ξεθηλάεη κε κία εηζαγσγηθή 

εξψηεζε θαη ζπλερίδεη κε 

ζπλδέζκνπο ζηα παξαδείγκαηα 

θαη ζηελ ζεσξία 

Ξεθηλάεη κε κία δξαζηεξηφηεηα 

θαη ζπλερίδεη κε ζπλδέζκνπο ζηα 

παξαδείγκαηα, ζηελ ζεσξία θαη ζε 

αζθήζεηο. 

ηνραζηηθόο 
Ξεθηλάεη κε ζεσξία θαη ζπλερίδεη 

κε ζπλδέζκνπο ζηα παξαδείγκαηα 

θαη ζηηο εξσηήζεηο 

Ξεθηλάεη κε αζθήζεηο θαη 

ζπλερίδεη κε ζπλδέζκνπο ζηα 

παξαδείγκαηα, ζηελ ζεσξία θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Θεσξεηηθόο 

Ξεθηλάεη κε κία εηζαγσγηθή 

εξψηεζε θαη ζπλερίδεη κε 

ζπλδέζκνπο ζηελ ζεσξία θαη ηα 

παξαδείγκαηα. 

Ξεθηλάεη κε έλα παξάδεηγκα θαη 

ζπλερίδεη κε ζπλδέζκνπο ζηελ 

ζεσξία, ζηηο αζθήζεηο θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο 

Δθαξκνζηηθόο 
Ξεθηλάεη κε παξαδείγκαηα θαη 

ζπλερίδεη κε ζπλδέζκνπο ζηελ 

ζεσξία θαη ζε εξσηήζεηο.  

Ξεθηλάεη κε ζεσξία θαη ζπλερίδεη 

κε ζπλδέζκνπο ζηα παξαδείγκαηα, 

ζε αζθήζεηο θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Πεγή : Βαζίζηεθε ζηνλ πίλαθα 2 ζει.366 απφ Papanikolaou et al. 2006  
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Έρνληαο θαζνξίζεη ην κνληέιν καζεηχπσλ, αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηελ δηδαζθαιία, νινθιεξψλεηαη ην 

επίπεδν παηδαγσγηθήο ζρεδίαζεο. 

8.4.2. Σερλνινγηθό επίπδεν 

Απφζπαζκα απφ Kazanidis & Satratzemi 2009b 

Αθνχ θαζνξίζηεθαλ φιεο νη παηδαγσγηθέο παξάκεηξνη ηνπ καζήκαηνο, 

πξνρσξήζακε ζηελ πινπνίεζή ηνπ, ζχκθσλα πάληα κε ην πξνηεηλφκελν πιαίζην 

δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ. 

Αξρηθά έπξεπε λα βξεζεί ή λα ζπγγξαθεί ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Γηα ηνλ ιφγν φηη ζέιακε λα είλαη πεξηζζφηεξν ζχληνκν θαη πεξηεθηηθφ ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, απφ απηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην πξψην κάζεκα, 

απνθαζίζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ηα καζήκαηα γηα ηελ 

Java πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Sun (2010). Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, επηηξέπεηαη γηα κε εκπνξηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, 

νπφηε δε ρξεηάζηεθε λα δεηήζνπκε εηδηθή άδεηα απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζηελ ζρεδίαζε ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο. 

Απνθαζίζακε λα δηαρσξίζνπκε ην κάζεκα ζε πέληε θεθάιαηα : Object Oriented 

Programming (OOP), Language Basics, Classes, Objects, More on Classes. Κάζε 

θεθάιαην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο ελφηεηεο ζε κνξθή SCOs. ε 

απηφ ην ζηάδην, θαζνξίζακε επίζεο, πνηα ζα είλαη ε βαξχηεηα ηεο θάζε ελφηεηαο 

ζηελ βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο. 

Αθνινχζσο ζπλερίζακε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εχξεζεο ηνπ 

καζήηππνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. πσο πξναλαθέξζεθε ε εχξεζε ηνπ καζήηππνπ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ζα γίλεηαη απηφκαηα κέζσ ησλ απαληήζεψλ ηνπο ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην, αιιά θαη κέζσ ξεηήο δήισζεο. Σν πξψην SCO πνπ ζα εκθαλίδεηαη 

ζηνλ εθπαηδεπφκελν ζα πξέπεη λα παξέρεη απηέο ηηο δχν επηινγέο. ζνλ αθνξά ην 

εξσηεκαηνιφγην, ζα πξέπεη λα γξαθηεί ν θαηάιιεινο θψδηθαο JavaScript, έηζη ψζηε 

ν εθπαηδεπφκελνο αθνχ απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, λα 

ππνινγίδεηαη απηφκαηα ν καζήηππφο ηνπ. Γηα ηελ εχξεζε ηνπ καζήηππνπ, 

κεηαηξέςακε ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη κεηαθξάζακε ζηα ειιεληθά, ηελ έθδνζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Honey & Mumford πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ 
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Beaman (2006). Δλψ γηα ηελ ξεηή επηινγή ηνπ καζήηππνπ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν, 

παξνπζηάδνπκε ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε καζήηππνπ θαη κέζσ 

παξερφκελσλ radio buttons, επηηξέπνπκε ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα επηιέμεη ην 

καζήηππν πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ δηεπαθή ηνπ SCO 

εχξεζεο καζήηππνπ ηνπ καζήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 8.12. πσο 

παξαηεξνχκε, αξρηθά εκθαλίδεηαη ε πεξηγξαθή θαη ε άκεζε επηινγή απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ηνπ καζήηππνπ, ελψ αθνινχζσο εκθαλίδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην. Να 

ζεκεησζεί φηη αξρηθά ην εξσηεκαηνιφγην παξακέλεη θξπθφ θαη γηα λα εκθαληζηεί, 

πξέπεη ν εθπαηδεπφκελνο λα επηιέμεη ηνλ ζχλδεζκν «Θέισ λα δσ ην 

εξσηεκαηνιφγην». ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην, ελψ ην θείκελν 

ηνπ ζπλδέζκνπ ηξνπνπνηείηαη ζε «Απφθξπςε εξσηεκαηνινγίνπ». Ο θψδηθαο ηνπ 

αξρείνπ setstyle.html ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εχξεζε ηνπ καζήηππνπ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 3.1. 

ρήκα 8.12: Γηεπαθή εχξεζεο καζήηππνπ εθπαηδεπφκελνπ 
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Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε ζε απηφ ην ζηάδην, ήηαλ ε 

απνζήθεπζε ηνπ καζήηππνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Τινπνηψληαο ην πξνηεηλφκελν 

πιαίζην (Kazanidis & Satratzemi, 2009b) θαη εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο εχξεζεο θαη 

απνζήθεπζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ ππνελφηεηα 7.3.1 ηεο δηαηξηβήο, απνθαζίζακε λα απνζεθεχζνπκε ηνλ 

καζήηππν ζε κνξθή βαζκνινγίαο, κέζσ ηνπ SCORM RTE API, κέζα ζε έλα 

SCORM Objective, ζην νπνίν δψζακε ην φλνκα “lstyle”. Αληηζηνηρήζακε ινηπφλ γηα 

θάζε έλαλ καζήηππν κία βαζκνινγία. Έηζη γηα ηνπο ελεξγεηηθνχο, ζηνραζηηθνχο, 

ζεσξεηηθνχο θαη εθαξκνζηηθνχο εθπαηδεπφκελνπο δφζεθαλ νη ηηκέο 0.1, 0.2, 0.3 θαη 

0.4 αληίζηνηρα.  Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ηηκψλ ζην SCORM Objective “lstyle” 

αλαπηχμακε ηε κέζνδν setStyle() πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 8.13. 

ρήκα 8.13: Μέζνδνο απνζήθεπζεο ηηκψλ ζην SCORM Objective lstyle 

 

φπνπ ε παξάκεηξνο mystyle, πεξηέρεη ηελ βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

πνπ δειψλεη ηνλ καζήηππφ ηνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ SCO εχξεζεο καζήηππνπ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, πξνρσξήζακε ζηελ δεκηνπξγία ησλ SCOs πνπ πεξηέρνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη νινθιεξψζακε ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο κε ηελ 

ζπγγξαθή ηνπ αξρείνπ imsmanifest.xml. Σα παξαπάλσ ζηάδηα αλαιχνληαη ζηηο 

επφκελεο ππνελφηεηεο ηεο δηαηξηβήο. 

8.4.3. Αλάπηπμε ησλ SCOs ηνπ καζήκαηνο 

Σα SCOs ηνπ λένπ καζήκαηνο βαζίζηεθαλ ζην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ ηνπ 

αξρηθνχ καζήκαηνο απφ ηελ Sun, αιιά πξνζηέζεθαλ θαη λέα ζηνηρεία απφ εκάο.  Γηα 

θάζε έλλνηα δεκηνπξγήζακε ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ: 

Θεσξία. Πξφθεηηαη γηα ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη θάζε SCO, ην νπνίν 

παξνπζηάδεη κε θείκελν θαη εηθφλεο ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη 

ν εθπαηδεπφκελνο ζε θάζε έλλνηα. 

     function setStyle(mystyle) {  

 doSetValue("cmi.objectives."+findObjective("lstyle")+".score.scaled", mystyle)  ; 

 printLStyle(); 

    } 
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Παξαδείγκαηα. Παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ησλ 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάζε έλλνηα ηνπ καζήκαηνο. 

Δξσηήζεηο. Παξέρνληαη εξσηήζεηο πξνο ηνλ εθπαηδεπφκελν νη νπνίεο κπνξεί 

λα είλαη είηε εηζαγσγηθέο γηα κία έλλνηα, είηε λα αμηνινγνχλ ηηο γλψζεηο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

Αζθήζεηο πξνγξακκαηηζκνύ. Απηέο νη ελφηεηεο παξνπζηάδνπλ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν θάπνηα πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνλ θαινχλ λα γξάςεη ηνλ 

θαηάιιειν θψδηθα, θαη αθνινχζσο λα ηνλ κεηαγισηηίζεη θαη εθηειέζεη κέζσ ηνπ 

JPT ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Γξαζηεξηόηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαινχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

πεηξακαηηζηεί κε φζα έκαζε, λα δνπιέςεη ζε κειέηεο πεξίπησζεο φπσο θαη ζε κηθξά 

projects.  

ρεδφλ φια ηα SCOs ηνπ καζήκαηνο, πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο απφ 

ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζα ζε κία ηζηνζειίδα. Ο ηξφπνο θαη 

ε ζεηξά παξνπζίαζεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8.3. 

Θα είλαη νξαηφ αξρηθά κφλν ην πεξηερφκελν ελφο ηκήκαηνο θαη θαηφπηλ επηινγήο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζα παξνπζηάδνληαη θαη ηα πεξηερφκελα ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ 

ηεο θάζε ηζηνζειίδαο.  

ε απηφ ην κάζεκα επηιέμακε θάζε SCO λα απνηειείηαη απφ κία κφλν 

ζειίδα, έηζη ψζηε λα θξαηήζνπκε ζηαηηζηηθά ρξφλνπ κειέηεο θαη επηζθέςεσλ γηα 

ηελ θάζε μερσξηζηή ηζηνζειίδα, αιιά θαη γηα ηνλ ιφγν φηη ν φγθνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ην πξψην κάζεκα, 

νπφηε δελ ήηαλ απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ελφο δεχηεξνπ επηπέδνπ πινήγεζεο κέζα 

ζηα SCO.  

Σν κάζεκα απνηειείηαη απφ γνληθέο ελφηεηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

θεθάιαηά ηνπ, θαη απφ SCOs πνπ απνηεινχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. 

Κάζε SCO εκπεξηέρεη κία HTML ηζηνζειίδα θαη άιια ςεθηαθά ζηνηρεία (assets), 

φπσο εηθφλεο θαη JavaScripts (ρήκα 8.14). Ζ πινήγεζε ζην κάζεκα γίλεηαη απφ ην 

έλα SCO ζην άιιν, είηε ζεηξηαθά είηε θαη θαη’ επηινγή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φπσο 

εκθαλίδεηαη θαη ζην ρήκα 8.14. 
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ρήκα 8.14: Γνκή θαη πινήγεζε ζην κάζεκα ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο 

 

Γνληθή 

Δλφηεηα 

 

Γνληθή 

Δλφηεηα 1 

Κεθάιαην 1 

 

SCO-2 

Δπηινγή 

Μαζήηππνπ 

SCO-1 

Έλλνηα 1 

 

SCO-2 

Έλλνηα 2 

 

Γνληθή 

Δλφηεηα 2 

Κεθάιαην 2 

 

Asset 

.html 
 

Asset 

.html 

 

Asset 

.html 
 

Asset 

.jpg 
 

Asset 

.js 

 

SCO-4 

Έλλνηα 4 

 

SCO-5 

Έλλνηα 5 

 

Asset 

.jpg 
 

Asset 

.js 
 

Asset 

.jpg 

 

Asset 

.js 
 

Asset 

.html 
 

Asset 

.jpg 
 

Asset 

.js 
 

Asset 

.html 
 

Asset 

.jpg 

 

Asset 

.js 
 

Γνληθή 

Δλφηεηα Ν 

Κεθάιαην Ν 
 

SCO … 

Έλλνηα … 
 

SCO-N 

Έλλνηα Ν 
 

Asset 

.html 
 

Asset 

.html 

 

Asset 

.jpg 
 

Asset 

.js 

 

Asset 

.jpg 
 

Asset 

.js 
 

SCO-3 

Έλλνηα 3 

 

Asset 

.html 
 

Asset 

.jpg 
 

Asset 

.js 
 

Μεηαθίλεζε εληφο ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ 

Μεηαθίλεζε ζε ελφηεηα αλψηεξνπ/θαηψηεξνπ επηπέδνπ 
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8.4.4. Πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

πσο πξναλαθέξζεθε, απηφ ην κάζεκα, πξνζαξκφδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ εκθάληζε 

θαη ε ζεηξά ζπλδέζκσλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8.3. Γηα λα επηηχρνπκε 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ρξεηάζζεθε λα αλαπηχμνπκε ηνλ απαξαίηεην 

θψδηθα γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ηηκήο ηνπ SCORM Objective “lstyle”, ηελ 

αληηζηνίρεζή ηνπ κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο.  

Αξρηθά δεκηνπξγήζακε κία πξφηππε ηζηνζειίδα παξνπζίαζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ε απηήλ ηελ ηζηνζειίδα, θαζνξίδεηαη ε ζεηξά 

παξνπζίαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κέζσ θψδηθα 

JavaScript, φπσο θαη ε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κφλν ηνπ πξψηνπ ζηελ 

θαηάηαμε θαηαιιειφηεηαο ηχπνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Ο θψδηθα ηεο κεζφδνπ 

θαζνξηζκνχ ζεηξάο θαη εκθάληζεο θάζε ηχπνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε έλα 

SCO απνκλεκφλεπζεο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 3.2. Δπηπξφζζεηα ν 

εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα, λα κειεηήζεη ηα πεξηερφκελα ησλ ππνινίπσλ 

ηχπσλ πιηθνχ, εθφζνλ επηιέμεη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδέζκνπο. Ο θψδηθαο ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ αξρείνπ ηζηνζειίδαο ηχπνπ απνκλεκφλεπζεο, παξαηίζεηαη ζην 

παξάξηεκα 3.3, ελψ έλα παξάδεηγκα δηεπαθήο ηνπ καζήκαηνο γηα εθπαηδεπφκελνπο 

δχν δηαθνξεηηθψλ καζεηχπσλ εκθαλίδεηαη ζηα ρήκαηα 8.15 θαη 8.16. πσο 

παξαηεξνχκε, ζηνλ ελεξγεηηθφ εθπαηδεπφκελν, εκθαλίδεηαη πξψηα κία εηζαγσγηθή 

εξψηεζε, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδέζκνπο ζηα 

παξαδείγκαηα θαη ηελ ζεσξία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. Αληίζηνηρα ε 

παξνπζίαζε ηνπ ίδηνπ πιηθνχ ζε έλαλ εθπαηδεπφκελν πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

ζηνραζηηθφο, ζα πεξηιακβάλεη ηελ εκθάληζε κφλν ηεο ζεσξίαο, ε νπνία ζα 

αθνινπζείηαη απφ ζπλδέζκνπο ζηα παξαδείγκαηα θαη ηελ εξψηεζε.  
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ρήκα 8.15: Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ελεξγεηηθνχο εθπαηδεπφκελνπο  

 

ρήκα 8.16: Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ζηνραζηηθνχο εθπαηδεπφκελνπο  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη 

παξαιείςεη λα επηιέμεη καζήηππν, ηφηε πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ εκθαλίδεηαη θαηάιιειν ελεκεξσηηθφ κήλπκα, ελψ ην πιηθφ παξνπζηάδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ελφο ελεξγεηηθνχ εθπαηδεπφκελνπ δεδνκέλνπ φηη είλαη ν 

καζήηππνο πνπ ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα (ρήκα 8.17).  

ρήκα 8.17: Πξνεηδνπνίεζε κε επηινγήο καζήηππνπ θαη εκθάληζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ 

 
 

 

 

8.4.5. Αλάπηπμε ηνπ αξρείνπ manifest 

Απφζπαζκα απφ Kazanidis & Satratzemi 2009b 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θψδηθα ηνπ αξρείνπ imsmanifest.xml, ρξεζηκνπνηήζακε φπσο 

θαη ζην πξνεγνχκελν κάζεκα ην εξγαιείν Reload Editor. Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αξρείνπ δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ δήισζε ησλ Objectives ηνπ καζήκαηνο. Σν 

SCO εχξεζεο καζήηππνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ζα έπξεπε λα έρεη δηθαηψκαηα ηφζν 

αλάγλσζεο φζν θαη εγγξαθήο ζην Objective “lstyle” , ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηελ ηηκή 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Αληίζεηα ηα ππφινηπα SCOs 

ηνπ καζήκαηνο, ρξεηάδνληαη κφλν ην δηθαίσκα ηεο αλάγλσζεο ηνπ Objective 

“lstyle”, γηα λα δηαβάδνπλ ην καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη λα πξνζαξκφδνπλ 

αλάινγα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο ζην αξρείν imsmanifest.xml ζα 

πξέπεη λα δεισζνχλ θαη ηα βάξε ηνπ θάζε SCO ζηελ βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θψδηθα απφ ην αξρείν imsmanifest.xml, 
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παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 8.18 ελψ κεγαιχηεξν απφζπαζκα ηνπ αξρείνπ παξαηίζεηαη 

ζην παξάξηεκα 3.4 ηεο δηαηξηβήο. 

ρήκα 8.18: Απφζπαζκα απφ ην imsmanifest.xml   

 

Πεγή : Kazanidis & Satratzemi 2009b 

Σν πξψην “item” πνπ εκθαλίδεηαη ζην ρήκα 8.18 αθνξά ην SCO εχξεζεο 

καζήηππνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. ην ζπγθεθξηκέλν SCO φπσο βιέπνπκε, έρεη δνζεί 

κεδεληθή βαξχηεηα ζηελ βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο 

(objectiveMeasureWeight=”0”), δεδνκέλνπ φηη δελ πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν, αιιά ν ζθνπφο ηνπ είλαη ε εχξεζε θαη απνζήθεπζε ηνπ καζήηππνπ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Παξαηεξνχκε φκσο φηη δειψλνπκε έλα Objective κε ην φλνκα 

“lstyle” θαη δίλνπκε δηθαηψκαηα ηφζν εγγξαθήο φζν θαη αλάγλσζεο ζε απηφ. 

Αληίζεηα ζην δεχηεξν “item” ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν είλαη έλα SCO παξνπζίαζεο 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζέηνπκε ηελ βαξχηεηα ίζε κε 1 

(objectiveMeasureWeight=”1”), ελψ δίλνπκε ην δηθαίσκα αλάγλσζεο ηνπ Objective 
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“lstyle”, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθηά ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 

8.5. ύλνςε θεθαιαίνπ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε εθαξκνγή ηνπ ProPer, ζηελ δηδαζθαιία ηνπ 

αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java. Δηδηθφηεξα αλαιχζεθε ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεκάησλ κε ηνλ Java Programming 

Tool, ν νπνίνο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο Java. 

Παξνπζηάζηεθε ην JPT API πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ 

καζεκάησλ κε ην JPT, ηα αξρεία πνπ ην απνηεινχλ φπσο θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχζακε ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δχν 

καζεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθή 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java, ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γείμακε ηε δνκή θαη ηελ πινήγεζε ζε θάζε κάζεκα φπσο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

SCOs πνπ ην απνηεινχλ. Δπηπξφζζεηα παξνπζηάζακε ηηο δηεπαθέο ησλ καζεκάησλ, 

αλαθεξζήθακε ζε δεηήκαηα βαζκνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, θαη 

εμεγήζακε ηηο ηερληθέο δεκηνπξγίαο ησλ manifest αξρείσλ, ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

ην επφκελν θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, γηα ην ίδην ην ζχζηεκα, γηα ηα αλαπηπρζέληα 

καζήκαηα αιιά θαη γηα ηελ καζεζηαθή απφδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  9 

 

Πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε ηνπ ΠΔΤ ProPer 

 

9.1. Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ ΠΔΤ 

ProPer. Αξρηθά γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξνπζηάδεηαη ην 

κνληέιν δηακνξθσηηθήο – αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ProPer. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζρεδίαζε θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (formative evaluation) ηνπ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά 

νξηνζεηνχληαη νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο θαη αθνινπζεί ε πεξηγξαθή 

ηεο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπσο θαη 

ζηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ε αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε (summative evaluation) 

ηνπ ζπζηήκαηνο. πσο θαη κε ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε αξρηθά γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζηελ 

ζρεδίαζή ηεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη πεξηγξάθνληαη ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο. Σν θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο.  

 

9.2. Μέζνδνη αμηνιόγεζεο  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ProPer, δηεξεπλήζεθαλ νη κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αμηνινγήζεηο ΠΔΤ θαη άιισλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ.  Απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε, επηιέμακε λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπκε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη κνληέια αμηνιφγεζεο ηα νπνία 

αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ηεο δηαηξηβήο. 

χκθσλα κε ηνλ Αβνχξε (2000) νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ 

ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 Αλαιπηηθέο Μέζνδνη. Οη αλαιπηηθέο κέζνδνη ζηεξίδνληαη είηε ζε ζεσξεηηθά 

κνληέια πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε είηε ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη θαλφλεο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζεηαη ε 

αλάιπζε πιεθηξνινγήζεσλ, ην γλσζηηθφ πεξηδηάβαζκα, ε επξεηηθή 

αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ θαη πξνηχπσλ. 

 Πεηξακαηηθέο κέζνδνη. Οη πεηξακαηηθέο κέζνδνη εθαξκφδνληαη ζε 

ειεγρφκελν πεξηβάιινλ (π.ρ. εξγαζηήξην) θαη πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ πξνο αμηνιφγεζε, απφ  θαηάιιεια επηιεγκέλνπο ρξήζηεο. Μέζα 

απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ, θαη πνζνηηθψλ εθηηκήζεσλ 

απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηηπγράλεηαη ε πεηξακαηηθή ηνπ 

αμηνιφγεζε.  

 Γηεξεπλεηηθέο κέζνδνη. Δθαξκφδνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηνλ θπζηθφ 

ρψξν ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα εξσηεζνχλ γηα ηελ εκπεηξία 

ηνπο απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Χο κέζσ εθκαίεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπλεληεχμεηο, ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε 

νκαδηθή αμηνιφγεζε αιιά θαη ε παξαηήξεζε πεδίνπ, δειαδή ε παξαηήξεζε 

ησλ ρξεζηψλ ζηνλ θπζηθφ ηνπο ρψξν. 

9.2.1. Μέζνδνη αμηνιόγεζεο επρξεζηίαο ινγηζκηθνύ 

Ζ επρξεζηία είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο αμηνιφγεζεο 

ινγηζκηθνχ. χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9241-11 νξίδεηαη σο «ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν έλα ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο γηα λα 

επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ππφ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ρξήζεο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, παξέρνληαο ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ» (Σζέιηνο θ.α. 2002).  Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ε επρξεζηία ζπλδέεηαη 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε φζνλ αθνξά 

ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Χζηφζν ηα παξαπάλσ ηξία ζηνηρεία 

επεξεάδνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο, ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ρξήζεο. Γηα 
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παξάδεηγκα αιιηψο ζα αληηιακβάλεηαη ηελ επρξεζηία θάπνηνο έκπεηξνο ρξήζηεο κε 

πςειέο απαηηήζεηο απφ έλα ινγηζκηθφ θαη αιιηψο έλαο αξράξηνο ρξήζηεο πνπ ζέιεη 

λα επηηειέζεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. 

ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε επρξεζηία δελ πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη 

κφλν ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ινγηζκηθνχ θαη δελ αζρνιείηαη κε 

ην πφζν εχθνια νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Καηά ζπλέπεηα 

απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη απμεκέλε επρξεζηία. 

Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία θαη κέζνδνη αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο ζχκθσλα κε 

ηνλ Nielsen (1994) αιιά ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη ηεο επξεηηθήο 

αμηνιφγεζεο (heyristic evaluation), ε εμέηαζε επρξεζηίαο (usability testing),  νη 

νδεγίεο ζρεδίαζεο (guidelines) θαη ην γλσζηηθφ πεξηδηάβαζκα (cognitive 

walkthrough) (Jeffries et al. 1991). 

Δπξεηηθή αμηνιόγεζε 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο επξεηηθήο αμηνιφγεζεο, κία νκάδα εηδηθψλ ζε ζέκαηα 

επρξεζηίαο, αμηνινγεί έλα ινγηζκηθφ κε βάζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ επρξεζηίαο. Οη 

θαλφλεο απηνί βαζίδνληαη ζε ζεσξεηηθά κνληέια αιιά θαη εκπεηξία πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ εθαξκνγή παξφκνησλ ζπζηεκάησλ θαη είλαη θνηλά απνδεθηνί. Έρεη πξνηαζεί 

έλα πιήζνο επξεηηθψλ θαλφλσλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ επξεηηθή αμηνιφγεζε 

σο ηελ δεκνθηιέζηεξε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο επρξεζηίαο (Nielsen 1994a). Οη 

επξεηηθνί θαλφλεο φπσο πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Molich θαη Nielsen (1990), είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 Απιφο θαη θπζηθφο δηάινγνο (Simple and Natural Dialogue): Ο δηάινγνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηνλ ρξήζηε πξέπεη λα είλαη απιφο θαη θαηαλνεηφο. Γελ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη ζε θπζηθή θαη ινγηθή ζεηξά. 

 Υξήζε θαηαλνεηήο γιψζζαο πξνο ηνλ ρξήζηε (Speak the User's language): Ο 

δηάινγνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε νηθία νξνινγία γηα ηνλ ρξήζηε θαη φρη κε 

φξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ κλεκνληθνχ θνξηίνπ (Minimize the User's Memory 

Load): Οη νδεγίεο πξέπεη λα είλαη νξαηέο, απιέο θαη λα αλαθηψληαη εχθνια. 

Σν θνξηίν παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη ειαρηζηνπνηεκέλν 

ζην κέγηζην δπλαηφ. Γελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο λα 

ζπκνχληαη πιεξνθνξίεο απφ ην έλα ζεκείν ηνπ καζήκαηνο ζην άιιν. 

 Γηαηήξεζε ζπλέπεηαο (Be Consistent): Ζ νξνινγία θαη νη έλλνηεο ζα πξέπεη 

πάληα λα έρνπλ ην ίδην λφεκα. 

 Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο (Provide Feedback): Σν ζχζηεκα πξέπεη λα 

παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζε φηη ζπκβαίλεη κέζα ζε έλα ινγηθφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 Παξνρή εχθνισλ θαη ζαθψλ εμφδσλ δηαθπγήο (Provide Clearly Marked 

Exits): Θα πξέπεη λα παξέρνληαη εκθαλείο δπλαηφηεηεο εμφδνπ κεηά απφ έλα 

ιάζνο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε κεζνιάβεζε ελφο εθηελή θαη πνιχπινθνπ 

δηαιφγνπ. 

 Παξνρή ζπληνκεχζεσλ (Provide Shortcuts): Σν ζχζηεκα λα πξνζαξκφδεηαη 

ηφζν ζηνλ αξράξην φζν θαη ζηνλ έκπεηξν ρξήζηε. Πξέπεη επίζεο λα 

παξέρνληαη θαηάιιειεο ζπληνκεχζεηο γηα γξήγνξε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ 

έκπεηξνπο ρξήζηεο, ρσξίο λα εκθαλίδνληαη ζηνπο αξράξηνπο. 

 Παξνρή ζαθψλ κελπκάησλ ιάζνπο (Provide Good Error Messages): Σα 

κελχκαηα ιάζνπο ζα πξέπεη λα είλαη επνηθνδνκεηηθά θαη λα παξέρνπλ 

πξνηάζεηο ζηνλ ρξήζηε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη έηζη 

ψζηε λα ιπζεί ην πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε. 

 Απνθπγή ιαζψλ (Error Prevention): Πξνζεθηηθή ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ε 

νπνία απνηξέπεη ηελ εκθάληζε ιαζψλ θαη πξνβιεκάησλ. 

Ζ επξεηηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη ζπλήζσο απφ εηδηθνχο ζε ζέκαηα επρξεζηίαο. 

χκθσλα κε ηνπο Nielsen θαη Molich (1990), δχν κε ηξεηο εηδηθνί ζε ζέκαηα 

επρξεζηίαο φπσο θαη ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ 

απφ 81 έσο 90% ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. Ο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ 

αμηνινγεηψλ, εηδηθψλ ζε ζέκαηα επρξεζηίαο, απμάλεηαη ζηνπο 3-5 φηαλ απηνί δελ 

έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηε ζεκαηηθή πεξηνρή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ππνινγίδεηαη φηη 
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κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ 74-87% ησλ πξνβιεκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε απινί ρξήζηεο, ηφηε αξθεί έλαο 

αξηζκφο 14 αμηνινγεηψλ γηα λα εληνπίζεη ηνπιάρηζηνλ ην 75% ησλ πξνβιεκάησλ 

ελφο ινγηζκηθνχ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε εηδίθεπζε αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ 

αμηνινγεηψλ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη νη αμηνινγεηέο θαη ν αξηζκφο ηνπο λα 

επηιεγεί πνιχ πξνζερηηθά. 

Έλα πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεη απηή ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο φζν θαη θαηά ηελ ηειηθή θάζε 

αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο είλαη θαηάιιειε ηφζν γηα ηελ δηακνξθσηηθή φζν θαη ηελ 

αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ελφο ζπζηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ε κέζνδνο απηή είλαη 

αληηθεηκεληθφηεξε απφ άιιεο δεδνκέλνπ φηη γίλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο 

επξεηηθνχο θαλφλεο πνπ είλαη θνηλά απνδεθηνί. 

Δμέηαζε  επρξεζηίαο  

Ζ εμέηαζε ηεο επρξεζηίαο γίλεηαη θάησ απφ πξαγκαηηθέο ή ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 

ε απηή ηε κέζνδν νη αμηνινγεηέο  ζπγθεληξψλνπλ δεδνκέλα γηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηνί νη έιεγρνη κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ πνιχ θαιέο επθαηξίεο γηα λα παξαηεξεζεί πφζν θαιά έλα ζχζηεκα 

ππνζηεξίδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε. 

Οδεγίεο ζρεδίαζεο  

Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο νδεγίεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ηνπο αμηνινγεηέο 

κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζρεδίαζε κίαο δηεπαθήο.  Ζ κέζνδνο 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αμηνιφγεζε δηεπαθψλ θαη ειέγρεηαη ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν κία δηεπαθή ηθαλνπνηεί έλα ζχλνιν ηέηνησλ νδεγηψλ ζρεδίαζεο. 

Γλσζηηθό πεξηδηάβαζκα 

ε απηή ηε κέζνδν, νη αμηνινγεηέο, εθηεινχλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ρξεηαζηεί 

λα εθηειέζεη έλαο ηππηθφο ρξήζηεο. Οη ελέξγεηεο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζπγθξίλνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε γλψζε ηνπ ρξήζηε, θαη 

ζεκεηψλνληαη πηζαλέο αζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ ρξήζηε θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ βεκάησλ απφ ηελ δηεπαθή.  
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Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 9.1 

Πίλαθαο 9.1: Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα κεζφδσλ αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο 

 Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα 

Δπξεηηθή αμηνιόγεζε Δληνπίδεη πνιιά 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

Δληνπίδεη πεξηζζφηεξα 

ζνβαξά πξνβιήκαηα 

Υακειφ θφζηνο 

Απαηηεί εηδηθνχο ζε 

ζέκαηα ζρεδίαζεο 

δηεπαθψλ 

Δμέηαζε επρξεζηίαο Δληνπίδεη ζνβαξά θαη 

επαλαιακβαλφκελα 

πξνβιήκαηα 

Παξαιείπεη ειάζζνλνο 

ζεκαζίαο πξνβιήκαηα 

Απαηηεί εηδηθνχο ζε 

ζέκαηα ζρεδίαζεο 

δηεπαθψλ 

Τςειφ θφζηνο 

Παξαιείπεη πξνβιήκαηα 

ζηαζεξφηεηαο 

Οδεγίεο ζρεδίαζεο Δληνπίδεη 

επαλαιακβαλφκελα  θαη 

γεληθά πξνβιήκαηα 

Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπ 

ινγηζκηθνχ 

Παξαιείπεη κεξηθά 

δχζθνια πξνβιήκαηα 

Γλσζηηθό πεξηδηάβαζκα Βνεζάεη ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηνλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ ρξεζηψλ 

 

Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπ 

ινγηζκηθνχ 

Απαηηεί κεζνδνινγία 

θαζνξηζκνχ απνζηνιψλ  

 

Βαξεηή 

 

Παξαιείπεη γεληθά θαη 

επαλαιακβαλφκελα 

πξνβιήκαηα 

Πεγή : Δμειιεληζκέλν απφ Jeffries et al. 1991 

 

9.2.2. Μνληέιν ηερλνινγηθήο απνδνρήο- Technology Acceptance Model (TAM ) 

Σν κνληέιν ηερλνινγηθήο απνδνρήο (Davis 1986, Davis et al. 1989) αλαπηχρζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηελ απνδνρή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο αιιά θαη γηα λα 

πξνβιέςεη ηελ ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ δηάδνζε απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ (Davis et al. 1989). 
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Σν ΣΑΜ βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηεο δηθαηνινγεκέλεο δξάζεο (theory of 

reasoned action – TRA)(Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975), ε νπνία 

έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πξφβιεςε θαη εμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε ζε 

δηάθνξα πεδία θαη είλαη έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελα ζεσξεηηθά 

πιαίζηα (Park et al. 2007). χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο δηθαηνινγεκέλεο δξάζεο, ε 

απφδνζε ελφο αηφκνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

πξφζεζή ηνπ λα πηνζεηήζεη απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά. Αθνινπζψληαο ηελ ινγηθή ηεο 

TRA, ην TAM κειεηά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ ρξήζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή κία πιεξνθνξία θαη πξνηείλεη κία 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν θχξησλ κεηαβιεηψλ - αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα θαη 

αληηιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο - ηεο ζηάζεο ηνπ ρξήζηε, ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

πξφζεζεο ρξήζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ρήκα 9.1). 

Τπνζηεξίδεη φηη ε Αληηιακβαλφκελε Δπθνιία Υξήζεο (perceived ease of use) θαη ε 

Αληηιακβαλφκελε Υξεζηκφηεηα (perceived usefulness) απφ ηε ρξήζε κίαο 

ηερλνινγίαο, είλαη νη δχν θαζνξηζηηθφηεξνη παξάγνληεο πηνζέηεζήο ηεο. 

ρήκα 9.1: Μνληέιν ηερλνινγηθήο απνδνρήο (ΣΑΜ) 

 

Πεγή :  Δμειιεληζκέλν απφ Davis et al. 1989 

Ο Davis (1989) φξηζε ηελ αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα σο «ην βαζκφ, ζηνλ 

νπνίν έλα άηνκν πηζηεχεη φηη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζα 

απμήζεη ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ» θαη ηελ αληηιακβαλφκελε επθνιία 

ρξήζεο σο «ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεχεη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα απαηηεί πξνζπάζεηα». Σα ππφινηπα κέξε ηα 

νπνία ζπληζηνχλ ην TAM είλαη ζηάζε πξνο ηε ρξήζε (Attitude Towards Use), ε 

ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε ρξήζεο (Behavioural Intention to Use) θαη ε πξαγκαηηθή 

Δμσηεξηθέο 

Μεηαβιεηέο 

Aληηιακβαλφκελε 

Xξεζηκφηεηα 

Aληηιακβαλφκελε 

Eπθνιία Xξήζεο 

ηάζε 

πξνο ηε 

Υξήζε 

πκπεξηθνξηθή 

πξφζεζε ρξήζεο 

Πξαγκαηηθή 

ρξήζε 
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ρξήζε. Ζ ζηάζε πξνο ηε ρξήζε είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ρξήζηε φζνλ αθνξά έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε ρξήζεο είλαη έλα 

κέηξν ηεο πηζαλφηεηαο φηη έλα άηνκν ζα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

(Ajzen θαη Fishbein, 1980), ελψ ε πξαγκαηηθή ρξήζε είλαη κία εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηνπ TAM πνπ ζπλήζσο κεηξάηαη κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ή ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο κηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Ζ κέρξη ζήκεξα έξεπλα έρεη απνδείμεη ηελ 

ηζρχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, ην νπνίν είλαη πηα επξέσο απνδεθηφ (Legris et al. 

2003).  

Σν TAM δελ πεξηειάκβαλε θαζφινπ ππφςε ηνπ θνηλσληθνχο παξάγνληεο νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ελφο αηφκνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη Venkatesh θαη Davis 

(2000), πξφηεηλαλ έλα ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν κε ζθνπφ λα αληηζηαζκίζνπλ ηε 

πξνεγνχκελε έιιεηςε. Σν δεχηεξν κνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο (ΣΑΜ2), 

πεξηειάκβαλε έλλνηεο φπσο ηα ππνθεηκεληθά πξφηππα (subjective norm), 

εζεινληηζκφ (voluntariness), εηθφλα (image), λνεηηθέο νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο 

(cognitive instrumental processes), ζρεηηθφηεηα εξγαζίαο (job relevance), πνηφηεηα 

απφδνζεο (output quality), απνδεημηκφηεηα απνηειεζκάησλ (result demonstrability) 

(Venkatesh θαη Davis, 2000). 

9.2.3. ηξσκαηηθή αμηνιόγεζε (Layered Evaluation ) 

Ζ αμηνιφγεζε ελφο ζπζηήκαηνο σο ζχλνιν, είλαη απνδεθηή κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ εληνπίδνληαη ππν-κνλάδεο θαη κνληέια κνλάδσλ κέζα ζε απηφ. Χζηφζν δελ 

είλαη απηφο ν θαλφλαο ζηα πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 

έλαλ αξηζκφ ππν-κνλάδσλ φπσο ην κνληέιν ρξήζηε, ε κνλάδα πξνζαξκνγήο, ην 

κνληέιν καζήκαηνο θιπ. (Brusilovsky et al., 2004). πσο επηζεκαίλεη ν Chin 

(2001), νη πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, θάζεηο θαη ππν-κνλάδεο ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα αθελφο κελ λα είλαη απαξαίηεηε ε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα λα αμηνινγεζεί θαη αθεηέξνπ δε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά, λα κελ παξέρνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ βειηηψζεσλ.  

Οη Brusilovsky et al. (2001), πξνηείλνπλ έλα πιαίζην αμηνιφγεζεο, πνπ ην 

νλνκάδνπλ ζηξσκαηηθή αμηνιφγεζε, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ησλ παξαπάλσ 
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αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ 

ζηξσκαηηθή αμηνιφγεζε επηρεηξεί λα απνζπλζέζεη αιιά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ 

επηηπρία ή φρη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο, ζε δχν δηαθνξεηηθά 

ζηξψκαηα, ηα νπνία αληαλαθινχλ ηηο θχξηεο θάζεηο ηεο πξνζαξκνγήο φπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ην ρήκα 9.2. Σν πξψην ζηξψκα αθνξά ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, ελψ ην δεχηεξν εζηηάδεη 

ζηηο απνθάζεηο πξνζαξκνγήο. Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηελ ζηξσκαηηθή αμηνιφγεζε 

ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη αλεμάξηεηα νη δχν απηέο θάζεηο ηεο πξνζαξκνγήο.  

ρήκα 9.2: ηξσκαηηθή αμηνιφγεζε 

 

Πεγή :  Brusilovsky et al. 2001 

 

9.3. Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

Ζ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ εγείξεη επηπξφζζεηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

απφ ηελ επρξεζηία αιιά θαη ηελ αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Πξέπεη εθηφο απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα λα αμηνινγεζεί ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν 

αλαπηχρζεθε ή ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ. χκθσλα κε ηνλ Hinostroza 

(Hinostroza et al. 2000) ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο κεζφδσλ αμηνιφγεζεο 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ: πεηξακαηηθέο, πξνζεγγίζεηο κε θαηαιφγνπο ειέγρνπ 

θξηηεξίσλ θαη πνηνηηθέο κέζνδνη. 
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Πεηξακαηηθέο κέζνδνη 

Οη κέζνδνη απηνί αμηνινγνχλ ηε γλψζε πνπ απνθηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Απηφ ην επηηπγράλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο αξρηθά (pre-) θαη ηειηθά εξσηεκαηνιφγηα 

(post-tests) ζηα νπνία θαινχληαη λα απαληήζνπλ φζνη ζπκκεηέρνπλ ζην πείξακα. ε 

απηέο ηηο κεζφδνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα δηαρσξίδνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν 

ππννκάδεο. Ζ κία νκάδα ζπκκεηερφλησλ ρξεζηκνπνηεί ην πξνο αμηνιφγεζε 

ινγηζκηθφ ελψ ε άιιε ππννκάδα φρη. Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ 

δχν νκάδσλ δείρλεη θαη ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ηνπ πξνο αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. 

Πξνζεγγίζεηο κε θαηαιόγνπο ειέγρνπ θξηηεξίσλ 

ε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θξηηήξηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ηφζν 

ζηελ παηδαγσγηθή φζν θαη ζηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Σα θξηηήξηα απηά νκαδνπνηνχληαη ζε 4 θαηεγνξίεο θαη ειέγρνπλ ηα αθφινπζα:  

 Σα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: θίλεηξα, αιιειεπίδξαζε, 

πξνζαλαηνιηζκφο ζην καζεζηαθφ ζηφρν, ηξφπνο ρεηξηζκνχ ησλ ιαζψλ. 

 ρέζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα: εκπεξηέρεη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

αιιεινπρίεο ζπκβαηέο κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα; επηηξέπεη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ; απνθεχγεη ηελ γλσζηηθή ππεξθφξησζε θαη ηνλ 

απνπξνζαλαηνιηζκφ; ππάξρνπλ εξγαιεία ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ 

ρξήζηε; έρνπλ ηελ ειεπζεξία νη εθπαηδεπφκελνη λα αλαθαιχςνπλ ην 

ινγηζκηθφ; ε πινήγεζε είλαη γξακκηθή ή δηαθιαδσκέλε;  

 Αηζζεηηθή: ππάξρνπλ ειθπζηηθά ρξψκαηα πνπ βνεζνχλ ηελ θαηαλφεζε; 

παξνπζηάδεηαη θαηάιιεια ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ; ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηάιιεια ππεξθείκελα, γξαθηθά, ήρνη, θηλνχκελεο εηθφλεο θαη βίληεν; ε 

παξνπζίαζε ηεο δηεπαθήο είλαη ειθπζηηθή θαη θαηαλνεηή; παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη θαηάιιεια εξγαιεία πινήγεζεο; 

 Σερληθή: εμαζθαιίδεηαη ε πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ; θαηαγξάθνληαη 

νη ελέξγεηεο θαη ε επίδνζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ην ζχζηεκα; κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα ην ζχζηεκα ζε πεξίπησζε πεξηνξηζκέλεο 

βιάβεο; 
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Πνηνηηθέο κέζνδνη 

Υξεζηκνπνηνχληαη πνηνηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα 

θαη θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη Squires & McDougall (1994) πξνηείλνπλ κία 

κέζνδν, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ζρεδηαζηή ηνπ ινγηζκηθνχ. 

πλήζσο κία ηππηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θάζεηο (νινκσλίδνπ 2007): 

 Αλάιπζε αλαγθψλ εθπαηδεπφκελσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεχμεσλ 

θιπ. 

 Αλάπηπμε πξσηφηππνπ ινγηζκηθνχ. 

 Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (formative evaluation) κε ζηφρν λα ειεγρζεί αλ ην 

πξσηφηππν θαιχπηεη ηηο αλάγθεο απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη αλ 

κπνξεί λα βειηησζεί.  

 Τινπνίεζε αλαγθαίσλ αιιαγψλ, βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 Αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο (pre-test) ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα λα 

δηεξεπλεζεί αλ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Δθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη δηεξεχλεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Σειηθφ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο (post-test) ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη έιεγρνο ησλ επηδφζεσλ ηεο θάζε 

νκάδαο. 

 Αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε (summative evaluation), ε νπνία απνηηκάεη ζπλνιηθά 

ηε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Λήςε απνθάζεσλ γηα ηελ επξεία εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε, θαζψο θαη κειέηε πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπ. 

 Δθαξκνγή ζε επξχ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 
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9.4. Μνληέιν δηακνξθσηηθήο – αζξνηζηηθήο αμηνιόγεζεο 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν αμηνιφγεζεο ην νπνίν εθαξκφζακε 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ProPer. Ο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ είλαη ε αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ αληηθεηκεληθά θαη 

ρξήζηκα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ProPer απνηειέζκαηα, φπσο θαη λα 

πηζηνπνηεζεί ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Απφζπαζκα απφ Kazanidis & Satratzemi 2010b 

Ζ αμηνιφγεζε πξνζαξκνζηηθψλ θαη πξνζαξκφζηκσλ ζπζηεκάησλ είλαη κία 

απαηηεηηθή δηαδηθαζία. Πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ηφζν νη πξνζαξκνζηηθέο φζν θαη νη 

επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ, φπσο επίζεο λα δηαπηζησζεί ε επρξεζηία 

αιιά θαη ε απφδνζή ηνπο. Ζ πνξεία αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζήζακε βαζίζηεθε ζηε 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία απφ ηελ νινκσλίδνπ (2007), αιιά θαη απφ ηελ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηνπο (Samarakou et al. 2006) θαη 

δηαρσξίδεηαη ζε πέληε θχξηα ζηάδηα: 

1. Οξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη δεκηνπξγία ησλ δεηνχκελσλ ηεο 

αμηνιφγεζεο. 

2. πιινγή θαη αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

3. Δθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο 

4.  Τινπνίεζε αλαγθαίσλ αιιαγψλ βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 

5. Δθαξκνγή αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο, έηζη ψζηε λα αμηνινγήζνπκε ην 

ζχζηεκα θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ αξρηθψλ ζθνπψλ ηνπ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ηνπ ProPer θαηά ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, 

ήηαλ ε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java. Οη 

ζθνπνί ηνπ ProPer, είλαη ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ε επίηεπμε βειηησκέλνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο, επθνιφηεξα θαη 

γξεγνξφηεξα απφ φηη ζα ζπλέβαηλαη ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, 

ην ProPer πξέπεη λα βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλεβάδνπλ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα ειεθηξνληθά καζήκαηά ηνπο, φπσο θαη λα θαηαρσξεί θαη λα 

παξέρεη ηα θαηάιιεια ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ 
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εθπαηδεπφκελσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεκάησλ. Χο δεηνχκελα ινηπφλ 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νξίζζεθαλ ε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ θάιπςεο ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ.  

Ζ ζπιινγή θαη αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα καζήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζηηο 

ελφηεηεο 8.3 θαη 8.4 ηεο δηαηξηβήο. 

Σα επφκελα ζηάδηα ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο ην νπνίν αθνινπζήζακε 

εκπεξηέρνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηακνξθσηηθήο θαη ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε έρεη ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ πξνο αμηνιφγεζε 

ζπζηήκαηνο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εμέιημε ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Μεηά 

απφ θάζε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνινπζνχλ νη απαξαίηεηεο 

αλαζεσξήζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ ην ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο. Αληίζεηα, ε αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε, πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έρεη ζθνπφ λα κεηξήζεη ην 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν θαιχπηνληαη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη. Δπηπξφζζεηα ε αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ελφο πξσηφηππνπ, απνζθνπεί ζηε 

κέηξεζε ηεο επρξεζηίαο, είηε ζηελ ζχγθξηζε κε άιια αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα 

ή/θαη ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο επρξεζηίαο (Matera et al. 2006). Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη πηινηηθή ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 

 

9.5. Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε 

Απφζπαζκα απφ ην Kazanidis & Satratzemi 2009a  

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, απνηειεί έλα εζσηεξηθφ ηκήκα ηεο κεζνδνινγίαο 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμήο ελφο ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ (Trianafilloy et al.2003). Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο βαζηζηήθακε ζην κνληέιν TAM αιιά θαη ζην πιαίζην 

ηεο ζηξσκαηηθήο αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε ην κνληέιν ΣΑΜ, ε πηνζέηεζε κίαο 

ηερλνινγίαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ αληηιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη ηε 

ρξεζηκφηεηά ηεο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Απηνί νη δχν παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ 
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πξαγκαηηθή ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο. Ζ πξαγκαηηθή ρξήζε κπνξεί λα εληνπηζηεί είηε 

απφ ηνλ ρξφλν ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο ην αμηνινγνχκελν ζχζηεκα, είηε 

απφ ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ινηπφλ, 

κεηαμχ άιισλ φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα, είλαη ε επίηεπμε 

ηεο κέγηζηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο ε ρξεζηκφηεηα θαη ε 

επθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ πξνζεθηηθά (Kazanidis 

& Satratzemi 2009a). Δπηπξφζζεηα φπσο νξίδεη θαη ην πιαίζην ηεο ζηξσκαηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα κνληεινπνίεζεο ηνπ 

ρξήζηε αιιά θαη ν κεραληζκφο παξαγσγήο πξνζαξκνζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Σα δεηνχκελα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ProPer κε βάζε ηα παξαπάλσ, 

απνζθνπνχλ ζην λα εληνπηζηνχλ: 

 ε επηξξνή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

 ε επηξξνή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ ρξφλν κειέηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο, 

 ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο ζχλνιν αιιά θαη ησλ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ,  

 ε επρξεζηία θαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 ε επηηπρήο κνληεινπνίεζε ηνπ ρξήζηε, θαη  

 ε επηηπρήο παξνρή πξνζαξκνζηηθφηεηαο. 

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξείηαη ζε δχν κέξε. ην 

πξψην κέξνο, ην ζχζηεκα επηζεσξείηαη απφ εηδηθνχο, γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

επρξεζηία ηνπ, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο, εθαξκφδεηαη αμηνιφγεζε απφ ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο, έηζη ψζηε λα ειεγρζεί ε επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Γηα ηελ πνξεία ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο πηνζεηήζακε ην κνληέιν πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηνλ Tessmer (1993), ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο: 

 αμηνιφγεζε απφ εηδηθνχο (expert review) 
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 έλαο κε έλαλ αμηνιφγεζε (one to one evaluation), 

 αμηνιφγεζε απφ κηθξή νκάδα ρξεζηψλ (small group evaluation), θαη 

 αμηνιφγεζε πεδίνπ κε πηινηηθή εθαξκνγή (field test). 

Απηέο νη κνξθέο αμηνιφγεζεο εθαξκφδνληαη ζηελ παξαπάλσ ζεηξά, ελψ 

κεηαμχ θάζε κνξθήο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο θαη 

αλαζεσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν ε αμηνιφγεζε απφ εηδηθνχο θαη ε έλαο κε 

έλαλ αμηνιφγεζε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

παξάιιεια. 

ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηελ θάζε 

κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

ProPer.  

9.5.1. Αμηνιόγεζε από εηδηθνύο 

Απφζπαζκα απφ ην Kazanidis & Satratzemi 2009a  

Αλ θαη νη παξνπζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ ζε ζπλαδέιθνπο θαη 

απινχο ρξήζηεο πξνζθέξεη θάπνηα αξρηθή αλαηξνθνδφηεζε, ε επίζεκε επηζεψξεζε 

απφ εηδηθνχο, έρεη απνδεηρηεί σο ρξήζηκε θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. Οη εηδηθνί 

πξέπεη λα έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζηνλ πεδίν γλψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή/θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. Ζ αμηνιφγεζε απφ εηδηθνχο δελ απαηηεί 

κεγάιε πξνεηνηκαζία θαη κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζρεηηθά γξήγνξα θαη κε ρακειφ 

θφζηνο. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε απφ εηδηθνχο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, γηα λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ, γηα ηελ 

ζρεδίαζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ProPer. Αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο 

εηδηθνχο ην ζχζηεκα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, νη εηδηθνί, κέζσ 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο απάληεζαλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην, 

ζε ζπκθσλία κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο, βαζίζηεθε ζε ηέζζεξα ζηνηρεία: ηελ 

επθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ, ηελ επηζεψξεζε ησλ 

πξνζαξκνζηηθψλ θαη πξνζαξκφζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ φπσο θαη ηεο 

κνληεινπνίεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ θαηαγξαθή πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε απφ ηνπο 
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εηδηθνχο. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο αμηνιφγεζεο απφ εηδηθνχο, παξαηίζεηαη ζην 

παξάξηεκα 4.1 ηεο δηαηξηβήο. 

πσο θαη ζε άιιεο κειέηεο (Nam & Smith-Jackson 2007, Tuner 1998), ην 

ζχζηεκα αμηνινγήζεθε απφ δχν εηδηθνχο. Σν εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ εηδηθψλ 

πνπ αμηνιφγεζαλ ην ProPer, είλαη ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, ελψ δηδάζθνπλ 

καζήκαηα πιεξνθνξηθήο, ηφζν ζηελ δεπηεξνβάζκηα φζν θαη ζηε ηξηηνβάζκηα 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε.  

Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιάβακε απφ ηνπο εηδηθνχο ήηαλ ζεηηθή θαη 

ζπλνδεπφηαλ απφ θάπνηα ζρφιηα θαη κεξηθέο πξνηάζεηο. Γεληθά ραξαθηήξηζαλ ην 

ζχζηεκα σο εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ θαη απνδνηηθφ. Ο πξψηνο εηδηθφο, σζηφζν, 

δήηεζε ηελ παξνρή θαιχηεξεο βνήζεηαο ελψ ν δεχηεξνο, πξφηεηλε λα εθαξκνζηεί 

εκθαλέζηεξνο ζρνιηαζκφο γηα ηνλ ηίηιν ηεο ηξέρνπζαο ελφηεηαο, ζηνλ πίλαθα ησλ 

πεξηερνκέλσλ. Μεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο εηδηθνχο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπκε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο. πκπεξηιάβακε ζην ζχζηεκα έλα ιεπηνκεξέο εγρεηξίδην γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη πξνζζέζακε ηνπο αλάινγνπο ζπλδέζκνπο βνήζεηαο, ζε θάζε 

ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ην θφλην ζηελ γξακκή ηνπ ηίηινπ ηεο 

ηξέρνπζαο ελφηεηαο ρξσκαηίζηεθε πνξηνθαιί έηζη ψζηε λα μερσξίδεη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ηίηινπο ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ.  

Οη δχν εηδηθνί ραξαθηήξηζαλ ην ζχζηεκα σο πνιχ ρξήζηκν ηφζν γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπηπιένλ, ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη 

ζρεδφλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν αλαξσηήζεθαλ κε πνηνλ 

ηξφπν ην JPT αμηνινγεί ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ρξήζηε. Ζ αμηνιφγεζε φπσο έρνπκε 

αλαθέξεη γίλεηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο κεηαγιψηηηζεο θαη ηελ έμνδν ηεο 

εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Γλσξίδνληαο ηελ αδπλακία γηα αθξηβέζηεξα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, είρακε είδε αζρνιεζεί κε απηφ ην ζέκα θαη επηηξέπνπκε ην ρξήζηε λα 

θαζνξίδεη ξεηά αλ έκαζε ή φρη ηηο ελφηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ. Να ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ν ζθνπφο ηνπ ProPer δελ 

είλαη λα αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο ηνπ ρξήζηε έηζη ψζηε λα εμάγεη κία επίζεκε 

βαζκνινγία, αιιά λα θάλεη θάπνηα εθηίκεζε είηε απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε, είηε 

κέζσ άκεζεο δήισζήο ηνπ, γηα ηελ πξφνδφ ηνπ, έηζη ψζηε λα παξέρεη ηελ 
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θαηάιιειε πξνζαξκνζηηθφηεηα. Με βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ, δελ απνηειεί πξφβιεκα 

ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε λα δειψζεη ξεηά ηε βαζκνινγία ηνπ ζε έλα 

πξφγξακκα, θαη ε νπνία ππεξθαιχπηεη ηελ φπνηα αξρηθή εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Δπίζεο θαη νη δχν εηδηθνί αμηνινγεηέο, αλαγλψξηζαλ ηελ πινήγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνλ πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ησλ 

καζεκάησλ σο ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ ProPer. Χζηφζν ν δεχηεξνο εηδηθφο, εμέθξαζε 

ηελ πεπνίζεζε φηη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα γηα ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ 

πεξηερνκέλσλ ίζσο δπζθνιέςνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

πξνζζέζακε κία μερσξηζηή ελφηεηα ζην εγρεηξίδην ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ην θάζε ζχκβνιν θαη ηελ ζεκαζία ηνπ, θαη εηζάγακε έλαλ 

ζχλδεζκν πνπ παξαπέκπεη ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ πξηλ απφ ηνλ ηίηιν 

ηεο ηξέρνπζαο ελφηεηαο ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ.  

Σέινο, ζηελ εξψηεζε «Ση ζα πξνηείλαηε λα πξνζζέζνπκε ζην ζχζηεκα;», ν 

πξψηνο αμηνινγεηήο πξφηεηλε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

ζηέιλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο/δεκηνπξγνχο ησλ καζεκάησλ. Ζ 

πξνηεηλφκελε δπλαηφηεηα πξνζηέζεθε ζην ζχζηεκα κέζσ ηεο επηινγήο 

«Αλαηξνθνδφηεζε» ζηελ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

9.5.2. Αμηνιόγεζε έλαο κε έλαλ  

Απφζπαζκα απφ ην Kazanidis & Satratzemi 2009a  

Απηή ε κνξθή αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν 

ProPer πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνρσξήζακε ζηελ αμηνιφγεζε  ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη απφ ηηο δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ηνπ ProPer. 

9.5.2.1. Αμηνιόγεζε από εθπαηδεπηηθνύο 

ηελ ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο, ν νπνίνο απνθαζίδεη αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ή φρη έλα ΠΔΤ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μειέηεο (Mahmood & Swanberg, 

2001; Venkatesh & Davis, 2000) έρνπλ δείμεη φηη ε αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα 

ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο, παξέρεη ηζρπξφ θίλεηξν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ. Δπηπξφζζεηα, φηαλ έλα ζχζηεκα ζεσξείηαη σο εχθνιν 

ζηε ρξήζε ηνπ, επεξεάδεη ηελ πξφζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ 
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ζην κάζεκά ηνπο (Will & Streith 2005). Δπνκέλσο, απνθαζίζακε ε αμηνιφγεζε λα 

ειέγμεη ηελ αληαπφθξηζε θαη ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ProPer. 

Ζ αμηνιφγεζε απφ εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ παξφκνηα κε απηή ησλ εηδηθψλ. 

Αξρηθά παξνπζηάζακε ην ζχζηεκα θαη ηα πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα εζηηάζακε ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε κία εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζχκθσλα 

κε έλα πξνθαζνξηζκέλν εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εζηηάδεη ζε ηξεηο θχξηνπο ηνκείο: ζηελ εηζαγσγή καζεκάησλ θαη δηακφξθσζε ηνπ 

κνληέινπ καζήκαηνο, ζηελ επρξεζηία θαη επθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο,  φπσο 

θαη ζηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ProPer απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 4.2. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ProPer έγηλε απφ δχν εθπαηδεπηηθνχο φπσο θαη ζε άιιεο 

κειέηεο (Gagne et al. 1992). Ο πξψηνο εθπαηδεπηηθφο (δηπισκαηνχρνο πνιηηηθφο 

κεραληθφο κε κεηαπηπρηαθφ θαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο) δηδάζθεη ζην ΣΔΗ Καβάιαο, 

ελψ ν δεχηεξνο (καζεκαηηθφο κε κεηαπηπρηαθφ ζηελ ηαηξηθή πιεξνθνξηθή), έρεη 

δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Καη νη δχν βξήθαλ ην ζχζηεκα 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνιχ ρξήζηκεο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ μερψξηζαλ, είλαη ε 

παξνρή ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα καζήκαηα θαη ν κεραληζκφο δηαρείξηζεο 

ησλ ζπρλψλ εξσηήζεσλ πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα. Ο δεχηεξνο εθπαηδεπηηθφο, 

ζεψξεζε ηελ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα δειψλνπλ αλ 

έρνπλ κάζεη ή φρη κία ελφηεηα, πνιχ πξαθηηθή αλ θαη ν πξψηνο εμέθξαζε κία 

ακθηβνιία γηα ηελ αλάγθε χπαξμεο κίαο ηέηνηαο ιεηηνπξγίαο.  

ζνλ αθνξά ηελ επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο σο ζχλνιν θαη νη δχν 

εθπαηδεπηηθνί είραλ ζεηηθή εηθφλα. Χζηφζν ν πξψηνο εθπαηδεπηηθφο αλαξσηήζεθε 

αλ ην ζχζηεκα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζηεο κε κηθξή εκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη πξφηεηλε ηελ παξνρή θαιχηεξεο βνήζεηαο απφ ην ζχζηεκα. πσο 

αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ελζσκαηψζακε έλα αλαιπηηθφ εγρεηξίδην κε νδεγίεο γηα 

θάζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ζνλ αθνξά ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, νη αμηνινγεηέο βξήθαλ ην 

ProPer πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζηελ παξνπζίαζε καζεκάησλ θαη δήισζαλ φηη ζα 

επηζπκνχζαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζην κέιινλ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ καζήκαηνο 
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πνπ ηνπο άξεζαλ πεξηζζφηεξν πεξηιάκβαλαλ ηε δνκή πινήγεζεο, ηελ δηαρείξηζε 

ησλ ζπρλψλ εξσηήζεσλ θαη ηελ θαξηέια ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ καζήκαηνο. 

Δπηπιένλ φκσο, ν δεχηεξνο εθπαηδεπηηθφο, ζεκείσζε φηη αλ θάπνηνο ζέιεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα λέν κάζεκα, πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο ηνπ SCORM θαη λα 

έρεη βαζηθέο γλψζεηο δηαδηθηπαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ πξάγκαηη ηζρχεη, αιιά 

εθφζνλ ζέινπκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

SCORM, ην ζχζηεκα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε απηφ ην πξφηππν θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ. Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ εξγαιεία, ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ 

δεκηνπξγία καζεκάησλ κε βάζε ην ηερλνινγηθφ πξφηππν SCORM, αλ θαη ζα 

βνεζνχζε ε αλάπηπμε ελφο απινπνηεκέλνπ εξγαιείνπ αλάπηπμεο ζπκβαηψλ κε ην 

SCORM καζεκάησλ. 

Σέινο, ν πξψηνο εθπαηδεπηηθφο, ζρνιίαζε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ, θαη πξφηεηλε ζηα 

ζηαηηζηηθά ηνπ καζήκαηνο λα εκθαλίδεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη φρη ην ςεπδψλπκν 

(username) ησλ εθπαηδεπφκελσλ, έηζη ψζηε λα θαηαιαβαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε 

πνηνλ εθπαηδεπφκελν αλαθέξεηαη ην ζχζηεκα θάζε θνξά. Μεηά ην πέξαο ηεο 

αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηήζακε φιεο ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζχκθσλα κε ηα 

ζρφιηα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

9.5.2.2. Αμηνιόγεζε από εθπαηδεπόκελνπο 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αμηνιφγεζε απφ κηθξή νκάδα εθπαηδεπφκελσλ, 

εμνκνηψζακε ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έηζη ψζηε λα απνθχγνπκε πηζαλά 

απξφβιεπηα ιάζε ηα νπνία πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ. Γχν θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

ζχζηεκα γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα εξσηήζεθαλ γηα ηελ 

επρξεζηία θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζπλνιηθή ηνπο γλψκε γηα ην 

ζχζηεκα ήηαλ πνιχ ζεηηθή. Χζηφζν θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, βξέζεθε θάπνην ιάζνο ζηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ. 

Αθνινχζσο πξνρσξήζακε ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηφξζσζε ησλ ιαζψλ 

πνπ καο ππέδεημαλ νη εθπαηδεπφκελνη. 

Σν πξψην κέξνο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, νινθιεξψζεθε κε ηελ 

αμηνιφγεζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γηα λα ειέγμνπκε πηζαλά πξνβιήκαηα ζηε 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζε απφ κηθξή νκάδα 



Έλαην θεθάιαην 

 

342 

εθπαηδεπφκελσλ θαη ηελ νπνία ζα δηαδερηεί ε αμηνιφγεζε πεδίνπ κε πηινηηθή ρξήζε 

πνπ ζα εζηηάζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηηο 

πηζαλέο αδπλακίεο ηνπ.   

9.5.3. Αμηνιόγεζε από κηθξή νκάδα ρξεζηώλ  

Απφζπαζκα απφ ην Kazanidis & Satratzemi 2010b  

Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο απφ κηθξή νκάδα ρξεζηψλ ήηαλ δηηηφο. Αθελφο λα 

ειεγρηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κεηά ην πξψην 

κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο θαη αθεηέξνπ, λα πξνιεθζνχλ πηζαλά ιάζε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εκθαληζηνχλ ζηελ αμηνιφγεζε πεδίνπ κε πηινηηθή εθαξκνγή. ηα 

πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ κηθξή νκάδα ρξεζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζχληνκε 

ζπλεδξία κε 11 θνηηεηέο. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλεδξίαο ήηαλ λα ειέγμνπκε 

ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ δηαθνκηζηή θαηά ηελ ρξήζε ηνπο απφ 

πνιινχο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα. Καηά ηελ κειέηε ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο, 

θαηέξξεπζε ν δηαθνκηζηήο (Apache Tomcat), ιφγσ ηεο ρακειήο Java Heap Memory. 

Δπί ηφπνπ απμήζακε ηελ Heap Memory ηεο Java θαη αθνχ επαλεθηλήζεθε ν 

δηαθνκηζηήο, ε δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε θαλνληθά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

νιηγφιεπηεο ζπλεδξίαο θαηά ηελ νπνία νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ProPer, 

αθνινχζεζε ζχληνκε ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Απηφ πνπ δηαθάλεθε ήηαλ 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα, ζρνιίαζαλ κε ζεηηθφ ηξφπν ηηο αιιαγέο πνπ 

έγηλαλ ζην ζχζηεκα, κεηά ηηο αμηνινγήζεηο απφ εηδηθνχο θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο. 

9.5.4. Αμηνιόγεζε πεδίνπ κε πηινηηθή εθαξκνγή 

Απφζπαζκα απφ ην Kazanidis & Satratzemi 2010b  

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αμηνιφγεζε πεδίνπ κε πηινηηθή 

εθαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ProPer.  

Βαζηζκέλνη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο (Brusilovsky et al. 2004, Truong et al. 

2005), αιιά θαη ιφγσ ηεο πνζφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα έπξεπε λα κειεηήζνπλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αμηνιφγεζε πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, απνθαζίζηεθε λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ πηινηηθά καζήκαηα ζε πέληε δίσξεο ζπλεδξίεο. Ο αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε παξφκνηα πεηξάκαηα ζχκθσλα κε ζρεηηθέο εξγαζίεο (Samarakou 

et al. 2006, Bright et al. 2005, Brusilovsky et al. 2004, Papanikolaou et al. 2003, 
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Murray 2003, Hook 1998) θπκαηλφηαλ απφ 19 έσο 25 ζπκκεηέρνληεο. Αξρηθά έγηλε 

πξνζπάζεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε 25 θνηηεηέο, σζηφζν, ιφγσ 

εξγαζηεξηαθψλ πεξηνξηζκψλ, απνθαζίζηεθε λα ζπκκεηάζρνπλ 22 θνηηεηέο. 

Σν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κία πεξίνδν πέληε εβδνκάδσλ, ζε 

εξγαζηήξην ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ην νπνίν πεξηείρε 23 ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνπο ζην δηαδίθηπν, έλαο 

εθ ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή ελψ νη ππφινηπνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα. Ζ πξφζβαζε ζην ProPer, γηλφηαλ κέζσ ελφο δηαθνκηζηή 

ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζε άιιν εξγαζηήξην ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε κία εηζαγσγηθή δίσξε ζπλεδξία, ε νπνία 

ζεσξήζεθε απαξαίηεηε, έηζη ψζηε λα επηιεγνχλ νη θαηάιιεινη  θνηηεηέο πνπ ζα 

ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιφγεζε πεδίνπ. Σξηαληαπέληε θνηηεηέο εθδήισζαλ 

ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ. πκπιήξσζαλ έλα αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην κε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξνθίι ηνπο, ηηο βαζκνινγίεο ηνπο ζε ζρεηηθά καζήκαηα 

θαη ην ηερλνινγηθφ ηνπο ππφβαζξν. Γηα ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ εχξεζεο ηνπ 

πξνθίι ησλ θνηηεηψλ βαζηζηήθακε ζε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο (Σζάθσλαο & 

Παπαζενδψξνπ 2002, Σξηαληαθχινπ θ.α. 1998). Δπηπξφζζεηα ην εξσηεκαηνιφγην 

εκπεξηείρε εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεψλ ηνπο (pre-test) ζηελ Java. Σν 

αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο γλψζεσλ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 4.3 ηεο 

δηαηξηβήο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, έγηλε κία ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηνπ ProPer θαη δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα δηαβάζνπλ ηηο νδεγίεο 

γξήγνξεο εθθίλεζεο απφ ην ελζσκαησκέλν εγρεηξίδην. Σέινο, νη θνηηεηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζχζηεκα γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά έηζη ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην, 

επηιέρζεθαλ 22 εμ’ απηψλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε πεδίνπ. 

Φξνληίζακε ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηφζν έκπεηξνη φζν θαη αξράξηνη 

θνηηεηέο, δεδνκέλνπ φηη απνηειέζκαηα απφ άιια πεηξάκαηα (Weber & Specht, 1997; 

Brusilovsky, 2003b) έρνπλ δείμεη φηη νη αξράξηνη αληηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απφ ηνπο έκπεηξνπο ρξήζηεο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
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Τηνζεηψληαο ηελ παξαδνζηαθή κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο πξνζαξκνζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, δηαρσξίζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δχν ηζνδχλακεο νκάδεο. Ζ πξψηε 

νκάδα (νκάδα Α) ρξεζηκνπνίεζε ην ProPer γηα ηε κειέηε ηεο, ελψ ε δεχηεξε (νκάδα 

Β) ρξεζηκνπνίεζε ην ADL SCORM Runtime Environment 1.3.3 (SCORM RTE), 

απφ ην νπνίν πξνήιζε θαη ην ProPer.  

ηελ πξψηε ζπλεδξία πξνζήιζαλ ηειηθά 21 θνηηεηέο, θαη γηα απηφ ην ιφγν 

επαλαθαζνξίζακε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε νκάδα, έηζη ψζηε λα έρνπλ ζπλνιηθά 

ηελ ίδηα πξνεγνχκελε γλψζε επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο. Αθνινχζσο, 

δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα εηζαγσγηθφ θπιιάδην κε ην ζελάξην ηνπ 

πεηξάκαηνο, ην νπνίν παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 4.4 ηεο δηαηξηβήο.. Αλ θαη ην 

κάζεκα πεξηείρε αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε ηε Java, 

δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κειεηήζνπλ κφλν φηη ζρεηηδφηαλ κε 

εηζαγσγηθέο έλλνηεο αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκνχ κε ηε Java. ηε ζπλέρεηα 

νη ζπκκεηέρνληεο μεθίλεζαλ ηε κειέηε ηνπ καζήκαηνο έσο ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζηηο επφκελεο ηξεηο ζπλεδξίεο. 

ζνλ αθνξά ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ην πείξακα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ην ProPer θαηαγξάθεη ηηο επηζθέςεηο, ηηο βαζκνινγίεο θαη ην ρξφλν κειέηεο ζε θάζε 

ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ην ProPer ηξνπνπνηήζεθε θαηάιιεια, έηζη 

ψζηε λα θαηαγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινεγνχληαη νη ρξήζηεο ηνπ. Δπηπιένλ, 

νη ζπκκεηέρνληεο βηληενζθνπήζεθαλ, έηζη ψζηε λα ζπιιερηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πείξακα φπσο θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Bright et al. 2005, 

Σζάθσλαο θαη Παπαζενδψξνπ 2002).  

ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ζπλεδξία ηεο αμηνιφγεζεο πεδίνπ, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε έλα ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην γλψζεσλ (post-test) γηα ηηο 

εηζαγσγηθέο έλλνηεο αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ Java, ην νπνίν 

παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 4.5. Σν ηειηθφ ηεζη γλψζεσλ ήηαλ παξφκνην κε ην 

αξρηθφ θαη ν ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα εθηηκήζεη ηελ πξαγκαηηθή γλψζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην πεδίν ηνπ καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο ηεο δεχηεξεο 

νκάδαο ρξεζηκνπνίεζαλ γηα δεθαπέληε ιεπηά ην ProPer γηα λα ζρεκαηίζνπλ κία 

πξψηε εθηίκεζε γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. ηε ζπλέρεηα φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην 

πείξακα, ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν 
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παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 4.6 ηεο δηαηξηβήο. Ζ ζπλεδξία νινθιεξψζεθε κε κία 

νιηγφιεπηε ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ζηα κέιε ηεο πξψηεο νκάδαο πνπ 

κειέηεζαλ κε ην ProPer. 

9.5.4.1. Πνζνηηθά δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα 

Καηά ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζπιιέρηεθαλ ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα. Αξρηθά εθαξκφζηεθε έλα t-test ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αξρηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο γλψζεσλ (pre-test) αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ηνπ 

πεηξάκαηνο, έηζη ψζηε λα επηβεβαηψζνπκε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε νκάδα είραλ 

θνηλφ επίπεδν πξνεγνχκελεο γλψζεο επί ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ καζήκαηνο. Σν t-

test δελ εληφπηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηεο 

θάζε νκάδαο θαη επνκέλσο ζεσξήζεθε φηη νη δχν νκάδεο είλαη ηζφηηκεο. 

Γχν λέα t-test πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ γλψζεσλ ηεο θάζε νκάδαο αιιά θαη ζηα δεδνκέλα πνπ 

θαηαγξάθεθαλ απφ ην ζχζηεκα ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ απφ 

ηνπο ρξήζηεο. Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ ε απνθηεζείζα γλψζε (βαζκνινγία 

ηειηθνχ – βαζκνινγία αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο γλψζεσλ) θαη ε 

νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο αληίζηνηρα. 

ζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε γλψζεο, ην t-test δελ εληφπηζε θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε 

πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ πξψηε νκάδα δελ βνήζεζε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξεο γλψζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά δελ 

καο εμέπιεμαλ γηα δχν ιφγνπο: α) απνηειέζκαηα άιισλ κειεηψλ (Brusilovsky 

2003b; Papanikolaou et all, 2003) έρνπλ δείμεη φηη ε πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε δελ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απφθηεζε γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, β) ε δνκή 

ηνπ πηινηηθνχ καζήκαηνο ήηαλ απιή θαη ην ζελάξην νδήγεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

κία πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ζηηο ζσζηέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ 

Παπαληθνιάνπ (Papanikolaou et al. 2003), ζεκεηψλεη φηη απηφο είλαη έλαο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν ε αμηνιφγεζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Αλ 

θαη γλσξίδακε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζρπξηζκφ, πξνηηκήζακε λα αμηνινγήζνπκε ην 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή πξνζαξκνζηηθήο 

πινήγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ επηβεβαηψζνπκε ή λα ηνλ απνξξίςνπκε. 
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Χζηφζν, ην t-test βξήθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.001) ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Δηδηθφηεξα, ε νκάδα Α 

κεηαθηλήζεθε γξεγνξφηεξα θαη πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλα κέζα ζην κάζεκα, απφ φηη 

ε νκάδα Β, κε απνηέιεζκα ζηνλ ίδην ρξφλν κειέηεο ηα κέιε ηεο πξψηεο νκάδαο λα 

έρνπλ θαιχςεη πεξηζζφηεξε απφ ηελ χιε πνπ ηνπο δεηήζεθε λα κειεηήζνπλ απφ ηα 

κέιε ηεο δεχηεξεο νκάδαο.. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ πεξηκέλακε ηφζν κεγάιε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Έλαο ιφγνο γηα ηελ εκθάληζε απηήο ηεο δηαθνξάο 

είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξψηε νκάδα, ηξνπνπνίεζαλ ην κνληέιν ρξήζηε, 

ππνδεηθλχνληαο ηηο ελφηεηεο πνπ ήδε γλψξηδαλ απφ ην κάζεκα, ηηο νπνίεο αξγφηεξα 

απέθπγαλ λα επηζθεθηνχλ. Αλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη απφ ηηο δχν νκάδεο, 

κειέηεζαλ ζρεδφλ ηνλ ίδην αξηζκφ ελνηήησλ, κεξηθνί απφ ηελ πξψηε νκάδα (νη 

πεξηζζφηεξν έκπεηξνη), απέθπγαλ λα κειεηήζνπλ ηεο ήδε γλσζηέο ελφηεηεο θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν, θαηάθεξαλ λα πξνρσξήζνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ χιε ηνπ 

καζήκαηνο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, εκθαλίδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζην δηάγξακκα boxplot ηνπ ρήκαηνο 9.3. 

Αλαξσηεζήθακε γηαηί νη δχν νκάδεο δελ έρνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

απνθηεζείζα γλψζε, αλ θαη ε νκάδα Α θηλήζεθε γξεγνξφηεξα κέζα ζην κάζεκα; 

Δθηεηακέλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ηνπ ηειηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο γλψζεσλ, έδεημε φηη δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηηο απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ, ζε εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε ελφηεηεο 

φπνπ ηα κέιε ηεο δεχηεξεο νκάδαο δελ είραλ κειεηήζεη. Πηζαλέο εμεγήζεηο γηα απηφ 

ην θαηλφκελν, είλαη φηη πηζαλφλ λα κειέηεζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο εθηφο ησλ 

ζπλεδξηψλ απφ άιια καζήκαηα ή βηβιία, δεδνκέλνπ φηη γλψξηδαλ φηη ην απνηέιεζκα 

ηνπ ηειηθνχ ηεζη αμηνιφγεζεο γλψζεσλ, ζα ιεθζεί ππφςε ζηε βαζκνινγία ηνπ 

εμακήλνπ ηνπο. Μία δεχηεξε εμήγεζε, ζα κπνξνχζε λα ήηαλ φηη νη εξσηήζεηο ηνπ 

ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, δελ εμέηαδαλ φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αλ έλαο θνηηεηήο δελ είρε κειεηήζεη κία ελφηεηα ε νπνία 

δελ εμεηάδεηαη, δελ ζα επεξεαζηεί ε βαζκνινγία ηνπ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, 

απνθαζίζηεθε ζην επφκελν πείξακα ε βαζκνινγία ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ λα 

κελ επεξεάδεη άκεζα ηνλ βαζκφ ηνπ εμακήλνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπξφζζεηα, 
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ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθφηεξε επηινγή ησλ εξσηήζεσλ αμηνιφγεζεο ψζηε λα 

είλαη πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθέο.  

ρήκα 9.3: Γηάγξακκα boxplot γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο 

Αποηελέζμαηα διαμοπθυηικήρ αξιολόγηζηρ

Ποζοζηό 

κάλςτηρ 

μαθήμαηορ

ΓιαθοπάΤελική 

αξιολόγηζη

Απσική 

Αξιολόγηζη

Β
α
θ
μ
ο
λ
ο
γ
ί
α
 
(
%
)

100

80

60

40

20

0

-20

Π
ο
ζ
ο
ζ
η
ό
 
Κ
ά
λ
ς
τ
η
ρ
 
(
%
)

100

80

60

40

20

0

-20

12

16

18

SCORM RTE

ProPer

Σύζηημα

 

πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ην ζχζηεκα εθηφο ησλ ππνινίπσλ, θαηέγξαςε 

θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πινήγεζε ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα. Σξεηο ήηαλ νη ηξφπνη 

πινήγεζεο ζην κάζεκα:  

i. κέζσ άκεζεο επηινγήο ηεο ελφηεηαο πνπ επηζπκνχζαλ λα κειεηήζνπλ απφ ηνλ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο,  

ii. κεηαθίλεζε ζηελ επφκελε ή ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα επηιέγνληαο ηα θνπκπηά 

ζεηξηαθήο πινήγεζεο, Δπφκελν ή Πξνεγνχκελν αληίζηνηρα, 

iii. κέζσ ηνπ θνπκπηνχ Καζνδήγεζε, ην νπνίν ηνπο νδεγεί ζηελ θαηαιιειφηεξε 

ελφηεηα γηα κειέηε ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή κε βάζε ην κνληέιν ρξήζηε. 
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Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο επηινγέο πινήγεζεο έδεημαλ φηη νη 

θνηηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά 5,2% ηελ επηινγή ηεο άκεζεο θαζνδήγεζεο, 24,1% 

απφ απηνχο επέιεμε ηα θνπκπηά ζεηξηαθήο πινήγεζεο θαη ην 70,7% επέιεγε ηηο 

ελφηεηεο πνπ ζα επηζθεθηεί απφ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο. Δίλαη 

ρσξίο ακθηβνιία θαλεξφ, φηη ε ξεηή επηινγή ηεο ελφηεηαο πνπ ζα κειεηήζνπλ είλαη 

απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Απηφ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί, 

ζην φηη νη ζπκκεηέρνληεο, βξήθαλ ηνλ πξνζαξκνζηηθφ ζρνιηαζκφ ηνπ πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ πνιχ ρξήζηκν, ελψ ηαπηφρξνλα δελ ζεψξεζαλ ηελ επηινγή ηεο άκεζεο 

θαζνδήγεζεο απαξαίηεηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ ProPer, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Χζηφζν ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ θαηά ηελ 

αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε, αλ νη ελφηεηεο πνπ επηιέγνληαη γηα κειέηε είλαη θαη νη 

εθάζηνηε πξνηεηλφκελεο σο θαηαιιειφηεξεο απφ ην ζχζηεκα. 

9.5.4.2. Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ProPer 

πσο έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (παξάξηεκα 4.6), ην νπνίν απνζθνπεί 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ εκπεηξία ησλ θνηηεηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

ρξεζηκφηεηα ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ ProPer. Σν εξσηεκαηνιφγην 

απνηειείηαη απφ 55 εξσηήζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ήηαλ πεληαβάζκηεο 

εξσηήζεηο ζπκθσλίαο ηχπνπ Likert «Γηαθσλψ απφιπηα – πκθσλψ απφιπηα» (33 

εξσηήζεηο) θαη εξσηήζεηο ρξεζηκφηεηαο «Πνιχ κηθξή – Πνιχ κεγάιε» (15 

εξσηήζεηο). ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ηχπνπ Likert, επηιέρηεθε ε 

πεληαβάζκηα θιίκαθα φπσο θαη ζε άιιεο κειέηεο (Murray 2003, Σζάθσλαο 2002, 

Hotmail 1999), θαη δφζεθε κία κνλάδα γηα ηελ επηινγή «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη 

δηαδνρηθά έθηαλε ζηηο 5 κνλάδεο γηα ηελ επηινγή «πκθσλψ απφιπηα». 

Σν εξσηεκαηνιφγην δηαρσξίδεηαη ζε 5 θχξηα κέξε ηα αληηζηνηρνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο. Ζ θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο βαζίζηεθαλ ζε 

απηέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο (Brusilovsky et al. 2004, Triantafyllou et al. 2002, 

Five Colleges of Ohio 2000). Ο ζηφρνο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ήηαλ λα εθηηκεζεί ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε παξερφκελεο ιεηηνπξγίαο απφ ην ζχζηεκα μερσξηζηά. 

Θεσξήζακε απηήλ ηελ ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη ζα 

πξέπεη λα επηβεβαησζεί ε ρξεζηκφηεηα θάζε πξνζαξκνζηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ 
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ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ πξφζζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη ζην πξψην κέξνο έρνπλ βαζηζηεί ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο φπσο 

(Papanikolaou et al. 2003, Murray 2003). 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αζρνιείηαη κε ην κνληέιν ρξήζηε 

θαη εζηηάδεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζσζηήο εθηίκεζεο ηνπ κνληέινπ ρξήζηε απφ ην 

ζχζηεκα. χκθσλα κε ηελ ζηξσκαηηθή αμηνιφγεζε,  πνπ παξνπζηάζηεθε λσξίηεξα, 

ε επηηπρία ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ δχν ζηξψκαηα: ηελ 

κνληεινπνίεζε ηνπ ρξήζηε, θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ πξνζαξκνγήο. Ζ πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπιιέγνληαη ζε απηφ ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο 

φηαλ νη πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλνληαη σο 

αλαπνηειεζκαηηθέο. Ο εξεπλεηήο κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα 

εθηηκήζεη αλ ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην ζηάδην ηεο κνληεινπνίεζεο ή ζην ζηάδην 

ησλ απνθάζεσλ πξνζαξκνγήο. Οη εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο βαζίζηεθαλ ζηηο 

κειέηεο (Brusilovsky et al. 2004, Papanikolaou et al. 2003). 

Σν ηξίην θαη ηέηαξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζην κνληέιν 

ΣΑΜ θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ. Δηδηθφηεξα ην ηξίην κέξνο αλαθαιχπηεη ηελ 

αληηιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηελ επρξεζηία ηνπ, ελψ 

ην ηέηαξην κέξνο ειέγρεη ηελ αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα. Οη εξσηήζεηο γηα ηελ επθνιία ρξήζεο θαη ηελ 

επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίζηεθαλ ζηηο κειέηεο (Φνπληνπιάθε 2005, Σζάθσλαο 

2002, Murray 2003, Samarakou et al. 2006, Nielsen 1993) ελψ νη εξσηήζεηο γηα ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίζηεθαλ ζηηο εξγαζίεο (Εαθεηξφπνπινο θ.α. 2003, 

Kavcik 2002, Molich 2001, Hotmail 1999). Πξνζηέζεθαλ επίζεο, ηέζζεξηο 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ιαζψλ – πξνβιεκάησλ θαη ηελ παξνρή 

βνήζεηαο βαζηζκέλεο ζηνπο Nielsen (1993) θαη Φνπληνπιάθε (2005).  

Σέινο ην πέκπην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

αλνηρηέο εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

ζεκεηψζνπλ ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ ProPer φπσο θαη λα θάλνπλ 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Οη εξσηήζεηο απηνχ ηνπ 

κέξνπο βαζίζηεθαλ κεηαμχ άιισλ ζηηο αθφινπζεο κειέηεο (Papanikolaou et al. 

2003, Εαθεηξφπνπινο θ.α. 2003, Molich 2001, Hotmail 1999). 
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9.5.4.3. Πνηνηηθά δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο νκάδαο Α, ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ ProPer, θαίλνληαη ζην ρήκα 9.4, ελψ αλαιπηηθά 

νη απαληήζεηο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο παξαηίζεληαη ζην 

παξάξηεκα 4.7. Χζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

αθνινπζεί, αλαθεξφκαζηε ζηηο απαληήζεηο κφλν ηεο πξψηεο νκάδαο, ε νπνία ήηαλ 

απηή πνπ κειέηεζε κε ην ProPer.  Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ηεο 

δεχηεξεο νκάδαο ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα δνχκε αλ ε γλψκε αηφκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην ProPer, ζπκβαδίδεη κε ηε γλψκε ησλ 

πεξηζζφηεξν έκπεηξσλ ζηε ρξήζε ηνπ. 

ρήκα 9.4: πγθεληξσηηθέο απαληήζεηο αμηνιφγεζεο ProPer θαηά ηελ 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ 

ProPer, έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ, φηη ζρεδφλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρνπλ κεγάιε ρξεζηκφηεηα. Οη ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο μερψξηζαλ, ήηαλ ε 

δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ ρξήζηε, ε επηινγή άκεζεο θαζνδήγεζεο θαη ε εκθάληζε 

βαζκνινγίαο καζήκαηνο θαη ζηφρσλ. Απφ ηα βνεζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ProPer 

νη ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα, μερψξηζαλ ην Java Programming Tool. Ζ ιεηηνπξγία 

πνπ ζπγθέληξσζε ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία (3.3) ήηαλ ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ βαζκνινγηψλ ηεο νπνίαο ε ρξεζηκφηεηα ραξαθηεξίζηεθε σο κέηξηα.  
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ζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο βαζκνινγίαο απφ ην ζχζηεκα, ην 90% ησλ 

ρξεζηψλ ήηαλ νπδέηεξνη ή ζπκθψλεζαλ φηη ην κνληέιν ρξήζηε αληαπνθξίλεηαη ζηα 

πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Χζηφζν, ήηαλ επηθπιαθηηθνί κε ηνλ ηξφπν ηνλ 

νπνίν ην JPT αμηνινγεί ηα πξνγξάκκαηα Java. Ήκαζηαλ ήδε γλψζηεο απηήο ηεο 

αδπλακίαο, αιιά δεδνκέλεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ JPT,  

απνθαζίζακε απιά λα επηηξέπνπκε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα νξίδνπλ ηελ 

βαζκνινγία ηνπο ζε θάζε πξφγξακκα αλ δελ ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο αμηνιφγεζεο.  

ρεηηθά κε ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη απαληήζεηο απνθάιπςαλ, 

φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ (70%), έρεη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα φηη ην 

ζχζηεκα είλαη εχθνιν θαη εχρξεζην, ελψ κφιηο ην 15% δηαηεξεί ακθηβνιίεο ζρεηηθά 

κε ηελ επθνιία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εξψηεζε ζηελ νπνία ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν 

νη ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα, ήηαλ φηη ρξεηάζηεθαλ ιίγν ρξφλν γηα λα 

εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα. Δπηπξφζζεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη ην 

ζχζηεκα είλαη πνιχ ρξήζηκν θαη δήισζαλ φηη ζθνπεχνπλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ 

θαη ζην κέιινλ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φινη νη θνηηεηέο δήισζαλ φηη ην 

ζχζηεκα, ηνπο βνήζεζε λα κάζνπλ επθνιφηεξα ην πξνηεηλφκελν κάζεκα. Αθφκε έλα 

εληππσζηαθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 90%, δήισζε φηη είλαη επραξηζηεκέλν απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ ProPer. 

ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ιαζψλ – πξνβιεκάησλ, κεξηθνί ζπκκεηέρνληεο ζην 

πείξακα δήισζαλ φηη ην ζχζηεκα δελ ηνπο βνήζεζε επαξθψο λα αλαγλσξίζνπλ – 

αλαθάκςνπλ απφ ηα ιάζε. Απηφ ην πξφβιεκα ην είρακε εληνπίζεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπλεδξηψλ ηεο αμηνιφγεζεο πεδίνπ, θαηά ηελ νπνία νξηζκέλνη ρξήζηεο καο 

ξψηεζαλ πψο λα αλαθάκςνπλ απφ ζπγθεθξηκέλα θαη ζπλεζηζκέλα ιάζε, φπσο π.ρ. 

απφ ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνχ «Back» απφ ηνλ Internet Explorer θιπ. Γηα απηφλ ηνλ 

ιφγν, επαλαδηαηππψζακε ηα κελχκαηα ιάζνπο θαη ηα ρξσκαηίζακε θαηάιιεια, έηζη 

ψζηε λα βειηησζεί ε δηαρείξηζε ιαζψλ απφ ην ζχζηεκα. 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηνχζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα γξάςνπλ ηηο ηνπο άξεζε θαη ηη φρη ζην ζχζηεκα, πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

δεκηνχξγεζαλ ζχγρπζε θαη ηη πξνηείλνπλ λα πξνζηεζεί ζην ζχζηεκα. Χο δπλαηά 

ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο δειψζεθαλ θπξίσο ε πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε θαη ε 
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επθνιία ρξήζεο ηνπ. Μεξηθέο απφ ηηο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ μερψξηζαλ επίζεο 

νη θνηηεηέο, ήηαλ ην JPT, ε δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο ζεκεηψζεσλ ζε θάζε ελφηεηα 

ηνπ καζήκαηνο θαη ν κεραληζκφο δηαρείξηζεο ησλ ζπρλψλ εξσηήζεσλ. Αληίζεηα, 

κεξηθνί θνηηεηέο ραξαθηήξηζαλ ην JPT πνιχ απιφ, ελψ έλαο θνηηεηήο δήισζε φηη 

δελ θαηαλφεζε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο βαζκνινγίαο ηνπ απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ, πεξηνξίζηεθαλ θπξίσο ζηελ δνκή θαη θαηαζθεπή 

ηνπ καζήκαηνο (π.ρ. ηελ πξνζζήθε ζπλδέζκνπ ζην Java API θιπ.) θαη φρη ζηελ 

ζρεδίαζε ηνπ ProPer. Χζηφζν δεηήκαηα ζρεδίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ 

έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Σέινο, νη θνηηεηέο δήισζαλ 

φηη ζα πξνηηκνχζαλ ην ζχζηεκα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο θαη φρη απηφλνκα. 

Μεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

φιεο νη θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηφζν ηνπ ProPer φζν θαη ηνπ 

καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα, ε εθηίκεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

βειηηψζεθε, αλαπηχζζνληαο πεξηζζφηεξν εμειηγκέλν θψδηθα, ε δνκή ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο βειηηζηνπνηήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηαιιειφηεξα κελχκαηα ιάζνπο, ηα νπνία επηπιένλ ρξσκαηίζηεθαλ θαηάιιεια. 

Δπηπξφζζεηα, έλα λέν κάζεκα αλαπηχρηεθε (ελφηεηα 8.4), ην νπνίν εθηφο απφ ηηο 

ηερληθέο πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο, ζα πξνζαξκφδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 

9.6. Αζξνηζηηθή Αμηνιόγεζε 

Σα πεξηερφκελα ηεο ελφηεηαο 9.6 θαη ησλ ππνελνηήησλ ηεο είλαη απφζπαζκα απφ ην 

Kazanidis & Satratzemi 2010b  

Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε εθηηκάεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο αιιά επίζεο δίλεη 

θαη πξνζνρή ζηηο γλψκεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ  γηα ην ζχζηεκα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο, επνκέλσο, ήηαλε λα 

αμηνινγήζνπκε ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηνπ ProPer ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δπίζεο ζέιακε λα επηβεβαηψζνπκε φηη νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ κε άλεζε ην ζχζηεκα θαη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζεκεηψζεθαλ απφ 
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ηνπο εθπαηδεπφκελνπο  θαηά ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, έρνπλ δηνξζσζεί κεηά 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ καζήκαηνο. 

πσο θαη ζηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε 

δχν θχξηεο νκάδεο , φπνπ ε πξψηε (νκάδα Α) ρξεζηκνπνίεζε ην ProPer  ελψ ε 

δεχηεξε (νκάδα Β) ρξεζηκνπνίεζε ην SCORM RTE. Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ 

επηξξνή ηεο πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο, απνθαζίζακε λα δηαρσξίζνπκε επηπιένλ 

θάζε νκάδα ζε δχν λέεο ππννκάδεο. Οη θνηηεηέο ησλ ππννκάδσλ Α1 θαη Β1 έπξεπε 

λα κειεηήζνπλ έλα κάζεκα κε πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, 

αλάινγα κε ηνλ καζήηππφ ηνπο, ελψ νη θνηηεηέο ησλ ππννκάδσλ Α2 θαη Β2  ζα 

έπξεπε λα κειεηήζνπλ έλα κάζεκα κε ζηαηηθή εκθάληζε πεξηερνκέλνπ. Δπνκέλσο νη 

θνηηεηέο δηαρσξίζηεθαλ κε βάζε ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ην κάζεκα 

πνπ ηνπο δφζεθε γηα κειέηε ζε ζπλνιηθά ηέζζεξηο ππννκάδεο (Α1, Α2, Β1, Β2).  

ηελ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε, απμήζακε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

πείξακα ζηνπο 64 (16 γηα θάζε κία απφ ηηο 4 ππν-νκάδεο). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ήηαλ παξφκνηα κε απηή πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ αμηνιφγεζε πεδίνπ 

ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Απηή ηε θνξά σζηφζν, ελεκεξψζακε ηνπο 

θνηηεηέο φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο γλψζεσλ, 

δελ ζα επεξεάζνπλ ηνλ βαζκφ εμακήλνπ ηνπ καζήκαηνο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, θαηά ηελ νπνία 

δηάβαζαλ θάπνηνη θνηηεηέο θαη εθηφο ζπλεδξηψλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ βαζκνινγία 

ηνπο ζην ηειηθφ ηεζη. Σν πείξακα έγηλε ζην ίδην εξγαζηήξην κε ηελ δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε. Λφγσ πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ρσξίζακε ηνπο θνηηεηέο ζε ηξία 

ηκήκαηα παξφκνηνπ αξηζκνχ αηφκσλ θαη δπλακηθφηεηαο (φια ηα ηκήκαηα είραλ 

θνηηεηέο απφ φιεο ηηο ππν-νκάδεο).  

Γηα ην πείξακα, πξαγκαηνπνηήζακε κία εηζαγσγηθή ζπλεδξία 

αθνινπζνχκελε απφ κία δίσξε θαη κία ηξίσξε ζπλεδξία. ηελ εηζαγσγηθή ζπλεδξία, 

δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα απαληήζνπλ ζε έλα αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο γλψζεσλ θαη δήισζεο ηνπ αηνκηθνχ ηνπο πξνθίι αληίζηνηρν κε απηφ 

ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (παξάξηεκα 4.8). Δπίζεο νη θνηηεηέο απάληεζαλ 

θαη ζε έλα δηαδηθηπαθφ εξσηεκαηνιφγην εχξεζεο ηνπ καζήηππνχ ηνπο ζχκθσλα κε 

ηνλ κνληέιν καζεηχπσλ ησλ Honey & Mumford. Ογδφληα δχν θνηηεηέο πήξαλ 
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κέξνο ζηελ εηζαγσγηθή ζπλεδξία, θαη κεηά απφ αλάιπζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο 

δεηήζεθε ζε 64 απφ απηνχο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πείξακα. ηε ζπλέρεηα 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηέζζεξηο ππννκάδεο αλάινγα κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι, ηηο γλψζεηο ηνπο ζην πεδίν ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ 

καζήηππφ ηνπο. Γχν απφ απηνχο δελ πξνζήιζαλ ζηελ δεχηεξε ζπλεδξία. Δπνκέλσο ν 

αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πείξακα νξίζζεθε ζηνπο 62. Αλαιπηηθά 

ζηνηρεία γηα θάζε κία απφ ηηο ππν-νκάδεο ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 9.2.  

Πίλαθαο 9.2: Οη νκάδεο ηνπ πεηξάκαηνο 

Πεγή :  Kazanidis & Satratzemi 2010b 

ηηο δχν ζπλεδξίεο πνπ αθνινχζεζαλ, νη θνηηεηέο κειέηεζαλ δχν εθδφζεηο 

απφ έλα λέν, θαη θαιχηεξα δνκεκέλν κάζεκα (παξνπζηάζηεθε ζηελ ελφηεηα 8.4). Ζ 

πξψηε έθδνζε ηνπ καζήκαηνο, ππνζηήξηδε ηελ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ, ελψ ε δεχηεξε φρη. Απηή ηε θνξά δελ δφζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηηο ελφηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα κειεηήζνπλ, γηαηί απηφ ζα 

κείσλε ηελ πηζαλή επίδξαζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην 

ProPer. Αληί απηνχ, δφζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο γεληθέο θαηεπζχλζεηο, γηα ηηο γλψζεηο 

πνπ ζέιακε λα απνθηήζνπλ σο ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο θαη αθήζακε ζε απηνχο ηελ 

επηινγή ησλ ελνηήησλ πνπ ζα κειεηήζνπλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, εμνκνηψλεη 

πεξηζζφηεξν ηελ κάζεζε απφ απφζηαζε κέζν δηαδηθηχνπ, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

κειεηνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε εθπαηδεπηηθψλ απιά 

γλσξίδνληαο ζε έλα βαζκφ ηη ζέινπλ λα κάζνπλ. Μεηά ην πέξαο θάζε ζπλεδξίαο, νη 

θνηηεηέο φισλ ησλ νκάδσλ ζπκπιήξσλαλ έλα έγγξαθν θαηάζηαζεο καζήκαηνο 

(παξάξηεκα 4.9) φπνπ δήισλαλ πνηεο ελφηεηεο έρνπλ επηζθεθηεί, πνηεο πηζηεχνπλ 

Οκάδεο Τπν-

νκάδεο 

χζηεκα Πξνζαξκνζηηθή 

Παξνπζίαζε 

N 

A  ProPer  31 

 A1 ProPer Με 15 

 A2 ProPer Υσξίο 16 

     

B  SCORM RTE 1.3.3  31 

 B1 SCORM RTE 1.3.3 Με 15 

 B2 SCORM RTE 1.3.3 Υσξίο 16 
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φηη γλσξίδνπλ θαη πνηεο απνηεινχλ καζεζηαθφ ηνπο ζηφρν. Απηφ ην έγγξαθν καο 

βνήζεζε λα ζπιιέμνπκε ζηνηρεία, ηδηαίηεξα γηα ηα κέιε ηεο δεχηεξεο νκάδαο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ην SCORM Sample RTE, δεδνκέλνπ φηη ε έθδνζε απηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ θαηαρσξνχζε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. Δπίζεο ζέιακε λα 

επηβεβαηψζνπκε αλ ην κνληέιν ρξήζηε ηνπ ProPer ζπκβάδηδε κε ηηο δειψζεηο ησλ 

θνηηεηψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο 

απάληεζαλ ζε έλα ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο γλψζεσλ (παξάξηεκα 4.10), 

ην νπνίν ζπκπεξηιάκβαλε ηηο ίδηεο εξσηήζεηο κε ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο γλψζεσλ. Οη θνηηεηέο απφ ηηο ππννκάδεο Α1 θαη Α2 πνπ είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ProPer απάληεζαλ επηπξφζζεηα έλα εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, κεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο γλψζεσλ 

δψζακε ηελ επθαηξία θαη ζηα κέιε ησλ νκάδσλ Β1 θαη Β2 λα ρξηζεκνπνηήζνπλ ην 

ProPer γηα 20 πεξίπνπ ιεπηά ελψ ζηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ηελ 

γλψκε ηνπο γηα ην ζχζηεκα. 

9.6.1. Πνζνηηθά δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα 

πσο έρεη αλαθεξζεί, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη λα 

ειέγμνπκε ηα πηζαλά νθέιε ζην καζεζηαθφ απνηέιεζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ ProPer 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ππφζεζε πξνο δηεξεχλεζε ήηαλ «Καηά πφζν νη 

ρξήζηεο ηνπ ProPer απνθνκίδνπλ πεξηζζφηεξε γλψζε ζηνλ ίδην ρξφλν κειέηεο, 

ζπγθξηηηθά κ’ απηνχο πνπ κειεηνχλ ρσξίο ην ProPer».  Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπκε 

ή λα απνξξίςνπκε απηή ηελ ππφζεζε, αξρηθά ειέγμακε ηελ δηαθνξά ζηε βαζκνινγία 

ησλ θνηηεηψλ αλάκεζα ζην αξρηθφ θαη ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο 

γλψζεσλ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζακε έλα t-test γηα ηελ γλψζε πνπ απνθηήζεθε 

(βαζκνινγία ηειηθνχ – βαζκνινγία αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ), αλάκεζα ζηνπο 

θνηηεηέο, νη νπνίνη κειέηεζαλ κε ην ProPer (νκάδα Α) θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ έλα απιφ ΓΜ (νκάδα Β). Σν t-test βξήθε κία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.046, κέζνο φξνο νκάδαο A 25,41%, κέζνο φξνο νκάδαο Β 

17,96%) ζηελ γλψζε πνπ απνθηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

ProPer γηα ηελ κειέηε ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ t-test αιιά θαη έλα δηάγξακκα 

ηχπνπ boxplot γηα ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.3 θαη ην 

ρήκα 9.5 αληίζηνηρα. Σν απνηέιεζκα απηφ επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. 
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Πίλαθαο 9.3: Απνηειέζκαηα ηνπ t-test γηα ηελ απνθηεζείζα γλψζε ησλ νκάδσλ Α 

θαη Β 

 

ρήκα 9.5: Γηάγξακκα boxplot γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο 
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Δπίζεο εθαξκφζακε αλάιπζε ANOVA ζηελ δηαθνξά ησλ βαζκνινγηψλ 

κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ θαη αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο γλψζεσλ, γηα θάζε 

κία απφ ηηο επηκέξνπο ηέζζεξηο ππννκάδεο. Χζηφζν δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ απνθηεζείζα γλψζε κεηαμχ ησλ ππν-νκάδσλ. Απηφ 

   

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Difference 
(Post-test 
– Pre-test) 

Equal 
variances 
assumed 

3.113 .083 2.041 60 .046 7.44922 3.64953 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    2.041 53.215 .046 7.44922 3.64953 
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πηζαλψο νθείιεηαη ζηνλ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ ηεο θάζε ππν-νκάδαο. Δπηπιένλ 

επηβεβαηψζεθε ην απνηέιεζκα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, φηη δειαδή νη 

ρξήζηεο ηνπ ProPer νινθιεξψλνπλ ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε κειέηε ελφο 

καζήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη νη θνηηεηέο ηεο πξψηεο νκάδαο δε ρξεηάζηεθε λα 

κειεηήζνπλ κε απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δελ ήηαλ αλαγθαίν θαη επνκέλσο 

νινθιήξσζαλ ην κάζεκα ηαρχηεξα. 

 Σέινο, ε αλάιπζε απφ ηα αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο (log files), 

απνθάιπςε φηη γηα ηελ πινήγεζή ηνπο ζην κάζεκα ην 21,8% ρξεζηκνπνίεζε ηα 

θνπκπηά πινήγεζεο, ην 12,8% ηελ επηινγή ηεο άκεζεο θαζνδήγεζεο θαη ην 65,4% 

ηνπο ζπλδέζκνπο απφ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Δίλαη θαλεξφ φηη  φπσο θαη ζηελ 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πξνηίκεζαλ λα 

επηιέγνπλ ηηο ελφηεηεο γηα κειέηε απφ ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε έδεημαλ φηη ην 70,5% ησλ επηινγψλ πνπ έγηλαλ απφ ηνλ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ, νδεγνχζαλ ζηελ πξνηεηλφκελε γηα κειέηε ελφηεηα απφ ην 

ζχζηεκα (ρήκα 9.6). Απηφ επηβεβαηψλεη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ 

ζρνιηαζκνχ ζπλδέζκσλ πνπ παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα.  Σα απνηειέζκαηα επίζεο 

επηβεβαηψλνληαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

ρήκα 9.6: Σξφπνη πινήγεζεο θαη επηινγή πξνηεηλφκελεο ελφηεηαο γηα κειέηε 
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9.6.2. Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηνπ ProPer 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δφζεθε ζηνπο ρξήζηεο έλα εξσηεκαηνιφγην 

(παξάξηεκα 4.11) παξφκνην κε απηφ ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Χζηφζν απηή 

ηε θνξά  ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ θαιχηεξα δνκεκέλν ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο 

άμνλεο ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο, θαη ήηαλ αλψλπκν κηαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είραλ δεηήζεη θάηη ηέηνην. Γηα αθφκε κία θνξά 

αθνινπζήζακε ην πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ ζηξσκαηηθή αμηνιφγεζε θαη ην 

κνληέιν ΣΑΜ. Χζηφζν, έρνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο, 

απηή ηε θνξά εζηηάζακε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ θαη δελ εμεηάζακε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεκνλσκέλα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 44 εξσηήζεηο θαηαλεκεκέλεο ζε 

ηέζζεξα ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζην πιαίζην 

ηεο ζηξσκαηηθήο αμηνιφγεζεο,  ην νπνίν εμεηάζεη ηελ επηηπρία ηνπ ΜΥ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνλ πξνζαξκνζηηθψλ θαη πξνζαξκνδφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ProPer. Σν δεχηεξν ηκήκα βαζίζηεθε ζην κνληέιν ΣΑΜ, θαη εμέηαδε ηελ 

επθνιία ρξήζεο θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ηξίην κέξνο απνζθνπεί 

ζηνλ πηζαλφ εληνπηζκφ ησλ θχξησλ πξνβιεκάησλ ησλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ 

(απνπξνζαλαηνιηζκφο, γλσζηηθή ππεξθφξησζε, κε νκαιή ξνή, ακεζφηεηα 

πεξηερνκέλσλ). Σέινο ην ηέηαξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 

εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ γλψκε ησλ ρξεζηψλ γηα ην ζχζηεκα  

9.6.3. Πνηνηηθά δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 9.7 ελψ αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ηνπ 

θάζε θνηηεηή παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο 4.12. Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζή ηνπ δηαγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη εξσηήζεηο είλαη  

ηχπνπ Likert, εθηφο ησλ εξσηήζεσλ 3 (βαζκνινγία 1-10), 6 (Ναη/ρη), 32 

(checkbox), ελψ ε εξψηεζε 33 είλαη αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο Likert. 
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ρήκα 9.7: πγθεληξσηηθέο απαληήζεηο αμηνιφγεζεο ProPer θαηά ηελ αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζε 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ρξήζηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ γλψζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ην 87% ησλ θνηηεηψλ εκθαλίδεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε ηα 

πξνζαξκνζηηθά θαη πξνζαξκφζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ProPer.  Δπνκέλσο ηα 

απνηειέζκαηα βξήθαλ φηη ηφζν ην επίπεδν ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο φζν θαη ηεο 

κνληεινπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ζρεδηάζηεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Έλα 

αθφκε ζεκείν άμην ζρνιηαζκνχ είλαη φηη νη θνηηεηέο αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα ηνπο επηηξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, 

πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ζην δεχηεξν κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδεημαλ φηη νη 

θνηηεηέο βξήθαλ ηελ επθνιία ρξήζεο θαη ηελ επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο πνιχ θαιή. 

πκθψλεζαλ φηη ην ζχζηεκα ήηαλ εχθνιν ζηελ ρξήζε (4.3) θαη ραξαθηήξηζαλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηφζν απιφ φζν θαη εχθνιν (4.2). Δπηπξφζζεηα, 

επηζήκαλαλ φηη δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο (4), γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη φηη ε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

βειηηψζεθε κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε. Οη πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (84%), ζπκθψλεζε φηη ην ζχζηεκα 

δηεπθφιπλε ηε κειέηε ηνπο θαη ζα ην ρξεζηκνπνηνχζε θαη ζην κέιινλ. Απφ ηα 

παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην ProPer, ηθαλνπνηεί ηνπο δχν θχξηνπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζπληεινχλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ΣΑΜ. 
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Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμέηαζε ηελ πηζαλή εκθάληζε ησλ 

θχξησλ πξνβιεκάησλ ησλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ. Αλ θαη δελ βξέζεθαλ ζηνηρεία 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ εκθάληζε θάπνησλ απφ απηά ηα πξνβιήκαηα, ππήξρε κία 

ππνςία φηη νη θνηηεηέο ίζσο είραλ αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο ακεζφηεηαο ησλ 

πεξηερνκέλσλ. Μεξηθνί θνηηεηέο δήισζαλ φηη κειέηεζαλ ζειίδεο ησλ νπνίσλ ην 

πεξηερφκελν ήδε γλψξηδαλ, ελψ άιινη φηη κειέηεζαλ ζειίδεο πνπ ηνπο θάλεθε 

δχζθνιν ην πεξηερφκελφ ηνπο. Μεηά απφ ζπδήηεζε κε ηνπο θνηηεηέο, πξνέθπςε φηη 

είραλ κειεηήζεη ζειίδεο πνπ ήδε γλψξηδαλ γηα ηνλ ιφγν φηη είραλ ηειεηψζεη λσξίηεξα 

ηε κειέηε ηνπ καζήκαηνο θαη είραλ ρξφλν γηα επαλάιεςε. Δπίζεο νη θνηηεηέο πνπ 

δήισζαλ φηη ηνπο θάλεθε δχζθνιν ην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ πνπ κειέηεζαλ, 

απνδείρηεθε φηη δελ είραλ πξνεγνχκελε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη γηα απηφ ηνλ 

ιφγν βξήθαλ ην πεξηερφκελν δπζθνιφηεξν. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ησλ θνηηεηψλ 

σζηφζν, ζπκθψλεζε φηη ην ζχζηεκα ηνπο βνήζεζε λα απνθχγνπλ ηε κειέηε 

πεξηηηψλ ελνηήησλ, νη νπνίεο ίζσο ηνπο πξνθαινχζαλ πεξηζζφηεξε ζχγρπζε. Απηέο 

νη απαληήζεηο δείρλνπλ φηη δελ εκθαλίζηεθε ην πξφβιεκα ηεο ακεζφηεηαο ησλ 

πεξηερνκέλσλ, θαη φηη ζα κπνξνχζε λα είρε δνζεί ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα κειέηε (γηα 

ηνπο θνηηεηέο πνπ κειέηεζαλ γλσζηέο ελφηεηεο), θαη ε ζρεδίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ γηα ηνπο αξράξηνπο θνηηεηέο ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπγθεθξηκέλε έηζη ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

ην ηειεπηαίν κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηεηέο δήισζαλ φηη απηφ 

πνπ ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην ζχζηεκα ήηαλ ε επθνιία ρξήζεο ηνπ, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

9.7. ύλνςε θεθαιαίνπ 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ 

αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ProPer. Βαζηδφκελνη ζην 

πιαίζην πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηνπο (Samarakou et al. 2006) πξαγκαηνπνηήζακε 

ηφζν δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

φζν θαη αζξνηζηηθή κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ.  

Γηα ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε βαζηζηήθακε ζην πιαίζην πνπ πξνηάζεθε 

απφ ηνλ Tesmer (1993) πξαγκαηνπνηψληαο αμηνιφγεζε απφ εηδηθνχο, έλαλ κε έλαλ,  
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απφ κηθξή νκάδα θαη αμηνιφγεζε πεδίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο ήηαλ ελζαξξπληηθά γηα ην ζχζηεκα θαη επηπιένλ βνήζεζαλ ζηελ 

εχξεζε δηαθφξσλ αδπλακηψλ ηνπ θαη πξνβιεκάησλ ηα νπνία δηνξζψζεθαλ κεηά ην 

πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα επίζεο ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ήηαλ φηη ην ProPer, βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

επηηχρνπλ γξεγνξφηεξα ηνπο καζεζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο, ελψ νη εθπαηδεπφκελνη ην 

ζεσξνχλ εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, θαη ρξήζηκν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   

Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε πνπ αθνινχζεζε, είρε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ 

επηξξνή ηνπ ProPer ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Σν 

θπξηφηεξν απνηέιεζκα πνπ βξέζεθε, ήηαλ ε δηαπίζησζε φηη νη ρξήζηεο πνπ 

κειέηεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ProPer, απφθηεζαλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο απφ ηνπο 

ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ έλα απιφ ΓΜ. Δπηπξφζζεηα ε αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζε επηβεβαίσζε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, 

θαη έδεημε φηη νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην ProPer κεηά ην πέξαο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο, θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εηδηθψλ αιιά θαη ησλ απιψλ 

ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, είραλ απνηειέζκαηα, θαζψο δελ επηζεκάλζεθαλ 

αληίζηνηρα πξνβιήκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  10 

 

πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο βειηηώζεηο 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζην 

πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ΠΔΤ πνπ αλαπηχρζεθε. Δπίζεο ζπλνςίδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ δηακνξθσηηθή θαη αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ην νπνίν ζπγθξίλεηαη κε αλάινγα πξνζαξκνζηηθά αιιά θαη ζπκβαηά κε ην SCORM 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Αθνινχζσο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

δηαηξηβήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

10.1. ύλνςε θαη ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο 

Ζ ζρεδίαζε ηνπ ProPer βαζίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα εθηεηακέλεο έξεπλαο πνπ 

δηεμήρζε ζην ρψξν ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ησλ ηερλνινγηψλ 

πξνηππνπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζηα κνληέια αλάπηπμεο ησλ ΠΔΤ. 

Μειεηήζεθε ε αξρηηεθηνληθή πνπ πηνζεηείηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα ΠΔΤ θαη ν 

ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθαλ νη παξάγνληεο πξνζαξκνγήο 

ησλ ΠΔΤ θαη ε κνληεινπνίεζε ηνπο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηα κνληέια 

αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 

πξνζαξκνγήο θαη ζπλαληάηαη ζρεδφλ ζε φια ηα πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα. 

Αθνινχζσο κειεηήζακε ηε ρξήζε ησλ καζεηχπσλ σο παξάγνληα πξνζαξκνγήο ζηα 

ΠΔΤ θαη πξαγκαηνπνηήζακε εθηεηακέλε έξεπλα ζηα επηθξαηέζηεξα κνληέια 

καζεηχπσλ. Ζ έξεπλα πνπ έγηλε ζηα ΠΔΤ, ζπλερίζζεθε κε ηε κειέηε ησλ 

ηερλνινγηψλ πξνζαξκνγήο θαη εμαηνκίθεπζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

Μεηά ηελ έξεπλα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζην ρψξν ησλ πξνζαξκνζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, θξίζεθε απαξαίηεηε, ε κειέηε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ΠΔΤ, κε ζθνπφ 
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λα θαηαγξαθνχλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνπλ, ηα θαηλνηφκα ραξαθηεζηζηηθά, νη 

πξνζαξκνζηηθέο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνπλ, ν ηξφπνο αλάπηπμήο ηνπο, θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Μειεηήζεθαλ ηα δεκνθηιέζηεξα ΠΔΤ, 

ελψ ηδηαίηεξν βάξνο δφζεθε ζηα ΠΔΤ πνπ βαζίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο, εθηφο 

ησλ άιισλ, ζηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.    

 Ζ έξεπλα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ απφθηεζε 

ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ φζν θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ζην ρψξν ησλ ΠΔΤ θαη 

νδήγεζε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ ΠΔΤ 

κε θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά, ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηηο θπξηφηεξεο ηερλνινγίεο 

πξνζαξκνγήο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο απηά 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ ζπγθξηηηθφ Πίλαθα 2.13 ηεο δηαηξηβήο.  

Γεδνκέλνπ φηη ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, ήηαλ ν ζπλδπαζκφο 

ηεο παξνρήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο απφ έλα ΓΜ, κε ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηθψλ 

πξνηχπσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

πξνρσξήζακε ζηελ κειέηε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ γηα ηα 

αληηθείκελα κάζεζεο. Αθνχ αλαδεηήζεθαλ ηα επηθξαηέζηεξα θαη δεκνθηιέζηεξα 

ηερλνινγηθά πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, θαηαιήμακε 

ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ πξνηχπνπ SCORM. Σν SCORM είλαη ην 

δεκνθηιέζηεξν πξφηππν, γηα ηελ ζπλέλσζε ησλ ηερλνινγηψλ αλάπηπμεο 

δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ην νπνίν είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν, εχθνια πξνζβάζηκν, δηαζέζηκν ζε φια ηα 

ζπκβαηά ζπζηήκαηα αλεμαξηήησλ πιαηθφξκαο, θαη αλζεθηηθφ ζε πεξίπησζε 

αλαβάζκηζεο ηνπ ΓΜ. Μεηά ηε κειέηε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ ην SCORM, πξαγκαηνπνηήζακε κία εθηεηακέλε έξεπλα 

αξρηθά ζηα ΓΜ πνπ είλαη ζπκβαηά κε ην SCORM θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ΠΔΤ, 

πνπ επηρεηξνχλ λα πηνζεηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν.  

Ζ κειέηε ηνπ SCORM, πξφζθεξε ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία γηα ηελ 

δεκηνπξγία ζπκβαηψλ καζεκάησλ κε απηφ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ 

ζα δηαρεηξίδνληαη απηά ηα καζήκαηα. Πνιχ ζεκαληηθή απνδείρηεθε επίζεο ε έξεπλα 

ζηα ζπκβαηά κε ην SCORM ΓΜ θαη ηδηαίηεξα ζηα ΠΔΤ, δηφηη θαηέγξαςε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, αιιά επηπξφζζεηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηδηαίηεξα ζε 
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ζρέζε κε ηνλ βαζκφ ζπκβαηφηεηαο κε ην SCORM. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

έδεημαλ φηη ππήξρε αθελφο έλα κεγάιν θελφ ζηελ αλάπηπμε ΓΜ πνπ λα παξέρνπλ 

πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο, θαη αθεηέξνπ ΠΔΤ πνπ λα είλαη πιήξσο ζπκβαηά κε 

ην SCORM. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ, νδήγεζαλ ζηελ πξφηαζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο λένπ ΓΜ ην νπνίν ζα είλαη ζπκβαηφ κε ην SCORM θαη επίζεο ζα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνζαξκνζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ 

ΠΔΤ. Ζ ζχγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε απηά πνπ έρνπλ έσο 

ηψξα αλαπηπρζεί, ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1 ηεο δηαηξηβήο.   

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζθφπεζεο ηεο έξεπλαο ζην ρψξν ησλ 

πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πηνζεηνχλ ην SCORM, θαη 

έρνληαο πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ΠΔΤ πνπ ζα παξέρεη ιεηηνπξγίεο ΓΜ 

πηνζεηψληαο ηαπηφρξνλα ην πξφηππν SCORM, κειεηήζακε ηηο ζρεδηαζηηθέο αξρέο 

κε βάζε ηηο νπνίεο ζα αλαπηπρζεί ην πξσηφηππν ζχζηεκα ProPer. Αξρηθά, 

νξηνζεηήζακε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχζακε ηηο βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζα ζηεξίδεηαη ε ζρεδίαζή ηνπ, φπσο ηελ 

επρξεζηία, ηελ πηνζέηεζε ηνπ SCORM, ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηνπο παξάγνληεο πξνζαξκνγήο, ηα θίλεηξα κάζεζεο, ηελ παξνρή 

βνήζεηαο, ηελ αλαηξνθνδφηεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ ππνζηήξημε 

ζπγγξαθήο Java πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηηο παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο ΓΜ. Ζ 

κειέηε θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζρεδηαζηηθψλ αξρψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νδήγεζαλ ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 

(βιέπε ρήκα 4.1).  

ηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζηελ αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ηνπ πξσηφηππνπ 

θαζνξίδνληαο ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ηνλ ηξφπν κνληεινπνίεζεο 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ηηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο πνπ ζα εθαξκφζνπκε θαη 

θαηαιήμακε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο παξερφκελεο 

πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Βαζηδφκελνη ζηελ πξνηεηλφκελε ζρεδίαζε,  

πξνρσξήζακε ζηελ πινπνίεζε ελφο πξσηφηππνπ ΠΔΤ (κε ηελ νλνκαζία ProPer), 

ην νπνίν ζπλδπάδεη ηελ παξνρή πξνζαξκνζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

πξνηχπνπ SCORM. To ProPer παξέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνζαξκνζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ΠΔΤ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ρήκα 5.1 ηεο δηαηξηβήο, θαη 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, είλαη ζπκβαηφ κε ην SCORM 
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ΓΜ, ην νπνίν παξέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

χκθσλα θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαηξηβήο, ήηαλ δεηνχκελν ε παξνρή 

πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αλάινγα κε ηνλ 

καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Χζηφζν, ε παξνρή πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο 

απφ ην ProPer βαζίδεηαη ζην SCORM API, θαη πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε επίπεδν 

καζήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηείλακε έλα πιαίζην δεκηνπξγίαο 

πξνζαξκνζηηθψλ SCORM καζεκάησλ, ηα νπνία πξνζαξκφδνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο, ζηνλ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ζ θαηλνηνκία ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα 

καζήκαηα ζπκβαηά κε ην πξφηππν SCORM, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεη ηελ παξνρή 

πξνζαξκνζηηθήο παξνπζίαζεο απφ φια ηα ΓΜ πνπ είλαη ζπκβαηά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν. Δπηπξφζζεηα, αθνινπζψληαο ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ην 

πιαίζην δηαδηθαζίεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ καζήκαηα ηα νπνία ζα 

πξνζαξκφδνληαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Αθνινχζσο ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε δχν SCORM καζήκαηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ απνηέιεζε κειέηε πεξίπησζεο 

ηνπ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο πξνζαξκνζηηθψλ καζεκάησλ.  

 

10.2. πκπεξάζκαηα από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο 

πσο είλαη θαηαλνεηφ, απαξαίηεην κέξνο ηεο αλάπηπμεο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο 

είλαη ε αμηνιφγεζή ηνπ σο ζχλνιν, αιιά θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αξρηθά πξαγκαηνπνηήζακε ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, κε 

ζθνπφ λα ειέγμνπκε ηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα εληνπίζνπκε πηζαλά ιάζε θαηά 

ηε ζρεδίαζε αιιά θαη αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε, πξαγκαηνπνηήζακε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ProPer, 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Σν ProPer, είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ αξθεί ε αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά επηβάιιεηαη ν έιεγρνο ηεο σθέιεηάο ηνπ 
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ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηήζακε ηελ 

αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπκε ηα νθέιε πνπ 

πξνζδίδεη ε ρξήζε ηνπ ProPer ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ζην ίδην ην 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ProPer, έδεημαλ φηη εληζρχεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ ηελ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζή ηνπ, έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην ProPer, θαίλεηαη λα πέηπραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην ηειηθφ 

εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο γλψζεσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο πνπ κειέηεζαλ 

ην κάζεκα κέζσ ελφο παξαδνζηαθνχ ΓΜ. Δπηπξφζζεηα παξαηεξήζεθε φηη φζνη 

κειέηεζαλ κε ην ProPer, θάιπςαλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο, ελψ 

πινεγήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλα θαη κε βάζε ηνπο καζεζηαθνχο ηνπο 

ζηφρνπο. Φπζηθά ην γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ, δε κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη ζίγνπξα απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα. Αλακθίβνια 

φκσο, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δίλνπλ έλα ζεηηθφ κήλπκα, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ηειεπηαίνη, δήισζαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη ην ProPer 

ηνπο δηεπθφιπλε θαηά ηε κειέηε ηνπο θαη φηη ζα ην ρξεζηκνπνίεζαλ ζην κέιινλ, 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ απνδνρή ηνπ θαη επηβεβαηψλεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

ε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ε αμηνιφγεζε έδεημε φηη ην 

ProPer, εκπνδίδεη ηελ εκθάληζε ησλ θχξησλ πξνβιεκάησλ ησλ δηαδηθηπαθψλ 

καζεκάησλ (Murray et al. 2000).  

 Σα απνηειέζκαηα ησλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο έδεημαλ, 

φηη νη ρξήζηεο έρνπλ αθξηβή πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ βξηζθφληνπζαλ, 

πνπ βξίζθνληαη ηελ θάζε ζηηγκή θαη πνηα είλαη ε θαηάζηαζή ηνπο ζε έλα 

κάζεκα. Δπίζεο, φινη νη ρξήζηεο ζπκθψλεζαλ φηη ζε θάζε ζηηγκή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, γλψξηδαλ πνην ηκήκα ηνπ καζήκαηνο 

κειεηνχζαλ, ελψ κε ηε βνήζεηα ηεο πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο 

θαηάθεξαλ λα απνθχγνπλ ηε κειέηε ελνηήησλ πνπ δελ απνηεινχζαλ 

καζεζηαθφ ηνπο ζηφρν.  Δπνκέλσο ε αξρηθή καο ππφζεζε, ε νπνία 
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θαηαηέζεθε θαη ζηελ εξγαζία (Kazanidis & Satratzemi 2007), φηη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνχ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

κέζσ ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ ησλ ζπλδέζκσλ επηβεβαηψλεηαη. 

 Ζ απιφηεηα ηεο πινήγεζεο θαη ε πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε, 

αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο δελ εληφπηζαλ ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ 

ζην θαηλφκελν ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη βξήθαλ 

μεθάζαξεο ηηο επηινγέο πινήγεζεο ελψ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ζρεδφλ 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηα πεηξάκαηα είραλ παξφκνηα γλψζε θαη επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε κεγαιχηεξν 

εχξνο ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Σα θαηλφκελα ηεο ακεζφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο κε νκαιήο ξνήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο ηερληθέο 

πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο, φπσο απελεξγνπνίεζε θαη απφθξπςε 

ζπλδέζκσλ ή ην ζρνιηαζκφ ησλ αθαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ, αιιά θαη απφ 

ηελ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, εκθαλίδνληαο 

θαηάιιειν θείκελν ή/θαη πξνζσπηθά κελχκαηα, αλάινγα κε ηελ 

εθάζηνηε γλψζε ηνπ ρξήζηε θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζην κάζεκα. ηα 

πεηξάκαηα, νη ρξήζηεο δήισζαλ φηη απέθπγαλ λα κειεηήζνπλ 

αθαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ράξε ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζρνιηαζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξν έκπεηξνη ρξήζηεο, έρνληαο δειψζεη ηελ 

πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο επί ηνπ πεδίνπ, απέθπγαλ λα κειεηήζνπλ 

ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο πνπ ήδε γλψξηδαλ ή/θαη ηνπο θαηλφληνπζαλ 

εχθνιεο. Δπνκέλσο δελ πξνέθπςε θάπνηα έλδεημε εκθάληζεο απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Δηδηθή κέξηκλα δφζεθε ζηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απφζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Σν ζχζηεκα δελ δεκηνπξγεί 

λένπο ζπλδέζκνπο ζε ζρεηηδφκελεο έλλνηεο ή ζε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

θαη επνκέλσο ε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε παξακέλεη αλαπφζπαζηε ζην 

κάζεκα. Αθφκε ε άκεζε θαζνδήγεζε, επηηξέπεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
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λα πινεγεζνχλ ζην θαηαιιειφηεξν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο, απνθεχγνληαο ηελ απφζπαζή ηεο πξνζνρήο ηνπο απφ ηε 

κειέηε κε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. ε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ, ε 

αμηνιφγεζε δελ εληφπηζε θάπνηα έλδεημε γηα ην πξφβιεκα ηεο 

απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο θαη θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ 

δελ δήισζε φηη αληηκεηψπηζε ηέηνην πξφβιεκα. 

πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά θαη δείρλνπλ φηη ην ProPer είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο.  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην ProPer βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

δεκηνπξγία θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, δεδνκέλνπ 

φηη ζα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη δνθηκαζκέλα καζεζηαθά αληηθείκελα άιισλ 

ζπκβαηψλ κε ην πξφηππν SCORM καζεκάησλ. Δμάιινπ ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ 

ProPer, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηβεβαηψλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έλαο 

κε έλαλ αμηνιφγεζε, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη βξήθαλ πνιχ ρξήζηκν ην 

ProPer θαη ζα ην ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ζην κέιινλ. 

 

10.3. ύγθξηζε κε άιια εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 

Σν ProPer, είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζπλδπάδεη ηερλνινγίεο απφ ηνλ ρψξν ησλ 

ΠΔΤ αιιά θαη ησλ ζπκβαηψλ κε ην SCORM ΓΜ. πσο θαη ηα πεξηζζφηεξα 

ΠΔΤ, παξέρεη πξνζαξκνζηηθή πινήγεζε θαη πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερφκελνπ ελφο καζήκαηνο, ελψ παξάιιεια πξνζαξκφδεηαη ζηα 

θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε, κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ εθάζηνηε 

γλψζε ηνπ, ηνπο καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο, ην ηζηνξηθφ πινήγεζεο αιιά θαη ηνλ 

καζήηππφ ηνπ. Σν θχξην πιενλέθηεκά ηνπ, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ΠΔΤ είλαη ε 

πηνζέηεζε ελφο πξνηχπνπ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σo ProPer πηνζεηεί ην SCORM, γεγνλφο πνπ ην επηηξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη φια ηα ζπκβαηά κε ην SCORM καζήκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα ηα 

εκπινπηίδεη κε πξνζαξκνζηηθά θαη πξνζαξκφζηκα ραξαθηεξηζηηθά. Σα πεξηζζφηεξα 

ΠΔΤ, δελ ππνζηεξίδνπλ ην SCORM, ελψ ηα ζπκβαηά κε ην SCORM ζπζηήκαηα 

ζπαλίσο παξέρνπλ πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ εθπαηδεπφκελν.  
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Δηδηθφηεξα, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ SCORM θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελφο 

ΓΜ παξφκνηα κε άιια ζπζηήκαηα φπσο ηα OPAL θαη VIBORA, ην ProPer, 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο πξνζαξκνγήο απφ φηη απηά. Σν πιαίζην 

ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ProPer, αλαθνξηθά κε ηελ δηαζχλδεζή ηνπ κε έλα 

ΓΜ, είλαη παξφκνην κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην AdeLE. Χζηφζν ζην 

AdeLE δίλεηαη βάξνο ζηελ πξνζαξκνγή κε βάζε ηηο θηλήζεηο ηνπ καηηνχ, θαη ε 

ρξήζε ηνπ απαηηεί εηδηθφ εμνπιηζκφ. Σν ProPer, ζε ζχγθξηζε κε ην AdeLE, παξέρεη 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πξνζαξκνγήο ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Δπίζεο, αλ θαη ην 

ProPer δελ παξέρεη θάπνην εξγαιείν ζπγγξαθήο καζεκάησλ, φπσο ην WINDS, 

ππνζηεξίδεη φια ηα ζπκβαηά κε ην SCORM καζήκαηα, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο 

νπνηεζδήπνηε πξνζαξκνγέο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ 

φπσο ην Reload, ην Trident θ.α. γηα ηελ δεκηνπξγία καζεκάησλ. 

Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην ProPer είλαη παξφκνηα κε απηή πνπ παξέρεηαη απφ ηα 

πεξηζζφηεξα ΠΔΤ. Υξεζηκνπνηεί έλα πνιπεπίπεδν επηθαιππηφκελν κνληέιν γηα 

ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ηνπ ρξήζηε, φπσο ηα ELM-ART, AES-CS, INSPIRE 

θαη ππνζηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηερλνινγίεο πξνζαξκνζηηθήο πινήγεζεο. 

Δπίζεο ην ProPer επηηξέπεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα επηιέγεη πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κειέηεο ηνπ ηφζν ηνπο καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο φζν θαη ηελ πξνεγνχκελε 

γλψζε ηνπ επί ηνπ πεδίνπ. Δπηπξφζζεηα ην ProPer, ππνζηεξίδεη ηελ πξνζαξκνζηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο θαη ηα AHA!, INSPIRE, AES-

CS. Σν ProPer, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

καζεκάησλ, αλάινγα κε ηελ καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, φπσο ηα INSPIRE, 

AES-CS θαη CSC383. Παξφκνηα κε ην ELM-ART θαη ην AES-CS, ην ProPer δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ηεο ελζσκάησζεο ζηα καζήκαηα αξρηθψλ θαη ηειηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο γλψζεσλ. Δπίζεο, κέζσ ηνπ SCORM, είλαη δπλαηφ 

λα πξνζαξκφζεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φπσο θαη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ 

πινήγεζε ηνπ ρξήζηε, αλάινγα κε ηελ γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε 

πξναπαηηνχκελεο ελφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ελζσκαηψλνπλ, αλ θαη κε 

δηαθνξεηηθή πινπνίεζε, ην ELM-ART θαη ην INSPIRE. Σέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ γλψζε ηνπ ρξήζηε δελ είλαη αθξηβήο, ην ProPer, 

επηηξέπεη ηελ ξεηή δήισζε γλψζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια θνπκπηά ηεο 

δηεπαθήο ηνπ. Απηή ε δπλαηφηεηα δελ ζπλαληάηαη ζε θάπνην άιιν ΠΔΤ θαη 
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πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

ηε γλψζε ηνπ ρξήζηε.  

Γεληθφηεξα φπσο κπνξεί λα δηαθαλεί θαη απφ ηνλ Πίλαθα 10.1, ην ProPer, είλαη ην 

κφλν ζχζηεκα ην νπνίν ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

παξέρεη πξνζαξκνζηηθά καζήκαηα, πηνζεηεί ην ηερλνινγηθφ πξφηππν SCORM θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, ζπκπεξηιακβάλεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο ΓΜ θαη ππνζηεξίδεη 

ηελ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ην 

θχξην πιενλέθηεκα ηνπ ProPer ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα.  
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Πίλαθαο 10.1: πγθξηηηθή παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ProPer 

ύζηεκα Πξνζαξκνζηηθά 

Μαζήκαηα 

Τπνζηήξημε 

καζεηύπσλ 

Μαζήκαηα 

SCORM  

ΓΜ 

ELM-ART     

Interbook     

NetCoach     

ALICE     

AHM     

KBS 

HyperBook 
    

PUSH     

INSPIRE  
Honey & 

Mumford 
  

AES-CS  FD/FI   

TANGOW  
Felder & 

Silverman 
  

CS383  
Felder & 

Silverman 
  

EDUCE  MI theory   

WELSA  ULSM   

Moodle     

Claroline     

eClass     

ATutor     

WebCT     

BlackBoard     

OPAL     

VIBORA     

AdeLE    

Μπνξεί λα 

ζπλδεζεί ζε 

ΓΜ 

WINDS  
Felder & 

Silverman 

Τπνζηήξημε MA 

SCORM  
 

AHA!  
Honey & 

Mumford 
Μφλν εηζαγσγή  

ProPer  
Honey & 

Mumford 
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10.4. Πεξηνξηζκνί 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο αλαθεξζήθακε ζην ProPer θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη παξνπζηάζακε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε άιια 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.  

Σφζν ην ζχζηεκα φζν θαη ε έξεπλα πνπ έγηλε, ππφθεηληαη ζε θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχλ. Αλαθνξηθά κε ην 

ζχζηεκα, πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί γηα ηα καζήκαηά ηνπ, ιφγσ ηεο 

πηνζέηεζεο ηνπ SCORM. Δηδηθφηεξα, ηα καζήκαηα πνπ αλαξηψληαη ζε έλα ζχζηεκα 

ζπκβαηφ κε ην πξφηππν SCORM, πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ αλεμάξηεηα 

καζεζηαθά αληηθείκελα, ηα νπνία δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ζπλδέζκνπο ζε 

πιηθφ έμσ απφ απηά. Ο πεξηνξηζκφο απηφο, δελ καο επέηξεςε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηελ πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ζπλδέζκσλ κέζα ζην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο, αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ ζην πεξηερφκελν πνπ λα νδεγνχλ 

ζε άιιεο ελφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζήκαηνο.  

Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη ηα καζήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά 

πιήξσο κε φια ηα ζπζηήκαηα πνπ πηνζεηνχλ ην πξφηππν SCORM, απηφ δελ 

επέηξεςε λα αλαπηχμνπκε εμεηδηθεπκέλνπο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο πνπ ζα 

απαηηνχζαλ εηδηθή ζρεδίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Βέβαηα ζε κία πεξίπησζε 

παξαβηάζακε απηφλ ηνλ θαλφλα, επηηξέπνληαο, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, λα κπνξεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα θαιεί θαη λα εθηειεί ην Java 

Programming Tool ηνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, δψζακε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε 

αθφκε θαη απηά ηα καζήκαηα, λα κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα 

ζπκβαηφ κε ην SCORM, φπνπ απιά ζα είλαη αλελεξγφο ν ζχλδεζκνο γηα ην JPT. 

Μάιηζηα ν ζπγθεθξηκέλνο ζχλδεζκνο κπνξεί λα απνκαθξπλζεί  εχθνια απφ ην 

κάζεκα κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

Δθηφο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα, ππάξρνπλ θαη 

θάπνηνη πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζήζεθε. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί κία γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο, ζα 

πξέπεη λα γίλεη κία αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ ρξήζηε θαη ηεο παξνρήο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο απφ ην ζχζηεκα, κε επξεία ζπκκεηνρή ρξεζηψλ ησλ νπνίσλ νη 

ειηθίεο, ην πεδίν κειέηεο, ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ε ηερλνινγηθή ηνπο εκπεηξία 
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ζα πνηθίινπλ. Χζηφζν απηφο είλαη έλαο πεξηνξηζκφο πνπ νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο 

ζηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αληηκεησπίδνπλ.  

Δπηπξφζζεηα σο πεξηνξηζκφο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη ε εζεινληηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ρξεζηψλ ζην εξγαζηήξην, κέζσ ηεο παξνρήο βαζκνινγηθψλ 

θηλήηξσλ. Ζ κειέηε ελφο καζήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε θάπνηνπ βαζκνχ θαη 

φρη ηελ ίδηα ηελ απφθηεζε γλψζεο, κεηψλεη ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη ην θίλεηξν γηα 

κάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

παξφκνησλ πεηξακάησλ αμηνιφγεζεο, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, γεγνλφο πνπ ζα έδηλε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα αιιά 

θαη ην εθάζηνηε κάζεκα πνπ αμηνινγείηαη.  

 

10.5. Πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αλάπηπμε 

Έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο 

πεηξακάησλ αμηνιφγεζεο γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα, ζε δηαθνξεηηθά πεδηά γλψζεο, 

κε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκβεί απηφ, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ λέα καζήκαηα, πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη ην ProPer λα 

ελζσκαησζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο ζπκπιεξσκαηηθφ ηεο παξαδνζηαθήο 

δηδαζθαιίαο κέζσ δηαιέμεσλ.  

Αθφκα ζα πξέπεη λα γίλνπλ εθηεηακέλεο κειέηεο θαη πεηξάκαηα, γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αλάινγα κε ηνλ 

καζήηππν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε επηξξνή θάζε 

πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο πξνζαξκνγήο, ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Δηδηθή 

κειέηε επίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο Java, ζε ζρέζε κε ηελ πξνζαξκνγή πνπ ζα παξέρεηαη γηα 

ηνλ θάζε έλαλ απφ ηνπο καζήηππνπο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

πσο έρεη αλαθεξζεί, θαηά ηελ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε, ην ζχζηεκα παξείρε 

πξνζαξκνζηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ηνλ καζήηππν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κε βάζε ην κνληέιν καζεηχπσλ ησλ Honey & Mumford (1992). Θα 
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είρε φκσο ελδηαθέξνλ θαη ε κειέηε καζεκάησλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζε άιια κνληέισλ 

καζεηχπσλ.  

Γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα ήηαλ ρξήζηκε επίζεο ε αλάπηπμε ελφο 

κεραληζκνχ απηφκαηεο δηακφξθσζεο ηνπ κνληέινπ ρξήζηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

ζην πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Graf & Kinshuk (2010). 

Δπηπξφζζεηα, ε αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ πνπ ζα βνεζάεη εθπαηδεπηηθνχο 

ρσξίο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ SCORM, λα 

δεκηνπξγνχλ απιά αιιά θαη ζχλζεηα καζήκαηα ζπκβαηά κε ην SCORM, ζα 

βνεζνχζε ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, εηδηθά απφ εθπαηδεπηηθνχο 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ απφ απηή ηεο πιεξνθνξηθήο.  

Σέινο, ζα είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ ε εθαξκνγή ησλ φζσλ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ζε έλα δηαδεδνκέλν θαη δνθηκαζκέλν ΓΜ φπσο ην Moodle 

ή ην e-Class γηα ηνλ ιφγν φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα, εκπεξηέρνπλ έλαλ 

ζεβαζηφ αξηζκφ πξφζζεησλ θαη βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 

εθηεηακέλεο αλάγθεο ηεο εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

Κώδηθαο από ηα αξρεία ηνπ JPT API 

 

1.1 Κώδηθαο αξρείνπ storePrScore.jsp 

 

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> 

 

<%@page import="java.sql.*,java.io.*,org.adl.samplerte.util.*, myClasses.myCompiler"%> 

 

<% 

   boolean myDebug=false; 

   if (myDebug) System.out.println("*************SetPrScore()************");  

   // Get the session information 

   

   String userID = (String)session.getAttribute("USERID"); 

   String activityID = (String)session.getAttribute("ACTIVITYID"); 

   String courseID = (String)session.getAttribute("COURSEID"); 

 

   activityID = ""+ myCompiler.findActivityID(activityID, courseID); 

  

    String result=""; 

    int prScore=0; 

    double prWeight=0; 

    double activityScore=0; 

    int activityIDInt=0; 

         

   if ((activityID!=null) &&(courseID!=null) && (!courseID.equals("null")) && 

(!activityID.equals("null")) ) 

     

   { 

    LMSDatabaseHandler db = new LMSDatabaseHandler(); 

 Connection conn; 

 PreparedStatement stmtSelectUserProgram; 

String sqlSelectUserProgram = "SELECT * FROM userPrograms WHERE UserID = ? 

AND ActivityID = ?"; 

 try { 

  conn = db.getConnection(); 

  stmtSelectUserProgram = conn.prepareStatement(sqlSelectUserProgram); 

  ResultSet userProgramRS = null; 

 activityIDInt = (int)Integer.parseInt(activityID); 

      // βιέπνπκε αλ ν ρξήζηεο έρεη εγγξαθεί ζην κάζεκα 

  synchronized (stmtSelectUserProgram) { 

   stmtSelectUserProgram.setString(1, userID); 

   stmtSelectUserProgram.setInt(2, activityIDInt); 

   userProgramRS = stmtSelectUserProgram.executeQuery(); 

  } 

  // έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα  

  while (userProgramRS.next()) { 

   // ππνινγίδνπκε ηε βαζκνινγία θαη ηε βαξχηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

tous 

   prScore = userProgramRS.getInt("Score") ; 

   prWeight = userProgramRS.getDouble("prWeight"); 

   activityScore += prScore*prWeight; 

   } 

 

  userProgramRS.close(); 
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   prScore = userProgramRS.getInt("Score") ; 

   prWeight = userProgramRS.getDouble("prWeight"); 

   activityScore += prScore*prWeight; 

   } 

 

  userProgramRS.close(); 

  stmtSelectUserProgram.close(); 

  conn.close(); 

  LMSDBHandler.closeConnection(); 

  result=""; 

 } // end try 

 

 catch (Exception e) { 

  System.out.println("Πξφβιεκα ζηελ απνζήθεπζε ηεο βαζκνινγίαο "); 

  e.printStackTrace(); 

  result="Απνηπρία απνζήθεπζεο! +e.printStackTrace"; 

 } 

    activityScore = activityScore/100; 

     

  }//telos if null activity 

  else  
  { 

   result = "Απνηπρία απνζήθεπζεο βαζκνινγίαο ιφγσ null activity"; 

  } 

%>  

 

<html> 

 <head> 

  <title>Menu</title> 

 

 

<script type="text/javascript" src="../runtime/myScripts/APIWrapper.js"></script> 

  <script type="text/javascript"> 

 

 function MTMMyStartMenu()  

 {  <% if (result.equals("")) { %>  

  var result= doSetValue("cmi.score.scaled","<%=activityScore%>"); 

  <% } //telos if result%> 

 } 

      </script> 

   </head> 

 

    <body onLoad="MTMMyStartMenu()" bgcolor="#FFFFFF" text="black"> 

  <% if (result.equals("")) { %>ε λέα βαζκνινγία είλαη <%=activityScore%> 

 

<% } else { %> 

<font color="red" > <%=result%> </font> 

<%} //telos else%> 

 

 </body> 

 

</html> 
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1.2 Κώδηθαο αξρείνπ JOEFunctions.js 

 

/***************************************************** 

**  

** Filename: JOEFunctions.js 

****************************************************/ 

 

 

 // Set some variables global to the SCO 

      var debug = 0; 

   var answer = ""; 

   var rawScore = 0; 

   var exitPageStatus = false;  //φηαλ ηεξκαηίδεηαη ην SCO γίλεηαη true 

   var progress_measure = 0;  

   //var rawSc = 1;    

   var test = false;   //αξρηθά ζεσξνχκε φηη δελ είλαη ηεζη νπφηε success=1 k 

satisfiedStatus=passed 

 

  

  

/**************************************************************************** 

** 

** Function: openJavaEditor(sizeX,sizeY) 

** Input:   none 

** Output:  none 

** 

** Description:  Αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν γηα ηνλ θσδηθα ηνλ νπνην ηνλ παηξλεη απν ηηλ 

αληηζηνηρε θνξκα. 

** 

***************************************************************************/ 

function openJavaEditor(sizeX,sizeY) 

{   var page= "../../../../compiler/insertCode.jsp"; 

    //page = page +"?"+ code+"&"+ name; 

 var myWin= window.open(page,"mywindow","width="+sizeX+", height="+sizeY+", 

scrollbars,resizable, top=5, left=5  "); 

// var myWin= window.open("_blank","mywindow","width="+sizeX+", height="+sizeY+", 

scrollbars,resizable,status  "); 

 //myWin.focus(); 

 

  

} 

 

/***************************************************************** 

** Function: loadJavaEditorBt(formName) 

** Input:   formName 

** Output:  none 

** Description:  απηή ε function θνξηψλεη ην θνπκπί αλνίγκαηνο ηνπ JPT. 

*****************************************************************/ 

function  loadJavaEditorBt(formName) 

 {  

 var src1='"../images/loadToEditorPressed.png"'; 

  var src2='"../images/loadToEditor.png"'; 

  var output = "<span  class='prEditorButton'  ><img name='coding' 

src='../images/loadToEditor.png' width='32' height='32' border='0' align='middle' 

onMouseOver='src="+ src1 +" ' onMouseOut='src= "+ src2+ "' 

onClick='openJavaEditor(780,710);document."+formName+".submit();'/>  <a href='#' 

onclick='openJavaEditor(780,710);document."+formName+".submit();'>Άλνηγκα Java Tool </a>  

</span>"; 

   document.write(output); 

  } 
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/***************************************************************** 

** Function: loadJavaEditorBt(formName, exerciseName) 

** Input:   none 

** Output:  none 

** Description:  Απηή ε function θνξηψλεη ην θνπκπί αλνίγκαηνο ηνπ JPT γηα ζπγθεθξηκέλε 

άζθεζε. 

*****************************************************************/ 

  function  loadJavaEditorBt(formName, exerciseName) 

 {  

  var src1='"../images/loadToEditorPressed.png"'; 

  var src2='"../images/loadToEditor.png"'; 

  var output = "<span  class='prEditorButton'  ><img name='coding' 

src='../images/loadToEditor.png' width='32' height='32' border='0' align='middle' 

onMouseOver='src="+ src1 +" ' onMouseOut='src= "+ src2+ "' 

onClick='openJavaEditor(780,710);document."+formName+".submit();'/>  <a href='#' 

onclick='openJavaEditor(780,710);document."+formName+".submit();'>Άλνηγκα 

"+exerciseName+" ζην Java Tool </a>  </span>"; 

   document.write(output); 

  } 

 

   

  /***************************************************************** 

  ** Function: loadJavaScoreBt() 

  ** Input:   none 

  ** Output:  none 

  ** Description:  Απηή ε function θνξηψλεη ην θνπκπί ελεκέξσζεο βαζκνινγίαο πξνγξακκάησλ. 

  *****************************************************************/ 

  function  loadJavaScoreBt() 

 {  

  var src1="'../images/codingPressed.gif'"; 

  var src2 ="'../images/codingButton.gif'"; 

  var menu = "'menu'"; 

  var fileToLoad = "'../../../../compiler/storePrScore.jsp'"; 

 var output=' <span class="prEditorButton"> <img name="coding" 

src="../images/codingButton.gif" width="32" height="32" border="0" align="middle" 

onMouseOver="src='+src1+' " onMouseOut="src='+src2+ ' " 

onClick="parent.frames['+menu+'].document.location.href ='+fileToLoad+';"  /> <a href="#" 

onclick="parent.frames['+menu+'].document.location.href =' + fileToLoad+ ';">Απνζήθεπζε 

βαζκνινγίαο</a></span>';  

  document.write(output); 

  } 

   

 

  /***************************************************************** 

  ** Function: loadJavaEditorBtDifferentWin(formName, winName, msg) 

  ** Input:   formName, winName, msg 

  ** Output:  none 

  ** Description: Απηή ε function θνξηψλεη ην θνπκπί αλνίγκαηνο ηνπ JPT γηα ζπγθεθξηκέλε 

άζθεζε ζε λέν παξάζπξν. 

  *****************************************************************/ 

    function  loadJavaEditorBtDifferentWin(formName, winName, msg) 

 {  

var src1='"../images/loadToEditorPressed.png"'; 

  var src2='"../images/loadToEditor.png"'; 

  winName='"'+winName+'"'; 

  var output = "<span  class='prEditorButton'  ><img name='coding' 

src='../images/loadToEditor.png' width='32' height='32' border='0' align='middle' 

onMouseOver='src="+ src1 +" ' onMouseOut='src= "+ src2+ "' 

onClick='openJavaEditorDifferentWin(780,710,"+winName+");document."+formName+".submit()

;'/>  <a href='#' 

onclick='openJavaEditorDifferentWin(780,710,"+winName+");document."+formName+".submit()

;'>;Άλνηγκα "+msg+" Java Tool </a>  </span>"; 

   document.write(output); 

  } 
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onMouseOver='src="+ src1 +" ' onMouseOut='src= "+ src2+ "' 

onClick='openJavaEditorDifferentWin(780,710,"+winName+");document."+formName+".submit()

;'/>  <a href='#' 

onclick='openJavaEditorDifferentWin(780,710,"+winName+");document."+formName+".submit()

;'>;Άλνηγκα "+msg+" Java Tool </a>  </span>"; 

   document.write(output); 

  } 

   

    /***************************************************************** 

    ** Function: loadJavaEditorBtDifferentWin(formName, winName, msg) 

    ** Input:   formName, winName, msg 

    ** Output:  none 

    ** Description: Απηή ε function θνξηψλεη ην θνπκπί αλνίγκαηνο ηνπ JPT ζε λέν παξάζπξν. 

    *****************************************************************/ 

    function openJavaEditorDifferentWin(sizeX,sizeY, winName) 

{   var page= "../../../../compiler/insertCode.jsp"; 

    //page = page +"?"+ code+"&"+ name; 

 var myWin= window.open(page,winName,"width="+sizeX+", height="+sizeY+", 

scrollbars,resizable, top=5, left=5  "); 

// var myWin= window.open("_blank","mywindow","width="+sizeX+", height="+sizeY+", 

scrollbars,resizable,status  "); 

 //myWin.focus(); 

} 
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1.3 Κώδηθαο αξρείνπ insertCode.jsp 

 

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" language="java" 

import="java.sql.*, java.text.SimpleDateFormat, java.util.Date, java.util.*, java.io.*,  

                  org.adl.samplerte.util.* , myClasses.myCompiler;" errorPage=""%> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<% 

  /**************************************************************** 

   ** 

   ** Filename:  insertCode.jsp 

   ** 

   ** File Description:      

   **  

   ** Απν απηε ηε ζειηδα  ζα εηζάγεη ν ρξήζηεο ηνλ θψδηθά ηνπ πξνο αμηνιφγεζε 

   ** 

   ** Design Issues: created by kazanidis 

   **         29/09/2006 

   ** Implementation Issues: 

   ** Known Problems: 

   ** Side Effects:  

   ** 

   ****************************************************************/   

    

  

   

  boolean myDebug = true; 

 

     String teacherInput= null; 

 String teacherOutput = null; 

     String userID = (String)session.getAttribute("USERID" ); 

    String courseID = (String)session.getAttribute("COURSEID" ); 

     String activityIdentifier = (String)request.getParameter( "activityID" ); 

     if (activityIdentifier==null) 

     activityIdentifier = (String)session.getAttribute("ACTIVITYID" );   

      

    request.setCharacterEncoding("UTF-8"); 

     String code = (String)request.getParameter( "code" ); 

  String name = (String)request.getParameter( "name" ); 

  String compOut = (String)request.getParameter( "compOut" ); 

  String prWeight = (String)request.getParameter( "prWeight" ); 

   String prWeightView = ""; 

  if (prWeight!=null) prWeightView= (int)(Double.parseDouble(prWeight)*100)+" %"; 

  else prWeightView = "0 %"; 

 //tha einai true an theloume na anoiksoume ena yparxon programma 

  String openProgram = (String)request.getParameter( "openPr" ); 

   String inputValue = (String)request.getParameter( "inputValue" ); 

    

   String checked=""; 

   String display="NONE"; 

  if (inputValue!=null)  

    {checked="checked"; 

    display="Block"; 

    } 

  else  inputValue=""; 

 

  Date myDate = new Date(); 

   long myStartDate = myDate.getTime(); 
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  Date myDate = new Date(); 

   long myStartDate = myDate.getTime(); 

   

  int activityID = 0;        

   String title=""; 

   title = myCompiler.findTitle(activityIdentifier, courseID); 

 //eyresi tou activity ID 

  activityID = myCompiler.findActivityID(activityIdentifier, courseID); 

 

if ((openProgram!=null) && (openProgram.equals("true"))) 

//diavasma tou kodika stin periptosi pou anoigoume paleio arxeio 

 { code =  myCompiler.readProgram(name, activityID,  userID, courseID); 

 String[] teacherInOut = myCompiler.findTeacherInOut(userID, activityID,name); 

  teacherInput= teacherInOut[0]; 

  teacherOutput= teacherInOut[1]; 

  prWeightView= teacherInOut[2]+" %"; 

  compOut = teacherOutput; 

  System.out.println("InsertCode1:"+ compOut); 

  if ((teacherInput!="") && (teacherInput!=null)) 

    {checked="checked"; 

    display="Block"; 

    //String c=(char)13+""; 

   // inputValue=teacherInput.replace(c,""); 

    

    inputValue=teacherInput; 

    } 

      } 

       

   if (code==null) 

   code="Παξαθαιψ γξάςηε ζε απηφ ην ζεκείν ηνλ θψδηθά ζαο"; 

   if (name ==null) 

   { 

   name="</b><input type='text' name='onoma' size='25' value=''></input>"; 

   } 

   else 
   name= "<b>"+name+" </b><input type='hidden' name='onoma' value='"+name+"'></input>"; 

  

  %> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

 

  <title>Δηζαγσγή Κψδηθα</title> 

 

  <script language="JAVASCRIPT" type="text/javascript"> 

   var myStartDate =  Math.round((new Date()).getTime() / 1000); 

   var myEndDate =    myStartDate; 

   var timePassed = 0; 

  var myWin; 

 

 

function helpWindow(pageName) 

{ 

   window.open(pageName, 'Βνήζεηα',  

   "toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no," + 

   "resizable=yes,width=880,height=500"); 

} 

 

function openJavaEditor(sizeX,sizeY) 

{   var page= "insertCode.jsp?activityID=<%=activityIdentifier%>"; 

    var myWin= window.open(page,"","width="+sizeX+", height="+sizeY+", scrollbars,resizable, 

top=5, left=5  "); 

 myWin.focus(); 
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function openJavaEditor(sizeX,sizeY) 

{   var page= "insertCode.jsp?activityID=<%=activityIdentifier%>"; 

    var myWin= window.open(page,"","width="+sizeX+", height="+sizeY+", scrollbars,resizable, 

top=5, left=5  "); 

 myWin.focus(); 

} 

 

function on_load() 

{ 

document.all.store.focus(); 

} 

 

 

function checkName() 

{ 

 

if (document.myform.onoma.value=="") 

 { 

  alert("Παξαθαισ εηζάγεηε φλνκα γηα ην αξρείν!"); 

  document.myform.onoma.focus(); 

  return false; 

 } 

 else  
 { 

  // document.all.store.value="";  

  return true; 

 } 

  

} 

 

function openJavaCompiler(sizeX,sizeY) 

{    

 var page= ""; 

 myWin= window.open( page,"resultsWin","width="+sizeX+", height="+sizeY+", 

scrollbars,resizable  left=900, top=5"); 

  //myWin.moveTo(900,5); 

  myWin.focus(); 

  

} 

 

function compileMe() 

{ 

 document.myform.run.value=false; 

 //openJavaCompiler(780,680); 

 // document.myform.submit(); 

} 

 

function runMe() 

{ 

 document.myform.run.value=true; 

 //openJavaCompiler(780,680); 

 // document.myform.submit(); 

} 
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function toggleInputData (val) { 

   

  if (val==1){ 

    

   document.getElementById("returndatedivtext").style.display="block"; 

    

  }else{ 

    

   document.getElementById("returndatedivtext").style.display="none"; 

   document.getElementById("inputData").value=""; 

   

  } 

 } 

 

function Trim(inputString) { 

   // Removes leading and trailing spaces from the passed string. Also removes 

   // consecutive spaces and replaces it with one space. If something besides 

   // a string is passed in (null, custom object, etc.) then return the input. 

   if (typeof inputString != "string") return inputString; 

   var retValue = inputString; 

   var ch = retValue.substring(0, 1); 

  

   while (ch == " ") { // Check for spaces at the beginning of the string 

      retValue = retValue.substring(1, retValue.length); 

      ch = retValue.substring(0, 1); 

   } 

   ch = retValue.substring(retValue.length - 1, retValue.length); 

  

   while (ch == " ") { // Check for spaces at the end of the string 

      retValue = retValue.substring(0, retValue.length - 1); 

      ch = retValue.substring(retValue.length - 1, retValue.length); 

   } 

  

 // Note that there are two spaces in the string - look for multiple spaces within the string 

   while (retValue.indexOf(" ") != -1) { 

  // Again, there are two spaces in each of the strings 

      retValue = retValue.substring(0, retValue.indexOf("  ")) + 

retValue.substring(retValue.indexOf("  ") + 1, retValue.length); 

   } 

   return retValue; // Return the trimmed string back to the user 

} 

 

 

function submitForm() { 

 

if (document.myform.onoma.value=="") 

 { 

  alert("Παξαθαισ εηζάγεηε φλνκα γηα ην αξρείν!"); 

  return false; 

 } 

 if (document.myform.onoma.value.indexOf(" ") != -1) 

 { 

  alert("Σν φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξέπεη λα πεξηέρεη θελά!"); 

  document.myform.onoma.focus(); 

  return false; 

 } 

 if (document.myform.store.value=="") 

 { 

  alert("Παξαθαισ εηζάγεηε θψδηθα!"); 

  return false; 

 } 
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  alert("Παξαθαισ εηζάγεηε φλνκα γηα ην αξρείν!"); 

  return false; 

 } 

 if (document.myform.onoma.value.indexOf(" ") != -1) 

 { 

  alert("Σν φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξέπεη λα πεξηέρεη θελά!"); 

  document.myform.onoma.focus(); 

  return false; 

 } 

 if (document.myform.store.value=="") 

 { 

  alert("Παξαθαισ εηζάγεηε θψδηθα!"); 

  return false; 

 } 

  

   openJavaCompiler(487,680); 

   

  

 myEndDate =  Math.round((new Date()).getTime() / 1000) ; 

 timePassed = myEndDate-myStartDate 

 document.myform.timePassed.value=timePassed; 

 myStartDate =  myEndDate 

 // epanaferoume tin parametro gia metaglotisi KAI ektelesi 

   

return true; //Set to false to disable form submission, for easy debugging. 

} 

 

 

function on_unload() 

{ 

if (typeof(myWin)!="undefined") 

 {myWin.close(); 

 } 

} 

 

 </script> 

 

  <link href="../includes/sampleRTE_style.css" 

rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 </head> 

 

 

 <body bgcolor="#FFFFFF" onload="on_load()" onunload="on_unload()"> 

  <a name="top"></a> 

  <p> 

   <!--  <a href="../runtime/LMSMenu.jsp">Δπηζηξνθή ζην θχξην 

κελνχ</a> 

    --> 

   <a href="javascript:window.close();">Κιείζηκν Παξαζχξνπ</a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 

 

 

  </p> 

 

  <p class='font_header'> 

   <b> Δηζαγσγή θψδηθα γηα κεηαγισηηηζε θαη εθηέιεζε. </b> 

  </p> 

 

  <form action='getCompOutput.jsp' target="resultsWin" method='post' 

name='myform' onsubmit='return submitForm();'> 
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 <form action='getCompOutput.jsp' target="resultsWin" method='post' name='myform' 

onsubmit='return submitForm();'> 

   <table width="95%"> 

 

    <tr> 

     <td> 

      <b>Δλφηεηα : <%=title%> </b> 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td> 

      <b>λνκα Αξρείνπ&nbsp; : 

<%=name%></b> 

     </td> 

    </tr> 

 

    <tr> 

     <td> 

      <b>Κψδηθαο : 

     

 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

     

 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

     

 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

     

 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

     

 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

      

      Βαξχηεηα ζηε βαζκνινγία ηεο ελφηεηαο : 

<%=prWeightView%> 

      </b> 

 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td> 

     <div style="position: relative; display: none;"> 

      <textarea name="teacherInput" 

id="teacherInput" ROWS="3" lang="el" COLS="200" WRAP="soft" 

style="width:200px"><%=inputValue%></textarea> 

       </div> 

       <textarea name="store" 

ROWS="27" lang="el" COLS="200" WRAP="soft" 

style="width:700px"><%=code%></textarea> 

      </td></tr><tr VALIGN="MIDDLE"><td> 

      <div style="position: relative; display: 

<%=display%> ;" id="returndatedivtext"> 

       

       <br /> Δηζαγσγή δεδνκέλσλ 

εηζφδνπ 

       <textarea name="inputData" 

id="inputData" ROWS="3" lang="el" COLS="200" WRAP="soft" style="width:200px" cols="" 

rows="" ><%=inputValue%></textarea> 

      &nbsp;&nbsp;  

      <%  if ((teacherInput!="") && 

(teacherInput!=null)) {%>     

      <span  class='prEditorButton'  

style="cursor:pointer"  > 

       <img name='coding' 

src='../images/disk.png' width='32' height='32' border='0' align='middle' alt='Δκθάληζε εηζφδνπ 

εθπαηδεπηηθνχ' 

onclick='document.getElementById("inputData").value=document.getElementById("teacherInput"

).value'/>  

       <a href='#' 
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      <span  class='prEditorButton'  

style="cursor:pointer"  > 

       <img name='coding' 

src='../images/disk.png' width='32' height='32' border='0' align='middle' alt='Δκθάληζε εηζφδνπ 

εθπαηδεπηηθνχ' 

onclick='document.getElementById("inputData").value=document.getElementById("teacherInput"

).value'/>  

       <a href='#' 

onclick='document.getElementById("inputData").value=document.getElementById("teacherInput"

).value'>Δκθάληζε εηζφδνπ εθπαηδεπηηθνχ </a> 

      </span> 

      <% }%>      

      </div> 

      </td></tr><tr><td> 

      Απαηηείηαη είζνδν απφ ην πιεθηξνιφγην? 

      <input name="inputData" value="1" 

<%=checked%> onClick="toggleInputData(this.checked)" type="checkbox" /> 

 

     </td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td> 

 

      <!--  <input type='hidden' name='title' 

value="<%=title%>"></input> --> 

      <input name="submit" type="submit" 

value="Μεηαγιψηηηζε θαη εθηέιεζε" onclick="runMe();" /> 

      <input name="compileBt" type="submit" 

onclick="compileMe();" value="Μεηαγιψηηηζε" /> 

      <input name="newEditor" type="button" 

onclick="openJavaEditor(780,710);" value="Νέν Παξάζπξν" /> 

 

 

      <input type="hidden" name="timePassed" 

value="" /> 

      <input type="hidden" name="activityID" 

value="<%=activityIdentifier%>" /> 

      <input type="hidden" name="compOut" 

value="<%=compOut%>" /> 

      <input type="hidden" name="prWeight" 

value="<%=prWeight%>" /> 

      <input type="hidden" name="courseID" 

value="<%=courseID%>" /> 

      <input type="hidden" name="run" 

value="true" /> 

     </td> 

    </tr> 

 

 

   </table> 

  </form> 

  <a href="javascript:helpWindow( '../webhelp/index.htm#page=javaEditor.htm' 

);" > Βνήζεηα! </a> 

 </body> 

</html> 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

Κώδηθαο αξρείσλ πξώηνπ καζήκαηνο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο 

2.1 Απόζπαζκα θώδηθα αξρηθήο ζειίδαο ελόηεηαο ηύπνπ ζεσξίαο  

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 <title>Δληνιέο επηινγήο : IF - ELSE</title> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

  <link rel="stylesheet" href="../../sharedFiles/css/style.css" type="text/css" /> 

 <script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/snceFunctions.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/APIWrapper.js"></script> 

 <script type="text/javascript"> 

 var pageNo=1; 

 var maxPagesNo = 21 ;  //o arithmos ton selidon 

 var pagesForCompletionNeeded =19;   // Poses selides prepei na episkeftei o xristis oste 

na theoreitai completed 

 var pagesForSuccess = 17 ; // Poses selides prepei na episkeftei o xristis oste na 

theoreitai succeded 

 var pagesCompleted = new Array (maxPagesNo); // apothikeyetai se ayton to pinaka pies 

selides exoume dei apo to SCO 

 var i=0 ; 

 var langString = ""; 

 var chapTitle = " Introduction to Java"; 

  

 var pageAA = 1;  

 //tha vgainei o ekastote arithmos tis selidas pou prepei na anoiksei 

 var pageNoStr = pageNo+pageAA-1; 

 pagesCompleted[0]= 1 // efoson eimaste sti proti selida simainei oti tin exoume dei  

 for (i=1 ; i<maxPagesNo ; i++)  pagesCompleted[i]= 0; // arxikopoihsh tou pinaka  

 var title =     new Array (maxPagesNo);  

 title[1] = "Introduction to Java "; 

 title[2] = "Obtaining Java "; 

 title[3] = "Installing Java"; 

………………Πξφζζεηνο θψδηθαο………………… 

………………………………………………………… 

 title[19] = "Running the Program "; 

 title[20] = "Result of Running the Example Java Program "; 

 title[21] = "End of the Chapter"; 

</script> 

</head> 

<frameset rows="100%,*"  onload="loadMultiPage('ch05_')" onunload="return 

unloadMultiPage()"> 

 <frame src="about:blank"  name="DisplayFrame" id="DisplayFrame"  />  

 <frame id="DummyGrame" name="DummyFrame" src="about:blank"/> 

</frameset><noframes></noframes> 

</html> 
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2.2 Απόζπαζκα θώδηθα ππνζειίδαο ζεσξίαο  

 

  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 <title>Portability</title> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

 <link rel="stylesheet" href="../../sharedFiles/css/style.css" type="text/css" /> 

 <script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/snceFunctions.js"></script> 

</head> 

<body  onload="loadSubPage()"> 

<div id="wrapper"> 

   <script type="text/javascript" language="javascript">loadHeader(); </script> 

<!-- Main page content --> 

<div id="fullScreen"> 

<!-- ANSWER DIVISION --> 

  <div class="answer" id="answer"  style="display:none"> 

  <h3>Answer:</h3> 

 <p> Apple must write a Java interpreter for their new system. 

   </div> 

      <p id="heading">Portability  </p> 

    <div id="content"> 

    <!-- LESSON DIVISION --> 

    <div class="lesson"> 

<p> Δθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν............... 

................................................................. 

................................................................. 

</p> 

       <div class="clearfloats">  <!-- divs need something inside of them --> </div> 

     </div> <!—END LESSON --> 

     <!-- QUESTION DIVISION --> 

     <div class="question" id="quest" style="display:none"> 

<h3> QUESTION 11:</h3> 

<p> 

Can bytecodes be sent from computer to computer over the Internet?  

          </div> <!--END QUESTION --> 

       <div class="navigation"> 

         <script type="text/javascript" language="javascript">navButtons(); </script> 

     </div> <!-- end navigation --> 

  </div><!-- end  content --> 

            </div> <!-- end fullScreen --> 

  </div> <!-- end wraper --> 

</body> 

</html> 
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2.3 Μέζνδνο ππνινγηζκνύ θαη απνζήθεπζεο βαζκνινγίαο ζηηο ελόηεηεο 

ζεσξίαο ηνπ καζήκαηνο  

Ο θψδηθαο πνπ αθνινπζεί βξίζθεηαη ζην αξρείν snceFunctions.js ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

 

 

 function MarkIfCompleted() 

 { 

  goOnFlag=0; 

  var arCompletedPages = 0; 

  var scoCompleted = false; 

  var scoPassed = false; 

  

   

  for (i=0; i<pagesCompleted.length; i++) 

  {  

   if (pagesCompleted[i]==1)  

    {   

     arCompletedPages++ ; 

    } 

  } 

   

  var scaleDouble=  arCompletedPages /maxPagesNo ; 

  if (scaleDouble>0.95 ) scaleDouble = 1; 

  var scale = scaleDouble.toString(); 

  //apothikeysi tou skor tis selidas 

  doSetValue( "cmi.score.scaled", scale ); 

  scoCompleted = (arCompletedPages >= pagesForCompletionNeeded); 

  scoSuccess = (arCompletedPages >= pagesForSuccess);  

   

  if (scoCompleted)  

   { //αλ νη ζειίδεο πνπ επηζθέθηεθε ν ρξήζηεο αξθνχλ ψζηε ην SCO λα 

ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν ηφηε δείισζε ην SCO σο completed 

    doSetValue("cmi.completion_status","completed"); 

   } 

   else 

   { //Αιιηψο δήισζε ην SCO σο uncompleted 

    doSetValue("cmi.completion_status","incomplete"); 

   } 

    

   if (scoSuccess)  

   {  //αλ νη ζειίδεο πνπ επηζθέθηεθε ν ρξήζηεο αξθνχλ φζηε ην SCO λα 

ζεσξείηαη επηηπρέο ηφηε δείισζε ην SCO σο completed 

    doSetValue("cmi.success_status","passed"); 

   } else  {//Αιιηψο δήισζε ην SCO σο failed 

 doSetValue("cmi.success_status","failed"); 

} 

   goOnGlag = 1 

  return scoCompleted; 

 } 
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2.4 Απόζπαζκα θώδηθα αληηπξνζσπεπηηθήο ζειίδαο επαλάιεςεο ηνπ 

καζήκαηνο  

 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<title>Fill in the Blanks</title> 

<meta name="copyright" content="2002,  Bradley Kjell"> 

<meta name="author" content="kjell at ieee do t org "> 

<meta name="robots" content="noindex,nofollow"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<link rel="stylesheet" href="../../sharedFiles/css/style.css" type="text/css" /> 

 <script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/APIWrapper.js"></script> 

  <script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/snceFunctions.js"></script> 

   <script type="text/javascript"> 

 var noOfClicks = 0;  

var numOfButtons=12; 

 var buttonArray = new Array(numOfButtons); 

 function incrementClicks(n) 

 { 

  if (buttonArray[n]!=false)  

  {  

   noOfClicks++; 

   buttonArray[n]=false; 

  } 

 } 

 function SCOTerminatingHandler() 

 { 

 percent = noOfClicks/numOfButtons*100; 

 storeReviewScore(percent); 

 } 

  

 </script> 

</head> 

<body onload="loadReviewPage()"  onunload="unloadReviewPage()"> 

<div id="wrapper"> 

<script type="text/javascript" language="javascript"> 

   loadReviewHeader();  

  </script> 

<!-- Main page content --> 

<div id="fullScreen"> 

  <p id="heading">Fill in the Blanks </p> 

  <div id="content"> 

    

     

      <script type="text/javascript" language="javascript"> 

   loadReviewInstructions();  

 </script> 

  <!-- bluecontent DIVISION --> 

 <div class="reviewContent"> 

      <hr> 

      <!-- ------------------------start of single-blank question ------------------------------ --> 
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     <p> This exercise reviews the steps of the method used to run programs from these 

notes withou typing. </p> 

      <form> 

        <b>Step 1.</b> 

        <!-- REPLACE X with the question number --> 

        Start up a 

        <input type="button"  

value="_____________"                     

name="button1"  

onClick="incrementClicks(1);button1.value='DOS'"> 

        command prompt window, and the 

        <!-- end FILL --> 

        <input type="button"  

value="_____________"                     

name="button2"  

onClick="incrementClicks(2);button2.value='Notepad'"> 

        <!-- REPLACE XXXXX with the correct word to fill the second blank --> 

        <!-- FILL in the part of the question after the second blank --> 

        text editor. 

        <!-- end FILL --> 

      </form> 

      <!-- ------------------------end of single-blank question --------------------------------- --> 

      <br> 

      <!-- ------------------------start of single-blank question ------------------------------ --> 

      <form> 

        <b>Step 2.</b> 

        <!-- REPLACE X with the question number --> 

        Use the 

        <input type="button"  value="_____________"   name="button1" 

onClick="incrementClicks(3);button1.value='CD'"> 

        command in the command prompt window to get to the    subdirectory you wish to use. 

      </form> 

      <!-- ------------------------end of single-blank question --------------------------------- --> 

         <br> 

      <!-- ------------------------start of single-blank question ------------------------------ --> 

  …………………………………………………………………………………………………………. 

  Πξφζζεηνο θψδηθαο 

  …………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………. 

       

      <!-- ------------------------end of single-blank question --------------------------------- --> 

       <hr> 

     </div> 

    <!-- end  reviewContent --> 

  

      </p> 

    

  </div> 

    <!-- end  Content --> 

  </div> 

  <!-- end fullScreen --> 

</div> 

<!-- end wraper --> 

<!-- end main page style --> 

</body> 

</html> 
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2.5 Μέζνδνο ππνινγηζκνύ θαη απνζήθεπζεο βαζκνινγίαο ζηηο ελόηεηεο 

επαλάιεςεο ηνπ καζήκαηνο  

Ο θψδηθαο πνπ αθνινπζεί βξίζθεηαη ζην αξρείν snceFunctions.js ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

 function storeReviewScore(percent) 

   {  

    var passedScore = 50; 

   //Αλ ε βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε (percent) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ passedScore 

   // ηφηε ζεσξνχκε φηη ην SCO είλαη passed 

      if ( percent > passedScore ) 

      {    

  doSetValue( "cmi.success_status", "passed" );  

   } 

   else 

      {// αιιηψο status=failed 

  doSetValue("cmi.success_status","failed");   

   } 

     //Μεηαηξέπνπκε ηε βαζκνινγία ζε θιάζκα ηεο κνλάδαο 

   var percentUnit=percent/100;  

  //Μεηαηξέπνπκε ηε βαζκνινγία ζε String 

   var percentString=percentUnit.toString();  

       //Απνζεθεχνπκε ηελ βαζκνινγία ηνπ SCO 

      doSetValue( "cmi.score.scaled", percentString );  

   result=doCommit(); 

      //  Indicate that the SCO was finished normally 

      exitPageStatus = true; 

   result = doTerminate(); 

   } 
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2.6 Απόζπαζκα θώδηθα αληηπξνζσπεπηηθήο ζειίδαο θνπίδ ηνπ 

καζήκαηνο  

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta name="copyright" content="2003" /> 

<meta name="author" content="B. P. Kjell" /> 

<meta name="email" content="kjell at ieee dot org" /> 

<meta name="robots" content="noindex,nofollow" /> 

<title>Quiz on  Primitive Data</title> 

 

<script language="JavaScript"> 

var percent = 0;  

var passedScore=50; 

var changeData=false; 

function gradeQuiz( reportForm )  

{ 

  var totalRight = 0; 

 

  for ( var count=0; count < document.forms.length-1; count++ ) 

  { 

    if ( document.forms[ count ].response.value == document.forms[ count ].answer.value  ) 

      totalRight++ ; 

    document.forms[ count ].correct.value=document.forms[ count ].answer.value  

  } 

  reportForm.grade.value   = " " + totalRight 

  percent = (100*totalRight)/(document.forms.length-1) 

  reportForm.percent.value = " " + percent 

  if ( percent > 90 ) 

    reportForm.letter.value = "A" 

  else if ( percent > 80 )    reportForm.letter.value = "B" 

  else if ( percent > 70 )     reportForm.letter.value = "C" 

  else if ( percent > 60 )    reportForm.letter.value = "D" 

  else     reportForm.letter.value = "hmm.."; 

 storeQuizScore(percent,passedScore); 

} 

</script> 

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../ExerciseStyle.css" /> --> 

 <link rel="stylesheet" href="../../sharedFiles/css/style.css" type="text/css" /> 

 <script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/snceFunctions.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/APIWrapper.js"></script> 

</head> 

 

<body onload="loadTestPage()" onunload="unloadQuiz()"> 

<div id="wrapper"> 

<script type="text/javascript" language="javascript">loadQuizHeader();</script> 

 <!-- Main page content --> 

 <div id="fullScreen"> 

  <p id="heading"> 

<img src="quizPart1.gif"/> 

Quiz on  Primitive Data</p> 

       <div id="content"> 

<!-- LESSON DIVISION --> 

<div class="lesson"> 

 

<script type="text/javascript" language="javascript"> 

   loadQuizInstructions();  

</script> 

<br clear="all"/><hr/> 

<form name="question1"> 

<p> 
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<!-- LESSON DIVISION --> 

<div class="lesson"> 

 

<script type="text/javascript" language="javascript">loadQuizInstructions(); </script> 

<br clear="all"/><hr/> 

          <form name="question1"> 

            <p> 

1. What is a <em>data type</em>?  

             </p> 

             <table> 

<tr><td><input type="radio" name="questradio" value="" 

onClick="question1.response.value='A'"> 

<b>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b> The part of the CPU that does arithmetic. 

</td></tr> 

 <tr><td><input type="radio" name="questradio" value="" 

onClick="question1.response.value='B'"> 

<b>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>A part of main memory used to store data. 

</td></tr> 

<tr><td><input type="radio" name="questradio" value="" 

onClick="question1.response.value='C'"> 

<b>C.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>A particular scheme for represending values with bit 

patterns. 

</td></tr> 

<tr><td><input type="radio" name="questradio" value="" 

onClick="question1.response.value='D'"> 

<b>D.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>The collection of variables that a program uses.  

</tr></td> 

            </table> 

            <input type="hidden" name="answer" value="C"> 

           <input type="text" name="correct" value="  " size="5"> 

           <input type="hidden" name="response" value="" > 

         </form> 

         <hr/> 

         <form name="question2"> 

               …………………………………………………………………………………………………… 

Δπφκελεο εξσηήζεηο θνπίδ..…..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

</form> 

<hr/> 

<form name="evaluateQuest"> 

<center><input type="button" value="grade quiz" name="submitButton" 

onClick="gradeQuiz(this.form)"></center> 

<p> 

The number you got right:&nbsp;&nbsp; 

<input type=text name="grade" size="5">&nbsp;&nbsp; 

Percent Correct:&nbsp;&nbsp; 

<input type=text name="percent" size="5">&nbsp;&nbsp; 

Letter Grade:&nbsp;&nbsp; 

<input type=text name="letter" size="5"></p> 

</form> 

<hr/> 

</div> 

           </div><!-- end  content --> 

         </div> <!-- end fullScreen --> 

       </div> <!-- end wraper --> 

      <!-- end main page style --> 

   </body> 

</html> 
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2.7 Μέζνδνο ππνινγηζκνύ θαη απνζήθεπζεο βαζκνινγίαο ζηηο ελόηεηεο 

θνπίδ ηνπ καζήκαηνο  

Ο θψδηθαο πνπ αθνινπζεί βξίζθεηαη ζην αξρείν snceFunctions.js ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

  function storeQuizScore(percent,passedScore) 

{ 

  //αλ ν ρξήζηεο έρεη απαληήζεη πάλσ απφ ην passedScore ηνηε ην status ηεο ελφηεηαο δειψλεηαη ζε 

passed 

      if ( percent > passedScore ) 

      {    

       doSetValue( "cmi.success_status", "passed" ); 

      } 

     else 

      {//αιιηψο  status=failed 

 doSetValue("cmi.success_status","failed");   

      } 

       //Μεηαηξέπνπκε ηε βαζκνινγία ζε θιάζκα ηεο κνλάδαο 

     var percentUnit=percent/100;  

      //Μεηαηξέπνπκε ηε βαζκνινγία ζε String 

    var percentString=percentUnit.toString();  

       //Απνζεθεχνπκε ηελ βαζκνινγία ηνπ SCO 

     doSetValue( "cmi.score.scaled", percentString );  

     result=doCommit(); 

       //  Indicate that the SCO was finished normally 

     exitPageStatus = true; 

    result = doTerminate(); 

  //Απελεξγνπνίεζε ηνπ θνπκπηνχ αμηνιφγεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ   

  document.evaluateQuest.submitButton.disabled = true; 

  } 
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2.8 Απόζπαζκα θώδηθα αληηπξνζσπεπηηθήο ζειίδαο ηεο ελόηεηαο 

αζθήζεσλ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ καζήκαηνο  

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 

<title>Programming Exercises</title> 

<meta name="copyright" content="2002,  Bradley Kjell"> 

<meta name="author" content="Bradley Kjell kjell at ieee dot org "> 

<meta name="robots" content="noindex,nofollow"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

 <link rel="stylesheet" href="../../sharedFiles/css/style.css" type="text/css" /> 

 <script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/snceFunctions.js"></script> 

 <script type="text/javascript" 

src="../../sharedFiles/JOEPack/scripts/JOEFunctions.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/APIWrapper.js"></script> 

 

</head> 

 

<body onload="loadExPage()" onunload="unloadPage()"> 

<div id="wrapper"> 

  <script type="text/javascript" language="javascript"> 

   loadExHeader(); </script> 

  <!-- Main page content --> 

  <div id="fullScreen"> 

<p id="heading">Programming Exercises  &nbsp;&nbsp;2&nbsp;3&nbsp;&nbsp; 

  <script type="text/javascript" language="javascript">loadJavaScoreBt();</script></p> 

    <div id="content"> 

    <hr/> 

 

 

<p id="exHeading">Exercise 1 </p> 

 

 

<p> 

Modify the following program  so that a <code>HelloObject</code> object writes out 

the greeting as many times as there are characters in the greeting. 

The <code>HelloObject</code> class will have a constructor that allows the 

<code>main()</code> method to initialize objects to different greetings. 

</p> 

<form name="mycode1" target="mywindow" onsubmit="openJavaEditor(780,750)" 

action='../../../../compiler/insertCode.jsp'> 

 <input type="hidden" name="name"  value="HelloTester1"/> 

  <input type="hidden" name="compOut"  value="Hello 

Hello 

Hello 

Hello 

Hello"/> 

 <input type="hidden" name="prWeight"  value="0.33"/> 

 <!-- <input type="hidden" name="inputValue"  value="Hello"/> --> 

  

 <textarea name="code" ROWS="10" lang="el" COLS="50" WRAP="soft"  

      style="width:500px" > 

 

class HelloObject  

{ 

  String greeting; 

 

  HelloObject( String st ) 

  { 

    greeting = st; 

  } 
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class HelloObject  

{ 

  String greeting; 

 

  HelloObject( String st ) 

  { 

    greeting = st; 

  } 

 

  void speak()  

  {  

    System.out.println( greeting ); 

  } 

} 

 

class HelloTester1{ 

  public static void main ( String[] args )   

  { 

    HelloObject object1 = new HelloObject("Mercury");  

    HelloObject object2 = new HelloObject("Venus");  

    HelloObject object3 = new HelloObject("Earth");  

    HelloObject object4 = new HelloObject("Mars");  

 

    object1.speak(); 

    object2.speak(); 

    object3.speak(); 

    object4.speak(); 

  } 

} 

 

 </textarea> 

 <script type="text/javascript" language="javascript">loadJavaEditorBt("mycode1", 

"Exercise1");</script> 

</form> 

<pre> 

C:\&gt;java Hello 

Hello 

Hello 

Hello 

Hello 

Hello 

</pre> 

 

<p> 

<!-- <a href="../../cs151java.html#30">Click here </A> to go back to the main menu. --> 

</p> 

 

<hr /> 

 

<p id="exHeading">Exercise 2 </p> 

<form name="mycode2" target="mywindow" onsubmit="openJavaEditor(780,750)" 

action='../../../../compiler/insertCode.jsp'> 

 <input type="hidden" name="name"  value="HelloTester2"/> 

  <input type="hidden" name="compOut"  value="Good morning World! 

Good evening World!"/> 

 <input type="hidden" name="prWeight"  value="0.33"/> 

 <!-- <input type="hidden" name="inputValue"  value="Hello"/> --> 

  

 <input type="hidden" name="code" value=' 

class HelloObject  

{ 

  String greeting; 

 

  HelloObject( String st ) 

  { 

    greeting = st; 
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class HelloObject  

{ 

  String greeting; 

 

  HelloObject( String st ) 

  { 

    greeting = st; 

  } 

 

  void speak()  

  {  

    System.out.println( greeting ); 

  } 

} 

 

class HelloTester2{ 

  public static void main ( String[] args )   

  { 

    HelloObject object1 = new HelloObject("Mercury");  

    HelloObject object2 = new HelloObject("Venus");  

    HelloObject object3 = new HelloObject("Earth");  

    HelloObject object4 = new HelloObject("Mars");  

 

    object1.speak(); 

    object2.speak(); 

    object3.speak(); 

    object4.speak(); 

  } 

} 

' /> 

  

 <script type="text/javascript" language="javascript">loadJavaEditorBt("mycode2", 

"Exercise2");</script> 

</form> 

<p> 

Modify the above program so that class <code>HelloObject</code> has  

two greeting messages: a morning greeting and an evening greeting. 

There will two output methods, one for each greeting. 

</p> 

 

<pre> 

C:\&gt;java Hello 

Good morning World! 

Good evening World! 

</pre> 

 

<p> 

<!-- <a href="../../cs151java.html#30">Click here </A> to go back to the main menu. --> 

</p> 

 

<hr /> 

 

<p id="exHeading">Exercise 3 </p> 

<form name="mycode3" target="mywindow" onsubmit="openJavaEditor(780,750)" 

action='../../../../compiler/insertCode.jsp'> 

 <input type="hidden" name="name"  value="HelloTester3"/> 

  <input type="hidden" name="compOut"  value="Enter Greeting: 

Hello Mars! 

 

Hello Mars!"/> 

 <input type="hidden" name="prWeight"  value="0.33"/> 

  <input type="hidden" name="inputValue"  value="Hello Mars!"/>  

 <input type="hidden" name="code" value='class HelloObject  

{ 

  String greeting; 
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Hello Mars!"/> 

 <input type="hidden" name="prWeight"  value="0.33"/> 

  <input type="hidden" name="inputValue"  value="Hello Mars!"/>  

 <input type="hidden" name="code" value='class HelloObject  

{ 

  String greeting; 

 

  HelloObject( String st ) 

  { 

    greeting = st; 

  } 

 

  void speak()  

  {  

    System.out.println( greeting ); 

  } 

} 

 

class HelloTester3{ 

  public static void main ( String[] args )   

  { 

    HelloObject object1 = new HelloObject("Mercury");  

    HelloObject object2 = new HelloObject("Venus");  

    HelloObject object3 = new HelloObject("Earth");  

    HelloObject object4 = new HelloObject("Mars");  

 

    object1.speak(); 

    object2.speak(); 

    object3.speak(); 

    object4.speak(); 

  } 

} 

' /> 

  

 <script type="text/javascript" language="javascript">loadJavaEditorBt("mycode3", 

"Exercise3");</script> 

</form> 

<p> 

Write a version of the <code>HelloObject</code> program where the 

greeting that is printed by the object is given by the user: 

</p> 

 

<pre> 

C:\&gt;java Hello 

Enter Greeting: 

Hello Mars! 

 

Hello Mars! 

 

C:\&gt; 

</pre> 

 

<p> 

This is actually a more interesting program than it might appear because 

it involves a difficult design decision: who should ask the user for 

the greeting, the static <code>main()</code> method of the <code>HelloTester</code> 

class or the <code>Hello</code> object? 

Either choice will work, but one (I think) is more "logical" than the other. 

If you can't decide, write both versions and then decide. 

</p> 

 

<p> 

<!-- <a href="../../cs151java.html#30">Click here </A> to go back to the main menu. --> 

</p> 
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If you can't decide, write both versions and then decide. 

</p> 

 

<p> 

<!-- <a href="../../cs151java.html#30">Click here </A> to go back to the main menu. --> 

</p> 

 

<hr /> 

 

<p id="exHeading">Exercise 4 </p> 

<form name="mycode4" target="mywindow" onsubmit="openJavaEditor(780,750)" 

action='../../../../compiler/insertCode.jsp'> 

 <input type="hidden" name="name"  value="HelloTester4"/> 

  <!-- <input type="hidden" name="compOut"  value="Enter Greeting: 

Hello Mars! 

 

Hello Mars!"/> 

<input type="hidden" name="prWeight"  value="0.33"/>  

  <input type="hidden" name="inputValue"  value="Hello Mars!"/>  --> 

 <input type="hidden" name="code" value='class HelloObject  

{ 

  String greeting; 

 

  HelloObject( String st ) 

  { 

    greeting = st; 

  } 

 

  void speak()  

  {  

    System.out.println( greeting ); 

  } 

} 

 

class HelloTester4{ 

  public static void main ( String[] args )   

  { 

    HelloObject object1 = new HelloObject("Mercury");  

    HelloObject object2 = new HelloObject("Venus");  

    HelloObject object3 = new HelloObject("Earth");  

    HelloObject object4 = new HelloObject("Mars");  

 

    object1.speak(); 

    object2.speak(); 

    object3.speak(); 

    object4.speak(); 

  } 

} 

' /> 

  

 <script type="text/javascript" language="javascript">loadJavaEditorBt("mycode4", 

"Exercise4");</script> 

</form> 

<p> 

Add another constructor to the <code>HelloObject</code> class that takes a  

<code>HelloObject</code> object as a parameter: 

</p> 

 

<blockquote> 

<pre class="exCode"> 

HelloObject( HelloObject init ) 

{ 

            // initialize the new object's greeting to the same 

            // as that of the init parameter 

} 
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<blockquote> 

<pre class="exCode"> 

HelloObject( HelloObject init ) 

{ 

            // initialize the new object's greeting to the same 

            // as that of the init parameter 

} 

</pre> 

</blockquote> 

<p> 

The additional constructor will not alter its parameter (of course), 

merely use its data. 

Use "dot notation" to refer to the String inside the parameter. 

</p> 

 

<p> 

This program (also) is more interesting than it looks. 

If you write it in the obvious way, 

the additional constructor will initialize the <code>greeting</code> variable 

of the new object to be a reference to the <u>same String object</u> that 

the parameter object refers to. 

In other words, there will be one String object, with two <code>HelloObject</code> 

objects referring to it. 

This is OK for this program, but sometimes it is not what you want. 

</p> 

 

<p> 

Now modify the newly added constructor so that it makes a new String object 

for the new <code>HelloObject</code> object it is constructing. 

Do this by using the constructor for class String that looks like this: 

</p> 

 

<pre> 

public String(String  value);  

</pre> 

 

<p> 

(See the Java documentation for class <code>String</code>.) 

</p> 

 

<p> 

<!-- <a href="../../cs151java.html#30">Click here </A> to go back to the main menu. --> 

</p> 

<hr> 

 </div><!-- end  content --> 

 </div> <!-- end fullScreen --> 

</div> <!-- end wraper --> 

<!-- end main page style --> 

</body> 

</html> 
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2.9 Απόζπαζκα θώδηθα ηνπ αξρείνπ imsmanifest.xml ηνπ πξώηνπ 

καζήκαηνο  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<manifest xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1" 

xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3" 

xmlns:adlnav="http://www.adlnet.org/xsd/adlnav_v1p3" 

xmlns:adlseq="http://www.adlnet.org/xsd/adlseq_v1p3" 

xmlns:imsss="http://www.imsglobal.org/xsd/imsss" xmlns:lom="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

identifier="MANIFEST_IDENTIFIER" version="1.0" 

xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1 imscp_v1p1.xsd                         

http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3 adlcp_v1p3.xsd                         

http://www.adlnet.org/xsd/adlnav_v1p3 adlnav_v1p3.xsd                         

http://www.adlnet.org/xsd/adlseq_v1p3 adlseq_v1p3.xsd                         

http://www.imsglobal.org/xsd/imsss imsss_v1p0.xsd                         http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM 

lom.xsd"> 

  <metadata> 

    <schema>ADL SCORM</schema> 

    <schemaversion>2004 3rd Edition</schemaversion> 

  </metadata> 

  <organizations default="ORG-525605"> 

    <organization identifier="ORG-525605" structure="hierarchical"> 

      <title>Μαζήκαηα Java</title> 

      <item identifier="ACT-212297" isvisible="true"> 

        <title>Part 1 - Running Java Programs</title> 

        <item identifier="ACT-682498" identifierref="RES-1"> 

          <title>Introduction to Java</title> 

          <imsss:sequencing> 

            <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="0.0000" /> 

            <imsss:objectives> 

              <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true" objectiveID="1.1"> 

                <imsss:minNormalizedMeasure>0.5</imsss:minNormalizedMeasure> 

              </imsss:primaryObjective> 

            </imsss:objectives> 

          </imsss:sequencing> 

        </item> 

        <item identifier="ITEM-562C669C85F925095D950349D55D6987" isvisible="true"> 

          <title>Small Java Programs</title> 

          <item identifier="ACT-599214" identifierref="RES-2"> 

            <title>Theory</title> 

            <imsss:sequencing> 

              <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1" /> 

              <imsss:objectives> 

                <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true"> 

                  <imsss:minNormalizedMeasure>1.00000</imsss:minNormalizedMeasure> 

                </imsss:primaryObjective> 

              </imsss:objectives> 

            </imsss:sequencing> 

          </item> 

          <item identifier="ITEM-F3F4865C116D5205D01F19DB0A4202C5" isvisible="true" 

identifierref="RES-09B08785E8639630FF630B0DA817CAA1"> 

            <title>Fill in the Blanks</title> 

            <imsss:sequencing> 

              <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="0.25" /> 
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              <imsss:objectives> 

                <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true"> 

                  <imsss:minNormalizedMeasure>0.7</imsss:minNormalizedMeasure> 

                </imsss:primaryObjective> 

              </imsss:objectives> 

            </imsss:sequencing> 

          </item> 

          <imsss:sequencing> 

            <imsss:controlMode choice="true" choiceExit="true" flow="true" forwardOnly="false" 

useCurrentAttemptObjectiveInfo="true" useCurrentAttemptProgressInfo="true" /> 

            <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

          </imsss:sequencing> 

        </item> 

        <item identifier="ACT-856339" isvisible="true"> 

          <title>How to Run the Example Programs</title> 

          <item identifier="ACT-18514" identifierref="RES-3"> 

            <title>Theory</title> 

            <imsss:sequencing> 

              <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

              <imsss:objectives> 

                <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true"> 

                  <imsss:minNormalizedMeasure>0.5</imsss:minNormalizedMeasure> 

                </imsss:primaryObjective> 

              </imsss:objectives> 

            </imsss:sequencing> 

          </item> 

          <item identifier="ITEM-5EA98D433A79DF77DD7A79A6CA8CB07F" isvisible="true" 

identifierref="RES-E68B8BCDD98AB189A921D95C6FDF7E5A"> 

            <title>Fill in the Blanks</title> 

            <imsss:sequencing> 

              <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="0.25" /> 

              <imsss:objectives> 

                <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true"> 

                  <imsss:minNormalizedMeasure>0.7</imsss:minNormalizedMeasure> 

                </imsss:primaryObjective> 

              </imsss:objectives> 

            </imsss:sequencing> 

          </item> 

          <imsss:sequencing> 

            <imsss:controlMode choice="true" choiceExit="true" flow="true" forwardOnly="false" 

useCurrentAttemptObjectiveInfo="true" useCurrentAttemptProgressInfo="true" /> 

            <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

          </imsss:sequencing> 

        </item> 

        <imsss:sequencing> 

          <imsss:controlMode choice="true" choiceExit="true" flow="true" forwardOnly="false" /> 

        </imsss:sequencing> 

      </item> 

      <item identifier="ACT-118326"> 

        <title>Part 2 - Data</title> 

        <item identifier="ITEM-B188B507D79A75D164E7E492D5F32B41" isvisible="true"> 

          <title>Priminitive data</title> 

          <item identifier="ITEM-478B52FC2533C14F858422EE9C5EBEA6" isvisible="true" 

identifierref="RES-4"> 

            <title>Theory</title> 

            <imsss:sequencing> 

              <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

              <imsss:objectives> 

                <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true"> 

                  <imsss:minNormalizedMeasure>0.5</imsss:minNormalizedMeasure> 
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                </imsss:primaryObjective> 

              </imsss:objectives> 

            </imsss:sequencing> 

          </item> 

          <item identifier="ITEM-41569F3CEC5558DC1FCE13CE41F26AEF" isvisible="true" 

identifierref="RES-90F9B58FE247CA050F5DC894365ED79C"> 

            <title>Quiz</title> 

 

          ………………………………………………………………………………………… 

          Πξφζζεηνο Κψδηθαο..………………………………………………………………… 
          ………………………………………………………………………………………… 
 
<item identifier="ITEM-33299B76FAA7C57AD001149E177AAA56" isvisible="true" 

identifierref="RES-73ECDFE86D376F07618486DF745566A6"> 

            <title>Programming Exercises</title> 

            <imsss:sequencing> 

              <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="0.5000" /> 

              <imsss:objectives> 

                <imsss:primaryObjective satisfiedByMeasure="true"> 

                  <imsss:minNormalizedMeasure>0.6</imsss:minNormalizedMeasure> 

                </imsss:primaryObjective> 

              </imsss:objectives> 

            </imsss:sequencing> 

          </item> 

          <imsss:sequencing> 

            <imsss:controlMode choice="true" choiceExit="true" flow="true" forwardOnly="false" 

useCurrentAttemptObjectiveInfo="true" useCurrentAttemptProgressInfo="true" /> 

            <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

          </imsss:sequencing> 

        </item> 

        <imsss:sequencing> 

          <imsss:controlMode choice="true" choiceExit="true" flow="true" forwardOnly="false" 

useCurrentAttemptObjectiveInfo="true" useCurrentAttemptProgressInfo="true" /> 

          <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 

        </imsss:sequencing> 

      </item> 

      <imsss:sequencing> 

        <imsss:controlMode choice="true" choiceExit="true" flow="true" forwardOnly="false" /> 

      </imsss:sequencing> 

    </organization> 

  </organizations> 

  <resources> 

    <resource identifier="RES-898387SharedFiles" type="webcontent" adlcp:scormType="asset"> 

      <file href="sharedFiles/css/style.css" /> 

      <file href="sharedFiles/images/background.jpg" /> 

      <file href="sharedFiles/images/background3.jpg" /> 

      <file href="sharedFiles/images/backIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/nextIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/Thumbs.db" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/APIWrapper.js" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/snceFunctions.js" /> 

      <file href="sharedFiles/images/background4.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/leyko.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/Logorama.gif" /> 

      <file href="course/images/codingButton.gif" /> 

      <file href="course/images/codingPressed.gif" /> 

      <file href="course/images/loadToEditor.png" /> 

      <file href="course/images/loadToEditorPressed.png" /> 

      <file href="course/images/Thumbs.db" /> 

    </resource> 
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    <resource identifier="RES-1" type="webcontent" adlcp:scormType="sco" 

href="course/chap05/ch05.html"> 

      <file href="course/chap05/ch05.html" /> 

      <file href="course/chap05/ch05_1.html" /> 

      <file href="course/chap05/ch05_10.html" /> 

      <file href="course/chap05/ch05_11.html" /> 

       

          ………………………………………………………………………………………… 

          Πξφζζεηνο Κψδηθαο..………………………………………………………………… 
          ………………………………………………………………………………………… 
 
    <file href="course/chap74/SnowFlake.html" /> 

      <file href="course/chap74/SnowFlakeBasic.class" /> 

      <file href="course/chap74/SnowFlakeStageTwo.class" /> 

      <file href="course/chap74/SnowFlakeStageTwo.html" /> 

      <file href="course/chap74/Thumbs.db" /> 

      <file href="course/chap74/trig.jpg" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-E68B8BCDD98AB189A921D95C6FDF7E5A" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap07/fillBlankCh07.html"> 

      <file href="course/chap07/fillBlankCh07.html" /> 

      <file href="sharedFiles/css/style.css" /> 

      <file href="sharedFiles/images/background3.jpg" /> 

      <file href="sharedFiles/images/backIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/nextIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/snceFunctions.js" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-768CD906D6885CDF2681CA8EAE3D5F88" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap08/progExercises08.html"> 

      <file href="course/chap08/progExercises08.html" /> 

      <file href="sharedFiles/css/style.css" /> 

      <file href="sharedFiles/images/background3.jpg" /> 

      <file href="sharedFiles/images/backIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/nextIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/snceFunctions.js" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-90F9B58FE247CA050F5DC894365ED79C" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap08/chap08quiz.html"> 

      <file href="course/chap08/chap08quiz.html" /> 

      <file href="course/chap08/quizPart1.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/css/style.css" /> 

      <file href="sharedFiles/images/background3.jpg" /> 

      <file href="sharedFiles/images/backIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/nextIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/APIWrapper.js" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/snceFunctions.js" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-FF4B1EE1D2759C1A91CEA8C352C043B1" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap09/chap09quiz.html"> 

      <file href="course/chap09/chap09quiz.html" /> 

      <file href="course/chap09/quizPencil.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/css/style.css" /> 

      <file href="sharedFiles/images/background3.jpg" /> 

      <file href="sharedFiles/images/backIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/nextIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/APIWrapper.js" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/snceFunctions.js" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-2EF87F2EE1A2E0CE8EC893B552968CA6" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap09/progExercises09.html"> 
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      <file href="course/chap09/progExercises09.html" /> 

      <file href="course/images/codingButton.gif" /> 

      <file href="course/images/codingPressed.gif" /> 

      <file href="course/images/Thumbs.db" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-B9ACC4385E8858A0F4C5C0D0F2674DA3" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap09B/chap09Bquiz.html"> 

      <file href="course/chap09B/chap09Bquiz.html" /> 

      <file href="course/chap09B/quizBee.gif" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-5FB2E745F6D61A6DA64700A5E380CE75" adlcp:scormType="sco" 

type="webcontent" href="course/chap09B/progExercises09B.html"> 

      <file href="course/chap09B/progExercises09B.html" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-EB2046A4D91CEC07C1B44BF0C01FA46F" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap09C/chap09Cquiz.html"> 

      <file href="course/chap09C/chap09Cquiz.html" /> 

      <file href="course/chap09C/quizPencil.gif" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-0DFB493F81AEB4965BD64FD6F9D71AB0" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap09C/progExercises09C.html"> 

      <file href="course/chap09C/progExercises09C.html" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-22CE75A360ACC74E8B4EF5F9D5566BFB" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap10/fillBlankCh10.html"> 

      <file href="course/chap10/fillBlankCh10.html" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-D0D4F2C05566290ACB93564E3797BE0C" adlcp:scormType="sco" 

type="webcontent" href="course/chap10/progExercises10.html"> 

      <file href="course/chap10/progExercises10.html" /> 

    </resource> 

          ………………………………………………………………………………………… 

          Πξφζζεηνο Κψδηθαο..………………………………………………………………… 
          ………………………………………………………………………………………… 
    <resource identifier="RES-E7EF2129FC646701CBCFDC10E1E53ED4" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap28/fillBlankCh28.html"> 

      <file href="course/chap28/fillBlankCh28.html" /> 

      <file href="sharedFiles/css/style.css" /> 

      <file href="sharedFiles/images/background3.jpg" /> 

      <file href="sharedFiles/images/backIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/nextIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/APIWrapper.js" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/snceFunctions.js" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-4BD86F5850CDBEC54EC3A0D9A89BCF4D" 

adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="course/chap31/progExercises31.html"> 

      <file href="course/chap31/progExercises31.html" /> 

      <file href="sharedFiles/css/style.css" /> 

      <file href="sharedFiles/images/background3.jpg" /> 

      <file href="sharedFiles/images/background4.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/backIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/loadToEditor.png" /> 

      <file href="sharedFiles/images/Logorama.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/images/nextIcon.gif" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/APIWrapper.js" /> 

      <file href="sharedFiles/scripts/snceFunctions.js" /> 

    </resource> 

  </resources> 

</manifest> 
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2.10 Κώδηθαο ηνπ αξρείνπ APIWrapper.js ηνπ πξώηνπ καζήκαηνο  

 

/******************************************************************************* 

** 

** Advanced Distributed Learning Co-Laboratory (ADL Co-Lab) grants you 

** ("Licensee") a non-exclusive, royalty free, license to use and redistribute 

** this software in source and binary code form, provided that i) this copyright 

** notice and license appear on all copies of the software; and ii) Licensee 

** does not utilize the software in a manner which is disparaging to ADL Co-Lab. 

** 

** This software is provided "AS IS," without a warranty of any kind.  ALL 

** EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, 

INCLUDING ANY 

** IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE OR 

** NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED.  ADL Co-Lab AND ITS LICENSORS 

SHALL 

** NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF 

USING, 

** MODIFYING OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES.  IN NO 

EVENT WILL 

** ADL Co-Lab OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR 

DATA, 

** OR FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR 

PUNITIVE 

** DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF 

LIABILITY, ARISING 

** OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SOFTWARE, EVEN IF ADL Co-Lab HAS 

BEEN 

** ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

** 

*******************************************************************************/ 

 

/******************************************************************************* 

** 

** This file is being presented to Content Developers, Content Programmers and 

** Instructional Designers to demonstrate one way to abstract API calls from the 

** actual content to allow for uniformity and reuse of content fragments. 

** 

** The purpose in wrapping the calls to the API is to (1) provide a 

** consistent means of finding the LMS API adapter within the window 

** hierarchy, (2) to ensure that the method calls are called correctly by the 

** SCO and (3) to make possible changes to the actual API Specifications and 

** Standards easier to implement/change quickly. 

** 

** This is just one possible example for implementing the API guidelines for 

** runtime communication between an LMS and executable content components. 

** There are many other possible implementations. 

** 

*******************************************************************************/ 

 

// local variable definitions used for finding the API 

var apiHandle = null; 

var findAPITries = 0; 

var noAPIFound = "false"; 

 

// an einai 0 to myDebug den emfanizei minhmata kata th roh tou course. 

var myDebug= 0; 

 

// local variable used to keep from calling Terminate() more than once 

var terminated = "0";   // 0=not initialized 

 

// local variable used by the content developer to debug 

// This should be set to true during development to find errors.  However, 

// This should be set to false prior to deployment. 
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// an einai 0 to myDebug den emfanizei minhmata kata th roh tou course. 

var myDebug= 0; 

 

// local variable used to keep from calling Terminate() more than once 

var terminated = "0";   // 0=not initialized 

 

// local variable used by the content developer to debug 

// This should be set to true during development to find errors.  However, 

// This should be set to false prior to deployment. 

var _debug = true; 

 

/******************************************************************************* 

** 

** This function looks for an object named API in parent and opener windows 

** 

** Inputs:  Object - The Window Object 

** 

** Return:  Object - If the API object is found, it's returned, otherwise null 

**          is returned 

** 

*******************************************************************************/ 

function findAPI( win ) 

{ 

   while ( (win.API_1484_11 == null) && 

           (win.parent != null) && 

           (win.parent != win) ) 

   { 

      findAPITries++; 

 

      if ( findAPITries > 500 ) 

      { 

         alert( "Error finding API -- too deeply nested." ); 

         return null; 

      } 

 

      win = win.parent; 

   } 

 

   return win.API_1484_11; 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 

** This function looks for an object named API, first in the current window's 

** frame hierarchy and then, if necessary, in the current window's opener window 

** hierarchy (if there is an opener window). 

** 

** Inputs:  none 

** 

** Return:  Object - If the API object is found, it's returned, otherwise null 

**                   is returned 

** 

*******************************************************************************/ 

function getAPI() 

{ 

   var theAPI = findAPI( window ); 

 

   if ( (theAPI == null) && 

        (window.opener != null) && 

        (typeof(window.opener) != "undefined") ) 
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   { 

      theAPI = findAPI( window.opener ); 

   } 

 

   if (theAPI == null) 

   { 

      alert( "Unable to locate the LMS's API Implementation.\n" + 

             "Communication with the LMS will not occur." ); 

 

      noAPIFound = "true"; 

   } 

 

   return theAPI 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 

** Returns the handle to API object if it was previously set, otherwise it 

** returns null 

** 

** Inputs:  None 

** 

** Return:  Object - The value contained by the apiHandle variable. 

** 

*******************************************************************************/ 

function getAPIHandle() 

{ 

   if ( apiHandle == null ) 

   { 

      if ( noAPIFound == "false" ) 

      { 

         apiHandle = getAPI(); 

      } 

   } 

 

   return apiHandle; 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 

** This function is used to tell the LMS to initiate the communication session. 

** 

** Inputs:  None 

** 

** Return:  String - "true" if the initialization was successful, or 

**          "false" if the initialization failed. 

** 

*******************************************************************************/ 

function doInitialize() 

{ if (myDebug>0) alert("prospathia initialize comunication"); 

   var api = getAPIHandle(); 

 

   if ( api == null ) 

   { 

      return "false"; 

   } 

   else 
   { 

      var result = api.Initialize(""); 

if (myDebug>0) alert("apotelesma "+result); 
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      if ( result != "true" ) 

      { 

         var errCode = doGetLastErrorCode(); 

 

         displayErrorInfo( errCode ); 

 

         // may want to do some error handling 

      } 

   } 

 

   return result; 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 

** This function is used to tell the LMS to terminate the communication session 

** 

** Inputs:  None 

** 

** Return:  String - "true" if successful or 

**                   "false" if failed. 

** 

*******************************************************************************/ 

function doTerminate() 

{ if (myDebug>-0) alert("mesa sti doTermintate"); 

   var api = getAPIHandle(); 

 

   if ( api == null ) 

   { 

      return "false"; 

   } 

   else 
   { 

      // call Terminate only if it was not previously called 

      if ( terminated != "true" ) 

      { 

         // call the Terminate function that should be implemented by 

         // the API 

         var result = api.Terminate(""); 

 

         if ( result != "true" ) 

         { 

            var errCode = doGetLastErrorCode(); 

 

            displayErrorInfo( errCode ); 

 

            // may want to do some error handling 

         } 

         else  // terminate was successful 

         { 

            terminated = "true"; 

         } 

      } 

   } 

 

   return result; 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 
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** This function requests information from the LMS. 

** 

** Inputs:  String - Name of the data model defined category or element 

**                   (e.g. cmi.core.learner_id) 

** 

** Return:  String - The value presently assigned to the specified data model 

**                   element. 

** 

*******************************************************************************/ 

function doGetValue( name ) 

{ 

   // do not call a set after finish was called 

   if ( terminated != "true" ) 

   {  

      var api = getAPIHandle(); 

 

      if ( api == null ) 

      { 

        if (myDebug>0) alert("Unable to locate the LMS's API Implementation.\nGetValue was not 

successful."); 

      return ""; 

      } 

      else 
      {  

         var value = api.GetValue( name ); 

 

         var errCode = api.GetLastError(); 

  //kodikas pou prostethike apo emena gia na kanei initialization otan den exei 

ginei 

   if ( value == "" & errCode=="122" ) 

          {if (myDebug>0) alert("den exei ginei intialization to opoio tha ginei tora") 

             doInitialize(); 

    var value = api.GetValue( name ); 

             var errCode = api.GetLastError(); 

            } 

 // to idio mporei na ginei kai gia tin periptosi pou prospathoume na diavasoume metavlites 

pou o xrhsths den exei thesei times 

  if ( value == "" & errCode=="122" ) 

          {if (myDebug>0) alert("den exei ginei intialization to opoio tha ginei tora") 

             doInitialize(); 

    var value = api.GetValue( name ); 

             var errCode = api.GetLastError(); 

            } 

 // to idio mporei na ginei kai gia tin periptosi pou prospathoume na diavasoume metavlites 

pou o xrhsths den exei thesei times 

  if ( value == "" & errCode=="403" ) 

          {if (myDebug>0) alert("Γελ έρεη δνζεί ηηκή ζην "+name+" αθφκα."); 

    

             var errCode = "0"; 

            } 

  

 if ( errCode != "0" ) 

         { 

     

    //emfanizoume me minhma to lathos pou synevei ston anagnosti. 

mporei na paraleifthei an theloume 

     

            var errCode = doGetLastErrorCode(); 

 

            displayErrorInfo( errCode ); 
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         } 

   

         else 
         {     if (myDebug>0) alert("To "+name+" diavastike epityxos kai einai :"+value); 

            return value; 

         } 

      } 

   } 

   return; 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 

** This function is used to tell the LMS to assign the value to the named data 

** model element. 

** 

** Inputs:  String - Name of the data model defined category or element value 

** 

**          String - The value that the named element or category will be 

**                   assigned 

** 

** Return:  String - "true" if successful or 

**                   "false" if failed. 

** 

*******************************************************************************/ 

function doSetValue( name, value ) 

{if (myDebug>0) alert("aitisi gia apothikeysi tou "+name+" me timi :"+value); 

   // do not call a set after finish was called 

   if ( terminated != "true" ) 

   { 

      var api = getAPIHandle(); 

 

      if ( api == null ) 

      { 

         alert("Unable to locate the LMS's API Implementation.\nGetValue was not successful."); 

      return ""; 

      } 

      else 
      { 

         var result = api.SetValue( name, value ); 

    

         //kodikas pou pprostethike apo emena gia na ginetai initialization otan den exei ginei 

   var errCode = doGetLastErrorCode(); 

    if ( result != "true" & errCode=="132" ) 

          {if (myDebug>0) alert("den exei ginei intialization to opoio tha ginei tora") 

             doInitialize(); 

    result = api.SetValue( name, value ); 

              } 

  if (myDebug>0)  alert("apotelesma gia apothikeysis einai :"+result); 

          

   if ( result != "true" ) 

         { 

            var errCode = doGetLastErrorCode(); 

 

            displayErrorInfo( errCode ); 

 

            // may want to do some error handling 

         } 

      } 

   } 
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   return; 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 

** This function requests the error code for the current error state from the 

** LMS. 

** 

** Inputs:  None 

** 

** Return:  String - The last error code.s 

** 

*******************************************************************************/ 

function doGetLastErrorCode() 

{ 

   // It is permitted to call GetLastError() after Terminate() 

 

   var api = getAPIHandle(); 

 

   if ( api == null ) 

   { 

      return ""; 

   } 

   else 
   { 

      return api.GetLastError(); 

   } 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 

** This function requests a textual description of the current error state from 

** the LMS 

** 

** Inputs:  String - The error code. 

** 

** Return:  String - Textual description of the given error state. 

** 

*******************************************************************************/ 

function doGetErrorString( errCode ) 

{ 

   // It is permitted to call GetLastError() after Terminate() 

 

   var api = getAPIHandle(); 

 

   if ( api == null ) 

   { 

      return ""; 

   } 

   else 
   { 

 

      return api.GetErrorString( errCode ); 

   } 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 

** This function requests additional diagnostic information about the given 

** error code.  This information is LMS specific, but can help a developer find 
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** errors in the SCO. 

** 

** Inputs:  String - The error code. 

** 

** Return:  String - Additional diagnostic information about the given error 

**                   code 

** 

*******************************************************************************/ 

function doGetDiagnostic( error ) 

{ 

   // It is permitted to call GetLastError() after Terminate() 

 

   var api = getAPIHandle(); 

 

   if ( api == null ) 

   { 

      return ""; 

   } 

   else 
   { 

      return api.GetDiagnostic( error ); 

   } 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 

** This function requests that the LMS persist all data to this point in the 

** session. 

** 

** Inputs:  None 

** 

** Return:  None 

** 

*******************************************************************************/ 

function doCommit() 

{if (myDebug>0) alert("PersistDATA"); 

   // do not call a set after Terminate() was called 

   if ( terminated != "true" ) 

   { 

      var api = getAPIHandle(); 

 

      if ( api == null ) 

      { 

         return ""; 

      } 

      else 
      { 

         return api.Commit(""); 

      } 

   } 

   else 
   { 

      return ""; 

   } 

} 

 

/******************************************************************************* 

** 

** Display the last error code, error description and diagnostic information. 

** 
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** Inputs:  String - The error code 

** 

** Return:  None 

** 

*******************************************************************************/ 

function displayErrorInfo( errCode ) 

{ 

  // if ( _debug ) 

 //  { 

      var errString = doGetErrorString( errCode ); 

      var errDiagnostic = doGetDiagnostic( errCode ); 

  

      alert( "ERROR: " + errCode + " - " + errString + "\n" + 

             "DIAGNOSTIC: " + errDiagnostic ); 

  // } 

} 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

Κώδηθαο αξρείσλ δεύηεξνπ καζήκαηνο αζξνηζηηθήο 

αμηνιόγεζεο 

3.1 Απόζπαζκα θώδηθα αξρείνπ εύξεζεο καζεηύπσλ (setstyle.html) 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta name="copyright" content="2007" /> 

<meta name="author" content="Ioannis Kazanidis" /> 

<meta name="email" content="mail@ikazanidis.gr" /> 

<meta name="robots" content="noindex,nofollow" /> 

<title>Learning style questionnaire</title> 

<script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/objectivesFunctions.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/snceFunctions.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/APIWrapper.js"></script> 

<script language="JavaScript"> 

     function setStyle(mystyle) {  

 doSetValue("cmi.objectives."+findObjective("lstyle")+".score.scaled", mystyle)  ; 

 printLStyle(); 

  

 //doSetValue("cmi.objectives."+findObjective(mystyle)+".success_status","success")  ; 

 

} 

 

    

 function countStyle(lsForm) 

 { 

 var actNo=0; 

 var refNo = 0; 

 var theoryNo=0; 

 var pragNo=0; 

 var styles = new Array("act","theory","prag","ref"); 

 var results = new Array(0,0,0,0); 

 var answer="False"; 

var act =new Array(2,4,6,10,17,23,24,32,34,38,40,43,45,48,58,64,71,72,74,79); 

var ref= new Array( 7,13,15,16,25,28,29,31,33,36,39,41,46,52,55,60,62,66,67,76); 

var theory= new Array(1,3,8,12,14,18,20,22,26,30,42,47,51,57,61,63,68,75,77,78); 

var prag= new Array(5,9,11,19,21,27,35,37,44,49,50,53,54,56,59,65,69,70,73,80); 

var scoringact = new Array 

(20,19,18,17,16,15,14,13,12,100,11,10,9,8,7,6,5,4,3,100,100,100,2,100,100,1,100,0) 

var scoringtheory = new 

Array(20,100,19,100,18,17,100,16,15,100,14,13,12,100,11,10,9,8,7,6,5,100,4,3,100,2,1,0); 

var scoringprag = new 

Array(20,100,19,100,100,18,100,17,16,100,15,14,13,100,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,100,2,1,0) 

var scoringref= new 

Array(20,100,100,100,19,100,100,18,17,16,15,14,13,100,12,11,10,9,8,7,6,100,5,4,3,2,1,0); 

var models = new Array("0.1","0.3","0.4","0.2");  
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var thesiScore = new Array(0,0,0,0); 

 

 for (var k = 0; k < 20; k++) 

  { 

  

 for (var i = 0;i < 2; i++) 

 { 

  

   for (var s = 0;s< 4; s++) 

   { 

  var temp = "q"+eval(eval(styles[s])[k])+"["+i+"]"; 

   if (eval("lsForm."+temp+".checked")) 

   {answer= eval("lsForm."+temp+".value"); 

   if (answer=="True") 

   results[s]=results[s]+1; 

   } 

  } 

   

   } 

} 

 

 

//Έιεγρνη εχξεζεο καζήηππνπ 

 var maxResult=results[0] 

 var maxFlag = 0; 

 for (var i=1;i<4;i++) 

 { 

  if (results[i]>maxResult) 

  { 

   maxResult=results[i]; 

   maxFlag=i; 

  } 

 } 

  

 for (var i=0;i<20;i++) 

 { 

  for (var k=0;k<4;k++) 

  { 

   if (eval("scoring"+styles[k])[i]==results[k]) 

   { 

    thesiScore[k]=i; 

   } 

  } 

 } 

  

 

 var minResult=thesiScore[0] 

 var minFlag = 0; 

 for (var i=1;i<4;i++) 

 { 

  if (thesiScore[i]<minResult) 

  { 

   minResult=thesiScore[i]; 

   minFlag=i; 

  } 

 } 

 

 setStyle(models[minFlag]); //θιήζε κεζφδνπ απνζήθεπζεο καζήηππνπ 
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window.scrollTo(0,0); 

 

 } 

 function showQuestionnaire() 

 { 

 document.all.lsQuestionnaire.style.display = "block"; 

 document.all.showQuestionnaire.style.display = "none"; 

 document.all.hideQuestionnaire.style.display = "block"; 

 } 

  

 function hideQuestionnaire() 

 { 

 document.all.lsQuestionnaire.style.display = "none"; 

 document.all.showQuestionnaire.style.display = "block"; 

 document.all.hideQuestionnaire.style.display = "none"; 

 } 

</script> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<link rel="stylesheet" href="../../sharedFiles/css/style.css" type="text/css" /> 

  

 

</head> 

 

<body onload="loadLSPage()" onunload="return unloadPage()"> 

 

<div id="wrapper"> 

  <script type="text/javascript" language="javascript"> 

   loadLSHeader();  

  </script> 

    

  <!-- Main page content --> 

  <div id="fullScreen"> 

  

<p id="heading"> 

Δπηινγή Μαζεζηαθνχ ηπι 

</p> 

    <div id="content"> 

<!-- LESSON DIVISION --> 

<div class="lesson"> 

 

<script type="text/javascript" language="javascript"> 

   loadLSInstructions();  

</script> 

<br clear="all"/><hr/> 

 <div id="obj_report" ></div> 

<form name="setStyleForm" id="setStyleForm"> 

 

<table width="650" border="0" > 

<tr valign="middle"><td valign="middle"> 

<table width="110" border="0"> 

  <tr> 

    <td><input type="radio" name="lstyle" value="1" id="ls1"  onclick="javascript:setStyle('0.1')" 

></td> 

    <td>Δλεξγεηηθφο</td> 

     </tr> 

  <tr> 

    <td><input type="radio" name="lstyle" value="2"  id="ls2" onclick="javascript:setStyle('0.2')" 

></td> 
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  <td>ηνραζηηθφο</td> 

     

  </tr> 

  <tr> 

    <td><input type="radio" name="lstyle" value="3"  id="ls3" onclick="javascript:setStyle('0.3')" 

></td> 

 <td>Θεσξεηηθφο</td> 

     

  </tr> 

  <tr> 

    <td><input type="radio" name="lstyle" value="4"  id="ls4" onclick="javascript:setStyle('0.4')" 

></td> 

    <td>Δθαξκνζηηθφο</td> 

  </tr> 

</table> 

</td><td> 

<table width="540"  height="200" border="1"> 

  <tr > 

    <td bgcolor="#9FD3DD"><div id="styleDetails"  ></div></td> 

  </tr> 

   

</table> 

</td></tr></table> 

</form> 

 

</p> 

<div id="showQuestionnaire" ><a  

onclick="javascript:showQuestionnaire();window.scrollTo(0,200);">Θέισ λα δσ ην 

εξσηεκαηνιφγην</a> :</div> 

<div id="hideQuestionnaire"  style="display:none"><a 

onclick="javascript:hideQuestionnaire()">Απφθξπςε εξσηεκαηνινγίνπ</a></div> 

<hr /> 

<FORM name="questionairre"  onsubmit="return false"> 

<div id="lsQuestionnaire" style="display:none"> 

   <TABLE BORDER="0" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0"> 

 

<!-- Questionnaire Starts --> 

 

 <tr> 

 <td> 

  1. Έρσ ζηαζεξέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ζσζηφ θαη ιάζνο, θαιφ θαη 

θαθφ. 

 </td> 

 <td> 

  <INPUT type="radio" name="q1" id="q1" value="True" checked>σζηφ 

 </td> 

 <td> 

  <INPUT type="radio" name="q1" id="q1"  value="False">Λάζνο 

 </td> 

 </tr> 

 

 <tr> 

 <td> 

  2. πρλά ελεξγψ ρσξίο λα ιακβάλσ ππφςε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο. 

 </td> 

 <td> 

  <INPUT type="radio" name="q2" value="True" checked>σζηφ 

 </td> 

 <td> 

  <INPUT type="radio" name="q2" value="False">Λάζνο 

 </td> 

 </tr> 
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 <td> 

  <INPUT type="radio" name="q2" value="False">Λάζνο 

 </td> 

 </tr> 

 

 <tr> 

 <td> 

 3. Κιίλσ πξνο ην λα ιχλσ πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο κηα βήκα-πξνο-βήκα 

πξνζέγγηζε. 

 </td> 

 <td> 

  <INPUT type="radio" name="q3" value="True" checked>σζηφ 

 </td> 

 <td> 

  <INPUT type="radio" name="q3" value="False">Λάζνο 

 </td> 

 </tr> 

          ………………………………………………………………………………………… 

          Πξφζζεηνο Κψδηθαο..………………………………………………………………… 
          ………………………………………………………………………………………… 
 

 <tr> 

 <td> 

 80. Οη άλζξσπνη ζπρλά κε ζεσξνχλ αζπγθίλεην ζηα αηζζήκαηά ηνπο. 

 </td> 

 <td> 

  <INPUT type="radio" name="q80" value="True" checked>σζηφ 

 </td> 

 <td> 

  <INPUT type="radio" name="q80" value="False">Λάζνο 

 </td> 

 </tr> 

 

<!-- Questionnaire Ends --> 

 

 </TABLE> 

 <BR> 

 <BR> 

 <INPUT TYPE="submit" VALUE="Τπνβνιή" onclick="countStyle(this.form)"> 

 <input type="reset" /> 

<hr/> 

</div> 

 </FORM> 

 

 

</div> 

 </div><!-- end  content --> 

 </div> <!-- end fullScreen --> 

</div> <!-- end wraper --> 

<!-- end main page style --> 

</body> 

</html> 
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3.2 Μέζνδνο θαζνξηζκνύ ζεηξάο θαη εκθάληζεο θάζε ηύπνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε έλα SCO απνκλεκόλεπζεο 

 

function loadLSRememberSubPage(question,example,theory) 

{ 

findLS(); 

//(window.parent.lstyle); 

 

switch(lstyle) 

{ 

case 10:if (question) { 

   document.all.first.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showFirstContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Question">Question 

</a><a name="_Question"></a></b>' 

  

 document.all.firstContent.innerHTML=document.all.questionContent.innerHTML ; 

   document.all.questionContent.innerHTML =""; 

  } 

  if (example) { 

   document.all.seccond.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showSeccondContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Example">Example 

</a><a name="_Example"></a></b>' 

   document.all.seccondContent.innerHTML = 

document.all.example.innerHTML; 

    document.all.example.innerHTML=""; 

  } 

  if (theory) { 

   document.all.third.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showThirdContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Theory">Theory 

</a><a name="_Theory"></a></b>' 

   document.all.thirdContent.innerHTML = 

document.all.theory.innerHTML; 

   document.all.theory.innerHTML =""; 

  } 

  break; 

case 20: 

  if (theory) { 

   document.all.first.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showFirstContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Theory">Theory </a><a 

name="_Theory"></a></b>' 

   document.all.firstContent.innerHTML=document.all.theory.innerHTML 

; 

  } 

  if (example) { 

   document.all.seccond.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showSeccondContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Example">Example 

</a><a name="_Example"></a></b>' 

   document.all.seccondContent.innerHTML = 

document.all.example.innerHTML; 

    document.all.example.innerHTML=""; 

  } 

  if (question) { 

   document.all.third.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showThirdContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Question">Question 

</a><a name="_Question"></a></b>' 

   document.all.thirdContent.innerHTML = 

document.all.questionContent.innerHTML; 

  } 

  break; 

case 30: 

  if (question) { 

   document.all.first.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showFirstContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Question">Question 

</a><a name="_Question"></a></b>' 
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   document.all.thirdContent.innerHTML = 

document.all.questionContent.innerHTML; 

  } 

  break; 

case 30: 

  if (question) { 

   document.all.first.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showFirstContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Question">Question 

</a><a name="_Question"></a></b>' 

  

 document.all.firstContent.innerHTML=document.all.questionContent.innerHTML ; 

   document.all.questionContent.innerHTML =""; 

  } 

  if (theory) { 

   document.all.seccond.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showSeccondContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Theory">Theory 

</a><a name="_Theory"></a></b>' 

   document.all.seccondContent.innerHTML = 

document.all.theory.innerHTML; 

   document.all.theory.innerHTML =""; 

  } 

  if (example) { 

   document.all.third.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showThirdContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Example">Example 

</a><a name="_Example"></a></b>' 

   document.all.thirdContent.innerHTML = 

document.all.example.innerHTML; 

    document.all.example.innerHTML=""; 

  } 

  break; 

case 40: 

  if (example) { 

   document.all.first.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showFirstContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Example">Example 

</a><a name="_Example"></a></b>' 

  

 document.all.firstContent.innerHTML=document.all.example.innerHTML ; 

  } 

  if (theory) { 

   document.all.seccond.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showSeccondContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Theory">Theory 

</a><a name="_Theory"></a></b>' 

   document.all.seccondContent.innerHTML = 

document.all.theory.innerHTML; 

   document.all.theory.innerHTML =""; 

  } 

  if (question) { 

   document.all.third.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showThirdContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Question">Question 

</a><a name="_Question"></a></b>' 

   document.all.thirdContent.innerHTML = 

document.all.questionContent.innerHTML; 

  } 

  break; 

default:if (question) { 

   document.all.first.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showFirstContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Question">Question 

</a><a name="_Question"></a></b>' 

  

 document.all.firstContent.innerHTML=document.all.questionContent.innerHTML ; 

   document.all.questionContent.innerHTML =""; 

  } 

  if (example) { 

   document.all.seccond.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showSeccondContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Example">Example 

</a><a name="_Example"></a></b>' 
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 document.all.firstContent.innerHTML=document.all.questionContent.innerHTML ; 

   document.all.questionContent.innerHTML =""; 

  } 

  if (example) { 

   document.all.seccond.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showSeccondContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Example">Example 

</a><a name="_Example"></a></b>' 

   document.all.seccondContent.innerHTML = 

document.all.example.innerHTML; 

    document.all.example.innerHTML=""; 

  } 

  if (theory) { 

   document.all.third.innerHTML ='<b><a 

onclick="javascript:showThirdContent()" style="cursor: pointer;" href="#_Theory">Theory 

</a><a name="_Theory"></a></b>' 

   document.all.thirdContent.innerHTML = 

document.all.theory.innerHTML; 

   document.all.theory.innerHTML =""; 

  } 

  alert("Πξνζνρή! Γελ έρεηε επηιέμεη Μαζεζηαθφ ηπι:"); 

   

  break; 

  } 

 } 
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3.3 Κώδηθαο αξρείνπ ηζηνζειίδαο εκθάληζεο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

ηύπνπ απνκλεκόλεπζεο 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 

<head> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

  <link rel="stylesheet" href="../../sharedFiles/css/style.css" type="text/css" /> 

 <script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/snceFunctions.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="../../sharedFiles/scripts/APIWrapper.js"></script> 

 <script type="text/javascript" 

src="../../sharedFiles/scripts/objectivesFunctions.js"></script> 

 

 <script type="text/javascript"> 

  

 

 

function SCOTerminatingHandler() 

 { 

  storeLSPagesScore(); 

 } 

</script> 

 

</head> 

 

<body  onload="loadLSRememberSubPage(true,true,true)" onunload="unloadPage()"><!-- 

question,example,theory--> 

<div id="wrapper"> 

  <script type="text/javascript" language="javascript"> 

   loadThisHeader("Class");  

  </script> 

    

  <!-- Main page content --> 

  <div id="fullScreen"> 

    <div id="content"> 

 

<script type="text/javascript" language="javascript"> 

 loadLSRememberBody();  

</script> 

 

<p> 

<div id="theory" style="display:block;text-align:justify"> 

  <p>When a Java application is run, objects are created and their methods are invoked (are run). 

To create an object, there needs to be a description of it.    </p> 

  <p>A class is a description of a kind of object. A programmer may define a class using Java, or 

may use predefined classes that come in class libraries.    </p> 

  <p>A class is merely a plan for a possible object. It does not by itself create any objects. When a 

programmer wants to create an object the new operator is used with the name of the class. Creating 

an object is called instantiation. </p> 

</div> 

</p> 

<p> 
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  <p>In the real world, you'll often find many individual objects all of the same kind. There may be 

thousands of other bicycles in existence, all of the same make and model. Each bicycle was built 

from the same set of blueprints and therefore contains the same components. In object-oriented 

terms, we say that your bicycle is an instance of the class of objects known as bicycles. A class is 

the blueprint from which individual objects are created.    </p> 

  <p>The following <code>Bicycle</code> class is one possible implementation of a bicycle: </p> 

  <form name="mycode1" target="mywindow" onsubmit="openJavaEditor(780,680)" 

action='../../../../compiler/insertCode.jsp'> 

    <p> 

      <input type="hidden" name="name"  value="Bicycle"/> 

      <!-- <input type="hidden" name="compOut"  value="A short: 35000"/> --> 

      <input type="hidden" name="prWeight"  value="0.5"/> 

      <textarea name="code" ROWS="20" lang="el" COLS="50" WRAP="soft"  

      style="width:500px" > 

class Bicycle { 

 

       int cadence = 0; 

       int speed = 0; 

       int gear = 1; 

 

       void changeCadence(int newValue) { 

            cadence = newValue; 

       } 

 

       void changeGear(int newValue) { 

            gear = newValue; 

       } 

 

       void speedUp(int increment) { 

            speed = speed + increment;    

       } 

 

       void applyBrakes(int decrement) { 

            speed = speed - decrement; 

       } 

 

 int getSpeed(){ 

      return speed; 

 }  

       void printStates() { 

            System.out.println("cadence:"+cadence+" speed:"+speed+" gear:"+gear); 

       } 

} 

 

 </textarea> 

      <script type="text/javascript" 

language="javascript">loadJavaEditorBt("mycode1","Bicycle");</script> 

</form></p></p> 

    <p>The syntax of the Java programming language will look new to  you, but the design of this 

class is based on the previous discussion of  bicycle objects. The fields cadence,  speed, and gear 

represent the object's state, and  the methods (changeCadence, changeGear, speedUp etc.) define its 

interaction  with the outside world. </p> 

    <p> You may have noticed that the Bicycle  class does not contain a main method. That's 

because it's not a  complete application; it's just the blueprint for bicycles that might be 

<em>used</em> in an application. The responsibility of creating and using new Bicycle  objects 

belongs to some other class in your application. </p> 

    <p>Here's a  <code>BicycleDemo<code> class that creates two separate Bicycle objects and 

invokes their  methods: </p> 
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   <form name="mycode2" target="mywindow" onsubmit="openJavaEditor(780,680)" 

action='../../../../compiler/insertCode.jsp'> 

    <p> 

      <input type="hidden" name="name"  value="BicycleDemo"/> 

      <!-- <input type="hidden" name="compOut"  value="A short: 35000"/> --> 

      <input type="hidden" name="prWeight"  value="0.5"/> 

      <textarea name="code" ROWS="20" lang="el" COLS="50" WRAP="soft"  

      style="width:500px" > 

class BicycleDemo { 

     public static void main(String[] args) { 

 

          // Create two different Bicycle objects 

          Bicycle bike1 = new Bicycle(); 

          Bicycle bike2 = new Bicycle(); 

 

          // Invoke methods on those objects 

          bike1.changeCadence(50); 

          bike1.speedUp(10); 

          bike1.changeGear(2); 

          bike1.printStates(); 

 

          bike2.changeCadence(50); 

          bike2.speedUp(10); 

          bike2.changeGear(2); 

          bike2.changeCadence(40); 

          bike2.speedUp(10); 

          bike2.changeGear(3); 

          bike2.printStates(); 

     } 

} 

 </textarea> 

      <script type="text/javascript" 

language="javascript">loadJavaEditorBt("mycode2","BicycleDemo");</script> 

</form> 

   <p>The output of this test prints the ending pedal cadence,  speed, and gear for the two bicycles: 

</p> 

   <pre>cadence:50 speed:10 gear:2</pre> 

   <pre>cadence:40 speed:20 gear:3</pre> 

</div> 

</p> 

<p> 

 

<div id="questionContent" style="display:block;text-align:justify"> 

  <p> 

  Each class describes -by an abstact way- objects all of the same kind. An object contains some 

data and a group of functionalities (methods) for data processing.  

  Usualy we refer to an object as an instance of a class.  

  <br /> 

  If we have the car class with the following fields : color, brand, model, sign, currentSpeed find  a 

possible instance of car class and some possible methods of this class.  

</p></div> 

</p> 

 

  </div><!-- end  content --> 

 </div> <!-- end fullScreen --> 

</div> <!-- end wraper --> 

<!-- end main page style --> 

</body> 

</html> 
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3.4 Κώδηθαο αξρείνπ objectivesFunctions.js 

 

/******************************************************************************* 

**  

** Filename: ObjectivesFunctions.js 

** 

** File Description: This file contains several JavaScript functions that are  

**                   used by the Sample SCOs in order to find a specific objective. 

** 

** Author: Kazanidis Ioannis - Claude Ostyn 

** 

** Design Issues: 

** 

** Implementation Issues: 

** Known Problems: 

** Side Effects: 

** 

** References: In the Eye of the SCORM 

** 

 

  

  

  /********************************************************************** 

   **  Function: objectiveScoreScaled(obj) 

   **  Description: Δπηζηξέθεη ην score_scaled ηνπ objective obj 

   **  ρσξίο δεθαδηθά  

   **********************************************************************/ 

   function objectiveScoreScaled(obj) 

 { 

   getObjectivesStatus(obj); 

      var tempVal = obj_scaledScore * 100; 

      tempVal = stripDecimal(tempVal); 

      return tempVal; 

  

 } 

     

     

   /********************************************************************** 

   **  Function: getObjectivesStatus(obj) 

   **  Description: This function is used to find the approriate 

   **               objective (using the identifier). 

   **********************************************************************/ 

    function getObjectivesStatus(obj) 

     

   { 

      var tempIndex = findObjective(obj); 

      tempObjScore = "cmi.objectives."+tempIndex+".score.scaled"; 

      obj_scaledScore = doGetValue(tempObjScore); 

      if ( obj_scaledScore == null) 

      { 

         obj_scaledScore = 0; 

      } 

       

 }   

     

     

   /********************************************************************** 
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    **  Function: findObjective() 

    **  Description: This function is used to find the approriate 

    **               objective (using the identifier). 

    **   

    **********************************************************************/ 

   function findObjective(obj) 

   { 

     

    var numOfObj = doGetValue("cmi.objectives._count"); 

    var objectiveLocation = -1; 

 

    for ( var i=0; i < numOfObj; i++ )  

    { 

          if ( doGetValue("cmi.objectives." + i + ".id") == obj ) 

    { 

    objectiveLocation = i; 

    break; 

    } 

    } 

       if ( objectiveLocation == -1 )  

       { 

          objectiveLocation = numOfObj; 

          doSetValue( "cmi.objectives." + objectiveLocation + ".id", obj); 

       } 

//alert("objective Location:"+objectiveLocation); 

    return objectiveLocation; 

   } 

    

     

   /********************************************************************** 

   **  Function: stripDecimal( tempVal ) 

   **  Description: This function is used to write the percent score and 

   **               status bar for each module 

   **  Apaitoumenes synartiseis :  

   **  Apaitoumenes metavlites :  

   **********************************************************************/ 

   function stripDecimal( ioPercent ) 

   { 

      var stringIoPercent = String( ioPercent);  

      var decimalIndex = stringIoPercent.indexOf("."); 

       

      var returnVal; 

       

      if ( ! (decimalIndex == -1) ) 

      { 

          

         returnVal = stringIoPercent.substring(0,decimalIndex); 

      }  

      else 
      { 

        returnVal = stringIoPercent; 

      } 

       

      return returnVal; 

   } 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

Δξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο ηνπ ProPer 

 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ παξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακνξθσηηθή θαη αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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4.1 Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο από εηδηθνύο  

 

 

Δπθνιία Υξήζεο 

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ 

Οπδέηεξνο

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

1.  Σν ζχζηεκα είλαη εχρξεζην θαη θηιηθφ 
     

2.  Μηθξφο ρξφλνο εμνηθείσζεο 
     

  

 

 

Υξεζηκόηεηα 

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ 

Οπδέηεξν

ο/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

3.  Βξίζθσ ην ζχζηεκα ρξήζηκν γηα ηελ 

παξνπζίαζε καζεκάησλ 
     

4.  Βξίζθσ ην ζχζηεκα ρξήζηκν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πξνζσπηθά ηνηρεία 

 Ολνκαηεπώλπκν  Ηκεξνκελία 

 Ιδηόηεηα      
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Πξνζαξκνζηηθόηεηα – Μνληέιν Υξήζηε

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ 

Οπδέηεξνο

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

5.  Δίκαη επραξηζηεκέλνο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ πηνζεηνχληαη 

απφ ην ζχζηεκα 

     

 Υαξαθηεξίζηε ηελ ηθαλνπνίεζή ζαο 

πξνο ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο 

Πνιχ 

Μηθξή 
Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Πνιχ 

Μεγάιε 

6.  Πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο ζηα 

πεξηερφκελα 
     

7.  Άκεζε θαζνδήγεζε ζηελ πξνηεηλφκελε 

ελφηεηα 
     

8.  Δκθάληζε βαζκνινγίαο καζήκαηνο 
     

9.  Δκθάληζε βαζκνινγίαο ζηφρσλ 
     

10.  Γπλαηφηεηα αιιαγήο κνληέινπ ρξήζηε 

ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 
     

11.  Σξφπνο δεκηνπξγίαο κνληέινπ ρξήζηε 

(Γήισζε ζηφρσλ θαη πξνγελέζηεξεο 

γλψζεο) 
     

12.  Σξφπνο βαζκνινγίαο πξνγξακκάησλ Java 
     

13.  Οξζφηεηα κνληέινπ ρξήζηε 
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Πξνηάζεηο θαη γλώκε  Δηδηθνύ

14.  Τη ζας άρεζε ζηε τρήζε ηοσ ζσζηήκαηος : 
 

15.  Τη δε ζας άρεζε : 

16.  Τη ζας κπέρδευε ή ηη βρήθαηε προβιεκαηηθό; 
 

17.  Τη ζα προηείλαηε λα προζζέζοσκε ζηο ζύζηεκα : 

18.  Οποηαδήποηε άιια ζτόιηα γηα ηο ζύζηεκα :  

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζπλεξγαζία ζαο !!! 
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4.2  Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο από εθπαηδεπηηθνύο 

 

Πξνζσπηθά ηνηρεία 

 Ολνκαηεπώλπκν  Ηκεξνκελία 

 Ιδηόηεηα      

       

Γεκηνπξγία Μαζήκαηνο – Πξόζζεηα Υαξαθηεξηζηηθά

 Υαξαθηεξίζηε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 

παξαθάησ  

Πνιχ 

Μηθξή 
Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Πνιχ 

Μεγάιε 

1.  Κσδηθφο πξφζβαζεο  γηα θάζε κάζεκα 
     

2.  Υξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηελ πξνβνιή ηνπ 

καζήκαηνο 
     

3.  Δμαγσγή/εηζαγσγή βνεζεηηθψλ 

δεδνκέλσλ (θσδηθνί, F.A.Q., νκάδεο 

ζηφρσλ, εκθάληζε θνπκπηψλ δήισζεο 

γλψζεο) ζε/απφ αξρείν 

     

  
    

Γπλαηόηεηεο Γηακόξθσζεο - Γηαρείξηζεο ηνπ Μαζήκαηνο

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
  

πκθσλψ 

απφιπηα 

4.  Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ην 

δηθαίσκα (ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλεο 

ελφηεηεο) λα δειψλνπλ αλ έκαζαλ ην 

κάζεκα 

     

 Υαξαθηεξίζηε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 

παξαθάησ  

Πνιχ 

Μηθξή 
Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Πνιχ 

Μεγάιε 

5.  Γπλαηφηεηα νξηζκνχ ζηφρσλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ 
     

6.  Γπλαηφηεηα λα νξίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο 

ελφηεηεο  ζηηο νπνίεο ν εθπαηδεπφκελνο 

έρεη ην δηθαίσκα λα δειψζεη ξεηά αλ 

έκαζε ή φρη ην πεξηερφκελφ ηνπο 

     

7.  Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βάζεο 

δεδνκέλσλ κε ηηο πρλέο Δξσηήζεηο 

(F.A.Q.) γηα ηελ θάζε ελφηεηα 

     

8.  Γπλαηφηεηα εξσηήζεσλ απφ ηνπο 

καζεηέο 
     

  
    

Καξηέιεο ηαηηζηηθώλ ηνηρείσλ

 Υαξαθηεξίζηε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 

παξαθάησ  

Πνιχ 

Μηθξή 
Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Πνιχ 

Μεγάιε 

9.  Καξηέια ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή ζε ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα 

     

10.  Καξηέια ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 
     



Δξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ProPer απφ εθπαηδεπηηθνχο  Παξαξηεκα 4 

 

472 

11.  Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ παξαπάλσ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζε αξρεία Excel 
     

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
  

πκθσλψ 

απφιπηα 

12.  Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην είδνο ησλ  

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηηο αληίζηνηρεο θαξηέιεο 

    

13.  Ο ηξφπνο εκθάληζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο 
    

 

 

Δπρξεζηία

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
  

πκθσλψ 

απφιπηα 

14.  Οη ζειίδεο θνξηψλνπλ γξήγνξα 
     

15.  Δίλαη εχθνιν λα δεκηνπξγήζσ έλα 

κάζεκα  
     

16.  Βξίζθσ ηελ εκθάληζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα 
     

17.  Υξεηάζηεθε ιίγνο ρξφλνο γηα λα 

εμνηθεησζψ κε ην ζχζηεκα 
     

18.  Σν ζχζηεκα ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα 

ρξήζηεο κε κηθξή εκπεηξία ζηνπο 

ππνινγηζηέο 
     

19.  πλνιηθά ην ζχζηεκα είλαη  εχρξεζην θαη 

θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε 
     

       

Γηαρείξηζε ιαζώλ - βνήζεηα

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
  

πκθσλψ 

απφιπηα 

20.  Δκθαλίζηεθαλ ιίγα έσο θαζφινπ ιάζε 

(bugs) 
     

21.  Μεηά απφ ηελ εκθάληζε θάπνηνπ ιάζνπο 

ε επαλαθνξά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ήηαλ 

εχθνιε 

     

22.  Μεηά ηελ εκθάληζε θάπνηνπ ιάζνπο 

εκθαλίζηεθε θαηαηνπηζηηθφ κήλπκα πνπ 

κε βνήζεζε λα επαλαθέξσ ην ζχζηεκα 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

     

23.  Ζ παξνρή βνήζεηαο ζε θάζε ζεκείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθή 
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Υξεζηκόηεηα

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
  

πκθσλψ 

απφιπηα 

24.  Βξίζθσ ην ζχζηεκα ρξήζηκν γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε καζεκάησλ 
     

25.  Θα ρξεζηκνπνηνχζα ην ζχζηεκα ζην 

κέιινλ γηα πξνβνιή καζεκάησλ κνπ 
     

 

Πξνηάζεηο θαη γλώκε ρξήζηε

26.  Τη ζας άρεζε ζηε τρήζε ηοσ ζσζηήκαηος : 
 

27.  Τη δε ζας άρεζε : 

28.  Τη ζας κπέρδευε ή ηη βρήθαηε προβιεκαηηθό; 
 

29.  Τη ζα προηείλαηε λα προζζέζοσκε ζηο ζύζηεκα : 

30.  Οποηαδήποηε άιια ζτόιηα γηα ηο ζύζηεκα :  

 

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζπλεξγαζία ζαο !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο γλψζεσλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (pre-test)  Παξαξηεκα 4 

 

474 

4.3  Αξρηθό εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο γλώζεσλ δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο (pre-test) 

Πξνζσπηθά ηνηρεία 

 Δπώλπκν  Όλνκα  

 Δμάκελν  Αξ. Μεηξώνπ  

 Ηιηθία  Φύιιν  Άξξελ   Θήιπ 

 Γηαζέησ ππνινγηζηή 

ζην ζπίηη 
 Ναη  ρη   

 πλδένκαη ζην Internet 

από ην ζπίηη κέζσ 

 Απιήο ηειεθσληθήο 

γξακκήο 
 ISDN  DSL 

 Γελ ζπλδένκαη 

απφ ην ζπίηη 

 Υξεζηκνπνηώ ην 

Internet θάζε 
 Μέξα  Δβδνκάδα  Μήλα  πάληα 

 Γλώζε Αγγιηθώλ  Καζφινπ  Μέηξηα  Καιή  Πνιχ Καιή 

 Γλώζε Java  Καζφινπ  Μέηξηα  Καιή  Πνιχ Καιή

Πξνθίι Φνηηεηή 

  Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

 Έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα κεηαπεδάο γξήγνξα απφ ηε κία δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ άιιε ρσξίο δηάιεηκκα γηα αλάπαπζε; 
   

 νπ είλαη δχζθνιν λα πξνζειψλεζαη ζε κηα εξγαζία πνπ απαηηεί 

ζπλερή ζπγθέληξσζε; 
   

 νπ αξέζεη λα ζπδεηάο ηφζν πνιχ, ψζηε δελ ράλεηο ηελ επθαηξία λα 

πηάλεηο θνπβέληα έζησ θαη κε έλαλ άγλσζην; 
   

  
Υξσζηάσ 

Θέισ bonus 

κνλάδεο 
Πέξαζα  Βαζκφο 

 Πξνγξακκαηηζκόο Ι                                              .... 

 Γνκέο Γεδνκέλσλ                                   .... 

 Πξνγξ. Γηαδηθηύνπ                                    .... 

 Αληηθεηκελνζηξαθήο 

Πξνγξακκαηηζκόο 
                                  .... 

 Οκάδα  Α  Β (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή) 

 

Δμέηαζε γλώζεσλ πάλσ ζηα αληηθείκελα θαη ηελ Java 

 Απηφ ην ηεζη ζθνπφ έρεη λα κεηξήζεη ηηο γλψζεηο ζαο πάλσ ζηνλ Αληηθεηκελνζηξαθή Πξνγξακκαηηζκφ 

κε ηε Java 

1. Ση είλαη  θιάζε;  

 Α.    Κιάζε είλαη έλα ηκήκα ηεο κλήκεο ππνινγηζηή πνπ πεξηέρεη ηα αληηθείκελα.  

 Β.    Κιάζε είλαη έλα ηκήκα ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ πνπ δηαηεξείηαη γηα ηα αληηθεηκελνζηξαθή 

πξνγξάκκαηα.  

 Γ.    Κιάζε είλαη ην κέξνο ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ πεξηέρεη ηηο κεηαβιεηέο.  

Γ.     Κιάζε είλαη κηα πεξηγξαθή ελφο είδνπο αληηθεηκέλνπ.  
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2. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ελόο θαηαζθεπαζηή θαη ησλ ππνινίπσλ κεζόδσλ κίαο θιάζεο; 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

3  Ση ζα ζπκβεί εάλ ε main() κέζνδνο κηαο «testing» θιάζεο πξνζπαζήζεη λα έρεη 

πξόζβαζε ζε κηα ηδησηηθή (private) κεηαβιεηή ελόο αληηθεηκέλνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηε 

ζεκεηνγξαθία  ηειείαο (dot notation) γηα ηε θιήζε ηεο κεζόδνπ; 

 Α.    Ο κεηαγισηηηζηήο ζα βξεη ην ιάζνο θαη δελ ζα δεκηνπξγήζεη ην αξρείν .class.  

 Β.    Ο κεηαγισηηηζηήο ζα αιιάμεη απηφκαηα ηελ ηδησηηθή κεηαβιεηή ζε κηα δεκφζηα 

κεηαβιεηή.  

 Γ.    Σν πξφγξακκα ζα κεηαγισηηηζηεί επηηπρψο, αιιά ην αξρείν .class δελ ζα ηξέμεη ζσζηά.  

 Γ.    Σν πξφγξακκα ζα κεηαγισηηηζηεί θαη ζα ηξέμεη επηηπρψο. 
 

 

 

4. πκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα αθνύ κειεηήζεηε ην πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί 

 
Πεδία      

Όλοκα Τύπος Ρόιος 

      

      

      

   

   

   

      

Καηαζκεςαζηέρ      

Όλοκα Τύπος Λεηηοσργία 
Παράκεηροη 

(ηύπος - 
Όλοκα) 

        

        

Μέθοδοι      

Όλοκα Λεηηοσργία 

Δπηζηρεθόκελε ηηκή   

ηύπος 
ηηκή ποσ 

επηζηρέθεηαη 

Παράκεηροη 
(ηύπος - 
Όλοκα) 
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1. class CheckingAccount 

2. { 

3. 

4.   String accountNumber; 

5.   String accountHolder; 

6.   int    balance; 

7. 

8.  

9.   CheckingAccount( String accNumber, String holder, int start ) 

10.  { 

11.    accountNumber = accNumber ; 

12.    accountHolder = holder ; 

13.    balance       = start ; 

14.  } 

15. 

 

17.  void  processDeposit( int amount ) 

18.  { 

19.    balance = balance + amount ;  

20.  } 

21. 

22.  void processCheck( int amount ) 

23.  { 

24.    int charge; 

25.    if ( balance < 100000 ) 

26.      charge = 15;  

27.    else 

28.      charge = 0; 

29. 

30.    balance =  balance - amount - charge  ; 

31.  } 

32. 

33. } 

34. 

 

35. class CheckingAccountTester 

36. { 

37.   public static void main( String[] args ) 

38.  { 

39.     

40.       // κώδικαρ…………… 

41.  } 

42. } 

 

5. ηε παξαπάλσ θιάζε δεκηνπξγήζηε κία κέζνδν κε ην όλνκα getBalance ε νπνία ζα καο 

επηζηξέθεη ηε ηηκή ηνπ πεδίνπ balance. ε πνηα γξακκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εηζαρζεί; 

 

 

 

 

 

 

6. Γεκηνπξγήζηε έλα αληηθείκελν ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο παξαπάλσ θιάζεο 
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7. Καιέζηε κία κέζνδν ηεο παξαπάλσ θιάζεο 

 

 

 

 

 

8. Μειεηήζηε ηνλ θώδηθα πνπ αθνινπζεί θαη απαληήζηε: 

 
class CheckingAccount 

{ 

  . . . . 

  private int    balance; 

 

  . . . . 

  void  processDeposit( int amount ) 

  { 

    balance = balance + amount ;  

  } 

} 

Σν πεδίν balance ελόο αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο CheckingAccount ζα θξαηήζεη κία κόληκε 

ηηκή; 

___________________________________________________________________________ 
 

Η παξάκεηξνο amount ηεο κεζόδνπ  processDeposit() ελόο αληηθεηκέλνπ ζα θξαηήζεη κία 

κόληκε ηηκή ; 

____________________________________________________________________________ 
 

9. Μπνξεί έλαο πξνγξακκαηηζηήο (εζείο) λα ζρεδηάζεη κηα θιάζε ηεο νπνίαο ηα 

αληηθείκελα είλαη ακεηάβιεηα (immutable);   

 Α.    ρη, κφλν κεξηθέο πξνθαζνξηζκέλεο θιάζεηο ηεο Java φπσο ε String είλαη ακεηάβιεηεο.  

 Β.    ρη, φιεο νη πξνθαζνξηζκέλεο θιάζεηο  είλαη ακεηάβιεηεο, θαη φιεο νη θαζνξηζκέλεο 

απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή  δελ είλαη.  

 Γ.    Ναη, αλ θαηαζηήζεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο ζηηγκηνηχπνπ (instance variables) ηεο θιάζεο 

ηδησηηθέο.  

 Γ.    Ναη, κε ην λα θαηαζηήζεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο ζηηγκηνηχπνπ θαη ηηο κεζφδνπο ηεο 

θιάζεο ηδησηηθέο. 
 

10. Ση είλαη ε ππνγξαθή (signature) κηαο κεζόδνπ;   

 Α.    Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ θαη ν ηχπνο ηηο επηζηξεθφκελεο 

ηηκήο ηεο.  

 Β.    Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ θαη ηα νλφκαηα ησλ 

παξακέηξσλ ηεο.  

 Γ.    Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ θαη νη ηχπνη δεδνκέλσλ ησλ 

παξακέηξσλ ηεο.  

Γ.     Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ, ε ιίζηα ησλ παξακέηξσλ ηεο 

θαη ν ηχπνο επηζηξνθήο ηεο. 
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11. Γεδνκέλεο ηεο αθόινπζεο θιάζεο (παξνπζηάδνληαη κόλν ηκήκαηά ηεο εδώ) 

public class Screen 
 

{    

   public class Screen 

   {. . .} 

 

   public int numberOfPixels() 

   {. . .} 

 

   public void clear (Boolean invert) 

   {. . .} 

} 

 

γξάςηε νξηζκέλεο γξακκέο θώδηθα πνπ δεκηνπξγνύλ: έλα αληηθείκελν Screen, έπεηηα θαινύλ ηε 

κέζνδν clear αλ (θαη κόλν αλ) ν αξηζκόο ησλ pixels (πνπ επηζηξέθεηαη από ηε κέζνδν 

numberOfPixels) είλαη κεγαιύηεξνο από δύν εθαηνκκύξηα.  

 

 

 

 

 

 

 

12. Ση είλαη κηα αθεξεκέλε θιάζε (abstract class);  

 Α.    Μηα αθεξεκέλε θιάζε είλαη κηα θιάζε ρσξίο θακία θιάζε παηδηψλ (child class).  

 Β.    Μηα αθεξεκέλε θιάζε είλαη νπνηαδήπνηε γνληθή θιάζε κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

θιάζεηο παηδηψλ.  

 Γ.    Μηα αθεξεκέλε θιάζε είλαη κία θιάζε πνπ δελ κπνξεί λα αξρηθνπνηεζεί (δειαδή λα 

δεκηνπξγεζνχλ αληηθείκελα απηήο).  

 Γ.    Ζ αθεξεκέλε θιάζε είλαη έλα άιιν φλνκα γηα ηε «βαζηθή θιάζε»(base class) 

 
13. Ση είλαη κηα αθεξεκέλε κέζνδνο;  _____ 

 Α.    Μηα αθεξεκέλε κέζνδνο είλαη νπνηαδήπνηε κέζνδνο ζε κηα αθεξεκέλε θιάζε.  

 Β.    Μηα αθεξεκέλε κέζνδνο είλαη κηα κέζνδνο πνπ δελ κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί.  

 Γ.    Μηα αθεξεκέλε κέζνδνο είλαη κηα κέζνδνο ρσξίο ζψκα πνπ δειψλεηαη κε ηε 

δεζκεπκέλε ιέμε abstract.  

 Γ.    Μηα αθεξεκέλε κέζνδνο είλαη κηα κέζνδνο ζηελ θιάζε παηδηψλ πνπ παξαθάκπηεη 

(overrides) κηα γνληθή κέζνδν (parent class). 

 
14. class Parent 

{ 

  public abstract int compute( int x, String j); 

} 

 

class Child extends Parent 
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{ 

       // child's compute method 

} 

Πνην από ηα παξαθάησ είλαη ιάζνο?  

 

A. public int compute( int x, String j ){ . . . } 

 

B. public int compute( int stuff, String str ){ . . . } 

 

C. public int Compute( int x, String j ){ . . . } 

 

D. public int compute( String j, int x){ . . . } 

 

      E. public double compute( int x, String j){ . . . } 

 

15. Γίλεηαη ε παξαθάησ αθεξεκέλε κέζνδνο πνπ δειώζεθε ζηε γνληθή θιάζε: 
public abstract int sumUp ( int[] arr ); 

 

Πνηα από ηηο επόκελεο δειώζεηο απαηηείηαη ζε κηα κε αθεξεκέλε θιάζε παηδί; 

 

 A.    public abstract int sumUp ( int[] arr ) { . . . }  

 

 Β.    public int sumUp ( int[] arr ) { . . . }  

 

 Γ.    public double sumUp ( int[] arr ) { . . . }  

 

 Γ    public int sumUp ( long[] arr ) { . . . } 

 

16. Ση είλαη κηα δηεπαθή (Interface);   

 Α.    Μηα δηεπαθή είλαη κηα ζπιινγή δειψζεσλ ζηαζεξψλ θαη κεζφδσλ.  

 Β.    Μηα δηεπαθή είλαη κηα θιάζε ηελ νπνία ε θιάζε παηδί ηεο κπνξεί λα επεθηείλεη.  

 Γ.    Μηα δηεπαθή είλαη κηα ζπιινγή GUI.  

Γ.    Μηα δηεπαθή είλαη ε ζπιινγή ησλ δεκφζησλ κεζφδσλ κηαο θιάζεο 

 

17. Όηαλ κηα θιάζε εθαξκόδεη-πινπνηεί κηα δηεπαθή (implements an interface), ηη πξέπεη 

απηή λα θάλεη;  

 Α.   Πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη θάζε ζηαζεξά απφ ηε δηεπαθή.  

 Β.   Πξέπεη λα δειψζεη θαη λα παξέρεη έλα ζψκα κεζφδνπ γηα θάζε κέζνδν ζηε δηεπαθή.  

 Γ.   Πξέπεη λα δειψζεη κηα κεηαβιεηή γηα θάζε κηα ζηαζεξά ζηε δηεπαθή.  

 Γ.   Πξέπεη λα πεξηιάβεη κηα ηδησηηθή κέζνδν γηα θάζε κέζνδν ζηε δηεπαθή 
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4.4  Δηζαγσγηθό θπιιάδην κε ζελάξην ηνπ πεηξάκαηνο  

  

 

 

  
    Δξγαδφκαζηε πάλσ ζηελ πινπνίεζε ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζαξκνζηηθνχ πζηήκαηνο 

ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα πξνβάιεη πξνζαξκνζηηθά ειεθηξνληθά καζήκαηα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Χο κέξνο απηήο ηεο πινπνίεζεο δηεμάγνπκε απηά ηα πηινηηθά καζήκαηα ψζηε 

λα ειέγμνπκε  

 

 ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

 πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο 

 θαη πηζαλέο αλαγθαίεο αιιαγέο ζηελ ζρεδίαζή ηνπ.  

 

Αλ βξείηε κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία δπζθνιεχεζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ή λα ηα θαηαλνήζεηε θαη νη  κειινληηθνί ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πηζαλψο ζα 

έρνπλ ηηο ίδηεο δπζθνιίεο. Δπηζεκαίλνληαο ζε εκάο απηέο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ, καο βνεζάηε λα πξνβνχκε 

ζηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

πηινηηθψλ καζεκάησλ. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε 

θάπνησλ νδεγηψλ-θαλφλσλ φπσο νξίδνληαη απφ ηε  δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Με ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζε απηά  ηα καζήκαηα απνδέρεζηε ηα παξαθάησ: 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πηινηηθψλ καζεκάησλ πξέπεη φινη νη θνηηεηέο 

λα είλαη πξνζεισκέλνη ζηελ κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Απνθεχγνληαη νη ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη γηα 

νπνηαδήπνηε απνξία θαινχκε ηνλ ππεχζπλν ησλ καζεκάησλ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε πξνβνιή ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ φπσο μέλεο πξνο ην 

κάζεκα ζειίδεο απφ ην δηαδίθηπν, παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή θιπ. 

 Σν ζχζηεκα θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηέο ζαο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ 

ρξήζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

 Γηα ιφγνπο θαηαγξαθήο ησλ ζπλζεθψλ ησλ καζεκάησλ θαη 

πεξεηαίξσ αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα γίλεηαη 

βηληενζθφπεζε ηεο αίζνπζαο απφ θάκεξα. Σν πεξηερφκελν ηεο 

βηληενζθφπεζεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαλέλαλ άιιν ζθνπφ 

πέξαλ ησλ παξαπάλσ.  

 Μεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ ζα ζαο δνζεί λα ζπκπιεξψζεηε εηδηθφ 

εξσηεκαηνιφγην φπσο θαη λα απαληήζεηε ζε έλα ηεζη γλψζεσλ πάλσ 

ζην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο  

 

 Ο ρξφλνο πξνζέιεπζεο νξίδεηαη ζηηο 19.00 θαη απνρψξεζεο ζηηο 

21.00 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηζη Εκπαιδεςηικού 
Σςζηήμαηορ Proper 

Πηινηηθά Μαζήκαηα 

Καλώρ ήπθαηε 

Οδηγίερ - κανόνερ 
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1. Θα ρσξηζηείηε ζε δχν νκάδεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ ππεχζπλνπ ησλ καζεκάησλ . Ζ πξψηε θαη ε δεχηεξε 

νκάδα ζα αλνίμνπλ ηηο παξαθάησ ζειίδεο αληίζηνηρα:  

 

 http://195.251.211.95:8080/myRTE2/runtime/LMSM

ain.htm  
 

 http://195.251.211.71:8080/adl/runtime/LMSMain.ht

m  

 

2. Μεηαβάιεηε θαηάιιεια ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία 

κέζα απφ ηελ επηινγή «Αιιαγή ηνπ πξνθίι κνπ» 

3. Δπηιέμηε λα αλνίμεηε ην κάζεκα «Αληηθείκελα θαη Java» 

4. Γηακνξθψζηε ην Μνληέιν Υξήζηε ζχκθσλα κε ηηο 

γλψζεηο ζαο 

5. Ξεθηλήζηε ηε κειέηε ηνπ καζήκαηνο. 

 

Δπραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο, 

Η. Καδαλίδεο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλαξμε  καζεκάησλ -  

πνξεία καζήκαηνο 

 

http://195.251.211.95:8080/myRTE2/runtime/LMSMain.htm
http://195.251.211.95:8080/myRTE2/runtime/LMSMain.htm
http://195.251.211.71:8080/adl/runtime/LMSMain.htm
http://195.251.211.71:8080/adl/runtime/LMSMain.htm
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4.5  Σειηθό εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο γλώζεσλ δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο 

Πξνζσπηθά ηνηρεία 

 Δπώλπκν  Όλνκα  

 Δμάκελν  Αξ. Μεηξώνπ  

 Βαζκόο  email ……………..@uom.gr 

 Οκάδα  Α  Β username  

 

Δμέηαζε γλώζεσλ πάλσ ζηα αληηθείκελα θαη ηελ Java 

 Απηφ ην ηεζη ζθνπφ έρεη λα αμηνινγήζεη ηηο γλψζεηο ζαο πάλσ ζηε Java θαη ηα Objects 

1. Μειεηήζηε ηηο παξαθάησ γξακκέο θώδηθα; 
 

String strA = new String("Roasted "); 

String strB = new String("Acorns ");  

String strC = strA;  

strA = strB; 

 

Πόζα αληηθείκελα έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Αθνύ ε ηειεπηαία εληνιή εθηειεζηεί πόζα αληηθείκελα 

είλαη πξνζβάζηκα; 

 

Α.    Γεκηνπξγήζεθαλ : 2.  Πξνζβάζηκα : 1 

 

B.    Γεκηνπξγήζεθαλ : 2.  Πξνζβάζηκα : 2 

 

Γ.    Γεκηνπξγήζεθαλ : 3.  Πξνζβάζηκα : 1  

 

Γ.    Γεκηνπξγήζεθαλ : 3.  Πξνζβάζηκα : 2  

Δ.    Γεκηνπξγήζεθαλ : 3.  Πξνζβάζηκα : 3 
2. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ελόο θαηαζθεπαζηή θαη ησλ ππνινίπσλ κεζόδσλ κίαο θιάζεο; 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

3  Ση ζα ζπκβεί εάλ ε main() κέζνδνο κηαο «testing» θιάζεο πξνζπαζήζεη λα έρεη 

πξόζβαζε ζε κηα ηδησηηθή (private) κεηαβιεηή ελόο αληηθεηκέλνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηε 

θιήζε κέζσ ηειεηώλ (dot notation); 

 Α.    Ο κεηαγισηηηζηήο ζα βξεη ην ιάζνο θαη δελ ζα δεκηνπξγήζεη ην αξρείν .class.  

 Β.    Ο κεηαγισηηηζηήο ζα αιιάμεη απηφκαηα ηελ ηδησηηθή κεηαβιεηή ζε κηα δεκφζηα 

κεηαβιεηή.  

 Γ.    Σν πξφγξακκα ζα κεηαγισηηηζηεί επηηπρψο, αιιά ην αξρείν .class δελ ζα ηξέμεη ζσζηά.  

 Γ.    Σν πξφγξακκα ζα κεηαγισηηηζηεί θαη ζα ηξέμεη επηηπρψο. 
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4. πκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα αθνύ κειεηήζεηε ην πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί 
Πεδία      

Όλοκα Τύπος Ρόιος 

      

      

      

      

Καηαζκεςαζηέρ      

Όλοκα Τύπος Λεηηοσργία 
Παράκεηροη 

(ηύπος - 
Όλοκα) 

    
 
  
 

  

    
 
  
 

  

Μέθοδοι      

Όλοκα Λεηηοσργία 

Δπηζηρεθόκελε ηηκή   

ηύπος 
ηηκή ποσ 

επηζηρέθεηαη 

Παράκεηροη 
(ηύπος - 
Όλοκα) 

  

 
 
 
  

      

  

  
 
 
 

      

  
 
 
  

  
 

    

 

 

 

 

 
1. class CheckingAccount 

2. { 

3. 

4.   String accountNumber; 

5.   String accountHolder; 

6.   int    balance; 

7. 

8.  

9.   CheckingAccount( String accNumber, String holder, int start ) 

10.  { 

11.    accountNumber = accNumber ; 

12.    accountHolder = holder ; 

13.    balance       = start ; 

14.  } 

15. 

 

17.  void  processDeposit( int amount ) 

18.  { 

19.    balance = balance + amount ;  

20.  } 

21. 

22.  void processCheck( int amount ) 
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23.  { 

24.    int charge; 

25.    if ( balance < 100000 ) 

26.      charge = 15;  

27.    else 

28.      charge = 0; 

29. 

30.    balance =  balance - amount - charge  ; 

31.  } 

32. 

33. } 

34. 

35. class CheckingAccountTester 

36. { 

37.   public static void main( String[] args ) 

38.  { 

39.     

40.       // κώδικαρ…………… 

41.  } 

42. } 

 

5. Γεκηνπξγήζηε κία κέζνδν κε ην όλνκα getBalance ε νπνία ζα καο επηζηξέθεη ηε ηηκή ηνπ 

πεδίνπ balance. ε πνηα γξακκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εηζαρζεί; 

 

 

 

 

 

 

6. Γεκηνπξγήζηε έλα αληηθείκελν ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο παξαπάλσ θιάζεο 

 

 

 

 

 

 

7. Καιέζηε κία κέζνδν ηεο παξαπάλσ θιάζεο 

 

 

 

 

8. Μειεηήζηε ηνλ θώδηθα πνπ αθνινπζεί θαη θπθιώζηε αλάινγα κε ην απνηέιεζκα εθηύπσζεο: 

 

 
Point pointA = new Point( 21, 17 ); 

Point pointB = new Point( 21, 17 ); 

System.out.println( pointA == pointB ); 

 

True    /    False 

Point pointA = new Point( 21, 17 ); 

Point pointB = new Point( 21, 17 ); 

System.out.println( pointA.equals( pointB ) ); 

 

True    /    False 

 

Point pointA = new Point( 21, 17 ); 

Point pointB = new Point( 21, 17 ); 

pointA.move( 8, 12 ); 

System.out.println( pointA.equals( pointB ) ); 

True    /    False 
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9. Μπνξεί έλαο πξνγξακκαηηζηήο (εζείο) λα ζρεδηάζεη κηα θιάζε ηεο νπνίαο ηα 

αληηθείκελα είλαη ακεηάβιεηα (immutable);   

 Α.    ρη, κφλν κεξηθέο πξνθαζνξηζκέλεο θιάζεηο ηεο Java φπσο ε String είλαη ακεηάβιεηεο.  

 Β.    ρη, φιεο νη πξνθαζνξηζκέλεο θιάζεηο  είλαη ακεηάβιεηεο, θαη φιεο νη θαζνξηζκέλεο 

απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηήο  δελ είλαη.  

 Γ.    Ναη, κε λα θαηαζηήζεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πεξίπησζεο (instance variables) ηεο θιάζεο 

ηδησηηθέο.  

 Γ.    Ναη, κε ην λα θαηαζηήζεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πεξίπησζεο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο θιάζεο 

ηδησηηθέο. 
 

10. Δηζάγεηε ηελ εληνιή πνπ ιείπεη θαη αλαθέξεηε ηη ζα εθηππώζεη ν παξαθάησ θώδηθαο 
 

class HelloObject  

{ 

  String greeting; 

 

  HelloObject( String st ) 

  { 

    greeting = st; 

  } 

 

HelloObject( HelloObject init ) 

{ 

            // απσικοποιήζηε ηο greeting ηος νέος ανηικειμένος όμοιο 

            // με αςηό ηηρ παπαμέηπος init 

  

            _____________________________________________________ 

} 

  void speak()  

  {  

    System.out.println( greeting ); 

  } 

} 

 

class HelloTester4{ 

  public static void main ( String[] args )   

  { 

    HelloObject object1 = new HelloObject("Γεςηέπα");  

    HelloObject object2 = new HelloObject("Τπίηη");  

    HelloObject object3 = new HelloObject(object1); 

     

    object1.speak(); 

    object2.speak(); 

    object3.speak(); 

      } 

} 

 

Απνηέιεζκα εθηύπσζεο : _______________________________________________________ 

        

                                            _______________________________________________________ 

 

                                            _______________________________________________________ 
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11. Γεδνκέλεο ηεο αθόινπζεο θιάζεο (παξνπζηάδνληαη κόλν ηκήκαηά ηεο εδώ) 

public class Screen 
{    

   public class Screen 

   {. . .} 

   public int numberOfPixels() 

   {. . .} 

   public void clear () 

   {. . .} 

} 

γξάςηε νξηζκέλεο γξακκέο θώδηθα πνπ δεκηνπξγνύλ έλα αληηθείκελν Screen, έπεηηα θαινύλ ηε 

κέζνδν clear αλ (θαη κόλν αλ) ν αξηζκόο ησλ pixels (πνπ επηζηξέθεηαη από ηε κέζνδν 

numberOfPixels) είλαη κεγαιύηεξνο από δύν εθαηνκκύξηα.  

 

 

 

 

 

 

  

12. Ση είλαη κηα αθεξεκέλε θιάζε;  

 Α.    Μηα αθεξεκέλε θιάζε είλαη κηα ρσξίο θακία θιάζε παηδηψλ (child class).  

 Β.    Μηα αθεξεκέλε θιάζε είλαη νπνηαδήπνηε γνληθή θιάζε κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

θιάζεηο παηδηψλ.  

 Γ.    Μηα αθεξεκέλε θιάζε είλαη κία θιάζε πνπ δελ κπνξεί λα αξρηθνπνηεζεί.  

 Γ.    Ζ αθεξεκέλε θιάζε είλαη έλα άιιν φλνκα γηα ηε «βαζηθή θιάζε»(base class) 

 
13. Ση είλαη κηα αθεξεκέλε κέζνδνο;   

 Α.    Μηα αθεξεκέλε κέζνδνο είλαη νπνηαδήπνηε κέζνδνο ζε κηα αθεξεκέλε θιάζε.  

 Β.    Μηα αθεξεκέλε κέζνδνο είλαη κηα κέζνδνο πνπ δελ κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί.  

 Γ.    Μηα αθεξεκέλε κέζνδνο είλαη κηα κέζνδνο ρσξίο ζψκα πνπ δειψλεηαη κε ηε 

δεζκεπκέλε ιέμε abstract.  

 Γ.    Μηα αθεξεκέλε κέζνδνο είλαη κηα κέζνδνο ζηελ θιάζε παηδηψλ πνπ παξακεξίδεη 

(overrides) κηα κέζνδνο γνλέσλ. 

 
14. class Parent 

{ 

  public abstract int compute( int x, String j); 

} 

class Child extends Parent 

{ 

       // child's compute method 

} 
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Πνην από ηα παξαθάησ είλαη ιάζνο?  

 

A. public int compute( int x, String j ){ . . . } 

 

B. public int compute( int stuff, String str ){ . . . } 

 

C. public int Compute( int x, String j ){ . . . } 

 

D. public int compute( String j, int x){ . . . } 

 

      E. public double compute( int x, String j){ . . . } 

 

15.  Δδώ είλαη κία αθεξεκέλε κέζνδν πνπ δειώζεθε ζηνλ γνλέα: 
 

public abstract int sumUp ( int[] arr ); 

 

Πνην από ηα επόκελα απαηηείηαη από κηα κε αθεξεκέλε θιάζε παηδί; 

 

 A.    public abstract int sumUp ( int[] arr ) { . . . }  

 

 Β.    public int sumUp ( int[] arr ) { . . . }  

 

 Γ.    public double sumUp ( int[] arr ) { . . . }  

 

 Γ    public int sumUp ( long[] arr ) { . . . } 

 

16. Ση είλαη κηα δηεπαθή;   

 Α.    Μηα δηεπαθή είλαη κηα ζπιινγή δειψζεσλ ζηαζεξψλ θαη κεζφδσλ.  

 Β.    Μηα δηεπαθή είλαη κηα θιάζε πνπ κηα θιάζε παηδηψλ κπνξεί λα επεθηείλεη.  

 Γ.    Μηα δηεπαθή είλαη κηα ζπιινγή GUI.  

Γ.    Μηα δηεπαθή είλαη ε ζπιινγή ησλ δεκφζησλ κεζφδσλ κηαο θιάζεο 

 

17. Όηαλ κηα θιάζε εθαξκόδεη κηα δηεπαθή (implements an interface), ηη πξέπεη απηή λα 

θάλεη;  

 Α.    Πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη θάζε ζηαζεξά απφ ηε δηεπαθή.  

 Β.    Πξέπεη λα δειψζεη θαη λα παξέρεη έλα ζψκα κεζφδνπ γηα θάζε κέζνδν ζηε δηεπαθή.  

 Γ.    Πξέπεη λα δειψζεη κηα κεηαβιεηή γηα θάζε κηα ζηαζεξή ζηε δηεπαθή.  

 Γ.    Πξέπεη λα πεξηιάβεη κηα ηδησηηθή κέζνδν γηα θάζε κέζνδν ζηε δηεπαθή 
 

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζπλεξγαζία ζαο !!! 
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4.6  Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ProPer ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο 

Πξνζσπηθά ηνηρεία 

 Ολνκαηεπώλπκν  

 Οκάδα  Α  Β Username _____ 

       

Πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζπζηήκαηνο

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

1.  Οη ζπκβνιηζκνί ζηνπο ζπλδέζκνπο ησλ 

πεξηερνκέλσλ γηα θάζε ελφηεηα είλαη 

επθνινλφεηνη 
     

2.  Πξνηηκψ λα έρσ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηζθεθηψ αθφκα θαη θάπνηα ελφηεηα πνπ 

θξίλεηαη αθαηάιιειε γηα κειέηε  

     

3.  Πξνηηκψ λα εκθαλίδνληαη ζηα 

πεξηερφκελα θαη νη ελφηεηεο πνπ 

θξίλνληαη αθαηάιιειεο γηα κειέηε  
     

4.  Πξνηηκψ λα έρσ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηζθεθηψ θάπνηα ελφηεηα αθφκα θαη αλ 

ζεσξείηαη ήδε γλσζηή 

     

 Υαξαθηεξίζηε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 

παξαθάησ  

Πνιχ 

Μηθξή 
Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Πνιχ 

Μεγάιε 

5.  ρνιηαζκφο ησλ ζπλδέζκσλ ζηα 

πεξηερφκελα θαηά ηελ πινήγεζή κνπ ζην 

κάζεκα 

     

6.  Γπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ζηελ 

πξνηεηλφκελε ελφηεηα κέζσ ηνπ 

θνπκπηνχ “Καζνδήγεζε” 
     

7.  Γήισζε ζηφρσλ θαη πξνγελέζηεξεο 

γλψζεο 
     

8.  Γπλαηφηεηα λα κπνξψ λα αιιάμσ ηνπο 

ζηφρνπο κνπ θαη ηε δήισζε 

πξνγελέζηεξεο γλψζε αθφκα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

     

9.  Γπλαηφηεηα επηινγήο νκάδσλ κε ζηφρνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο απφ ηνλ ζπγγξαθέα 
     

10.  Ρεηή δήισζε εθκάζεζεο ή φρη ηεο 

ελφηεηαο κέζσ ησλ θνπκπηψλ “Σν έκαζα” 

θαη “Γελ ην έκαζα” 
     

11.  Δκθάληζε βαζκνινγίαο (πνζνζηνχ 

νινθιήξσζεο) ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ 

ζηφρσλ 

     

12.  Δκθάληζε κπάξαο ζηε βαζκνινγία 
     

13.  Γπλαηφηεηα πξνβνιήο βαζκνινγίαο ηεο 

θάζε ελφηεηαο αθήλνληαο ηνλ θέξζνξα 

ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζην εηθνλίδην ηεο 

εθάζηνηε ελφηεηαο  

     

14.  πλνιηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα 
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ζπζηήκαηνο 

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 
/ε 

πκθσλψ
πκθσλψ 

απφιπηα 

15.  Γεληθφηεξα ε εκθάληζε πνζνζηνχ 

νινθιήξσζεο ηνπ καζήκαηνο κε σζεί λα 

ζπλερίζσ ηε κειέηε 

     

16.  Ο πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ 

ελνηήησλ ζηα πεξηερφκελα κε βνεζάεη λα 

κελ «ράλνκαη» ζην κάζεκα 
     

17.  Ο πξνζαξκνζηηθφο ζρνιηαζκφο ησλ 

ελνηήησλ ζηα πεξηερφκελα κε βνεζάεη λα 

απνθεχγσ πεξηηηέο πξνο ηνλ ζηφρν κνπ 

ελφηεηεο  

     

18.  Οπνηαδήπνηε ζηηγκή γλσξίδσ πην κέξνο 

ηνπ καζήκαηνο κειεηψ. 
     

19.  Θα πξνηηκνχζα λα εκθαλίδεηαη  : 

 Μφλν ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

                        Μφλν ε βαζκνινγία πάλσ ζηνπο ζηφρνπο καο 

        Καη νη δχν παξαπάλσ βαζκνινγίεο 


 

Πξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο

 Υαξαθηεξίζηε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 

παξαθάησ  

Πνιχ 

Μηθξή 
Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Πνιχ 

Μεγάιε 

20.  Γπλαηφηεηα ζπγγξαθήο ζεκεηψζεσλ ζε 

θάζε ελφηεηα (Draft Notes) 
     

21.  Γπλαηφηεηα πξνβνιήο ζπρλψλ 

εξσηήζεσλ κε απαληήζεηο (F.A.Q.) 
     

22.  Γπλαηφηεηα ππνβνιήο εξσηήζεσλ θαη 

δεκφζηαο πξνβνιήο απαληήζεσλ ζηηο 

F.A.Q. 
     

23.  Γπλαηφηεηα ζπγγξαθήο, κεηαγιψηηηζεο 

θαη εθηέιεζεο Java πξνγξακκάησλ (Java 

Tool) 

     

24.  Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη 

«αλνίγκαηνο» παιαηφηεξσλ Java 

πξνγξακκάησλ ζε θάζε ελφηεηα  (Unit 

Programs) 

     

 

 

Μνληέιν Υξήζηε

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

25.  Ο ππνινγηζκφο ηεο γλψζεο κνπ θαη ησλ 

ζηφρσλ κνπ απφ ην ζχζηεκα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  
     

26.  Ο ππνινγηζκφο ηεο βαζκνινγίαο κνπ 

θαηά ηε ζπγγξαθή ελφο πξνγξάκκαηνο 

Java ζην Java Tool αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα 

     

Γνκή Μαζήκαηνο
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 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

27.  Πξνηηκψ ε θάζε ελφηεηα ζεσξίαο λα 

απνηειείηαη απφ ιηγφηεξεο ηζηνζειίδεο  αλ 

θαη ζα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ελνηήησλ 
     

28.  Πξνηηκψ ε ελφηεηα ζηελ νπνία βξίζθνκαη 

λα εκθαλίδεηαη ζην θέληξν ησλ 

πεξηερνκέλσλ φπσο ζπκβαίλεη ηψξα 

     

 

 

Δπρξεζηία

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

29.  Οη ζειίδεο θνξηψλνπλ γξήγνξα 
     

30.  Δίλαη εχθνιν λα κεηαθηλνχκαη κέζα ζε 

έλα κάζεκα  
     

31.  Σα νλφκαηα ησλ θνπκπηψλ είλαη ζαθή 
     

32.  Ζ ελαζρφιεζε κνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα είλαη επράξηζηε 
     

33.  Βξίζθσ ηελ εκθάληζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα 
     

34.  Σν ζχζηεκα είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε 
     

35.  Σν ζχζηεκα ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα 

αξράξηνπο ρξήζηεο 
     

36.  Σν ζχζηεκα ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα 

πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο 
     

37.  Υξεηάζηεθε ιίγνο ρξφλνο γηα λα 

εμνηθεησζψ κε ην ζχζηεκα 
     

38.  Αλά πάζα ζηηγκή έλησζα φηη είρα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο 
     

  
 

 

 
 

     

Γηαρείξηζε ιαζώλ - βνήζεηα

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 
/ε 

πκθσλψ
πκθσλψ 

απφιπηα 

39.  Δκθαλίζηεθαλ ιίγα έσο θαζφινπ ιάζε 

(bugs) 
     

40.  Μεηά απφ ηελ εκθάληζε θάπνηνπ ιάζνπο 

ε επαλαθνξά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ήηαλ 

εχθνιε 

     

41.  Μεηά ηελ εκθάληζε θάπνηνπ ιάζνπο 

εκθαλίζηεθε θαηαηνπηζηηθφ κήλπκα πνπ 

κε βνήζεζε λα επαλαθέξσ ην ζχζηεκα 

ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

     

42.  Ζ παξνρή βνήζεηαο ζε θάζε ζεκείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθή 
     

Κύξην Μελνύ - Λεηηνπξγίεο
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 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

43.  Ζ εγγξαθή κνπ ζε θάπνην κάζεκα γίλεηαη 

εχθνια 
     

44.  Ζ πξνβνιή θάπνηνπ καζήκαηνο 

γίλεηαη εχθνια 
 

     

45.  Ζ πξνβνιή ηεο θαηάζηαζεο καζήκαηνο 

κε ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη 

ρξήζηκε 

     

 

Υξεζηκόηεηα

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

46.  Σν ζχζηεκα κε ψζεζε λα κειεηήζσ 

πεξηζζφηεξν ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 
     

47.  Σν ζχζηεκα κε βνήζεζε λα κάζσ 

επθνιφηεξα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα 
     

48.  πλνιηθά είκαη επραξηζηεκέλνο απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
     

49.  Θα ρξεζηκνπνηνχζα ην ζχζηεκα θαη ζην 

κέιινλ 
     

 

Πξνηάζεηο θαη γλώκε ρξήζηε

50.  Πξνηηκψ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο λα δηδάζθεηαη σο εμήο : 

                                απνθιεηζηηθά απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα  

                                ζε ζπλδπαζκφ κε δηδαζθαιία ζηε ηάμε 

                                κφλν παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 
 

51.  Τη ζας άρεζε ζηε τρήζε ηοσ ζσζηήκαηος : 
 

52.  Τη δε ζας άρεζε : 

53.  Τη ζας κπέρδευε ή ηη βρήθαηε προβιεκαηηθό; 
 

54.  Τη ζα προηείλαηε λα προζζέζοσκε ζηο ζύζηεκα : 

 Οποηαδήποηε άιια ζτόιηα γηα ηο ζύζηεκα : 

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζπλεξγαζία ζαο !!! 
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4.7  Πίλαθαο απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνιόγηνπ δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο ProPer  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί φιεο νη εξσηήζεηο είλαη ηχπνπ Likert εθηφο ησλ εξσηήζεσλ 19 θαη 50 πνπ είλαη ηχπνπ checkbox. 

 

  α/α ID Φρεζηκόηεηα - ιεηηοσργία προζαρκοζηηθώλ ταραθηερηζηηθώλ 
Πρόζζεηα 

Φαραθηερηζηηθά 
Μοληέιο 
Φρήζηε 

Γοκή 
Μαζήκαηος 

Αρ.Δρώηεζες --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ο
μ

ά
δ

α
 Α

 

1 A1 3 4 1 4 3 5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 5 2 3 4 5 4 4 4 3 4 5 

2 A2 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 3 3 2 4 

3 A5 4 4 3 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 2 

4 Α12 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 3 2 3 

5 A6 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 3       3 2 4 4 3 2 

6 A7 2 4 4 5 2 3 4 4 3 5 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 1 4 4 

7 A8 4 3 4 5 4 5 5 4 4 2 5 4 3 4 3 4 5 5 2 1 2 2 4 5 4 1 4 4 

8 A9 4 4 3 5 1 5 3 2 3 3 4 3 4 5 3 4 5 5 2 5 4 4 3 3 4 3 2 5 

9 A11 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 2 2 2 3 

10 Α13 4 4 3 4 2 4 3 3 4 5 4 3 2 3 4 3 4 5 2 5 5 4 5 5 3 4 2 4 

Μέζνο ξνο 3,9 3,9 3,7 4,6 3,4 4,1 4,1 4,0 3,5 3,8 4,1 3,3 3,7 4,0 3,7 4,0 4,3 4,6  4,0 4,2 4,1 4,3 4,2 3,3 2,7 2,8 3,6 

                                                              

Αρ.Δρώηεζες --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ο
μ

ά
δ

α
 Β

 

1 B7 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3               2 4 

2 B5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 3 2 5 5 

3 B4 4 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 5 4 3 2 4 2 2 1 2 2 4 4 

4 B15 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3                   2 3 4 4 

5 B2 4 4 4 4   4   4 4           4 4 4 4   5 4 4 4 5     5 4 

6 B3 3 4 1 4 3 5 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 3   4 5 

7 B10 3 2 2 4   4 4 4 3 4 4       3 3 4 4 3 3 3 3     3 3 2 3 

8 B9 4 5   5                             3           4 4     

9 B8 4 4 4 4   4 4       5 5 4   4     4   3 4 4 5 4     2 3 

Μέζνο ξνο 3,9 3,8 3,3 4,3 3,6 4,1 3,7 4,1 3,3 3,5 4 3,3 3,7 3,8 3,8 4 4,3 4 2,8 3,7 4 3,8 4 3,8 2,8 2,8 3,5 4 
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  α/α ID Δστρεζηία 
Γηατ.Λαζώλ - 

Βοήζεηα 
Κύρηο Μελού-
Λεηηοσργίες 

Γεληθή 
Φρεζηκόηεηα 

  

Αρ.Δρώηεζες --> 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Ο
μ

ά
δ

α
 Α

1
 

1 A1 4 3 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 2 4 5 5 3 4 4 4 4 2 

2 A2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 4 5 2 

3 A5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 4 4 4 5 2 

4 Α12 3 2 4 2 3 3 4 4 5 4 3 4 2 4 5 5 5 3 4 4 3 2 

5 A6 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 3 2 

6 A7 4 3 4 4 2 2 4 2 5 4 1 1 1 2 4 3 4 4 4 4 5 2 

7 A8 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 2 1 3 4 4 5 3 4 5 4 2 

8 A9 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 2 3 4 5 3 3 4 4 4 2 

9 A11 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 2 

10 Α13 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 2 

Μέζνο ξνο 3,4 3,2 4,0 3,6 3,4 3,6 3,5 3,6 4,3 3,7 3,0 2,8 1,9 3,4 4,3 4,3 3,7 3,7 4,1 4,0 4,3   

                                                  

Αρ.Δρώηεζες --> 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Ο
μ

ά
δ

α
 Α

2
 

16 B7 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 5 4 5 5 2 

17 B5 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 5 4 4 4 3 2 

18 B4 4 2 4 5 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 

19 B15 5 4 4 2 2 3 3 3 4 4         4 4 5 2 2 3 1 3 

20 B2 4 4 4 3   4 4   2 4 4       4 4 4 4 3 4 4 2 

21 B3 2 2 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 2 2 5 3 4 3 4 3 3 2 

22 B10 4 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3       4 4 4 3 2 3 2 2 

23 B9 4   3     4 3   3           5 4             

24 B8 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3               4 4 4 4 2 

Μέζνο ξνο 3,8 3,3 3,7 3,6 3,6 3,9 3,2 3,2 3,1 3,5 3,3 3 2 2,5 4,3 3,9 4,3 3,6 3,4 3,8 3,3   
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4.8  Αξρηθό εξσηεκαηνιόγην ηεο αζξνηζηηθήο αμηνιόγεζεο 

Πξνζσπηθά ηνηρεία 

 Δπώλπκν  Όλνκα  

 Δμάκελν  Αξ. Μεηξώνπ  

 Ηιηθία  e-mail __________________ 

 Γηαζέησ ππνινγηζηή 

ζην ζπίηη 
 Ναη  ρη 

Μαζεζηαθό 

ηπι 
______________________ 

 πλδένκαη ζην Internet 

από ην ζπίηη κέζσ 

 Απιήο ηειεθσληθήο 

γξακκήο 
 ISDN  DSL 

 Γελ ζπλδένκαη απφ 

ην ζπίηη 

 Υξεζηκνπνηώ ην 

Internet θάζε 
 Μέξα  Δβδνκάδα  Μήλα  πάληα 

 Γλώζε Αγγιηθώλ  Καζφινπ  Μέηξηα  Καιή  Πνιχ Καιή 

 Γλώζε Java  Καζφινπ  Μέηξηα  Καιή  Πνιχ Καιή



Πξνθίι Φνηηεηή 

  Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

 Έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα κεηαπεδάο γξήγνξα απφ ηε κία δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ άιιε ρσξίο δηάιεηκκα γηα αλάπαπζε; 
   

 νπ είλαη δχζθνιν λα πξνζειψλεζαη ζε κηα εξγαζία πνπ απαηηεί 

ζπλερή ζπγθέληξσζε; 
   

 νπ αξέζεη λα ζπδεηάο ηφζν πνιχ, ψζηε δελ ράλεηο ηελ επθαηξία λα 

πηάλεηο θνπβέληα έζησ θαη κε έλαλ άγλσζην; 
   

 
  

Υξσζηάσ 
Θέισ bonus 

κνλάδεο 
Πέξαζα  Βαζκφο 

 Πξνγξακκαηηζκόο Ι                                              .... 

 Γνκέο Γεδνκέλσλ                                   .... 

 Πξνγξ. Γηαδηθηύνπ                                    .... 

 Αληηθεηκελνζηξαθήο 

Πξνγξακκαηηζκόο 
                                  .... 

 Οκάδα  Α  Β (πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή) 

 

Δμέηαζε γλώζεσλ πάλσ ζηα αληηθείκελα θαη ηελ Java 

 Απηφ ην ηεζη ζθνπφ έρεη λα κεηξήζεη ηηο γλψζεηο ζαο πάλσ ζηε Java θαη ηα Objects 

1. Γξάςηε ηα νθέιε από ηελ αλάπηπμε θώδηθα ζηεξηδόκελν ζηελ ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ  

Α. ____________________________________________________________________ 

Β. ____________________________________________________________________ 

Γ. ____________________________________________________________________ 

Γ. ____________________________________________________________________ 
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2. πκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα αθνύ κειεηήζεηε ην πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί 
Πεδία      

Όλοκα Τύπος Ρόιος 

      

      

      

      

Καηαζθεσαζηές      

Όλοκα Τύπος Λεηηοσργία 
Παράκεηροη 

(ηύπος - 
Όλοκα) 

        

        

Μέζοδοη      

Όλοκα Λεηηοσργία 

Δπηζηρεθόκελε ηηκή   

ηύπος 
ηηκή ποσ 

επηζηρέθεηαη 

Παράκεηροη 
(ηύπος - 
Όλοκα) 

     

     

     

     

          

          

          

 

public class Student 

{ 

    // the student's full name 

    private String name; 

    // the student ID 

    private String id; 

    // the amount of credits for study taken so far 

    private int credits; 

 

    public Student() 

    { 

        name = "guest"; 

        id = "9999"; 

        credits = 0; 

    } 

 

    public Student(String fullName, String studentID) 

    { 

        name = fullName; 

        id = studentID; 

        credits = 0; 
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    } 

 

    public String getName() 

    { 

        return name; 

    } 

    

    public void changeName(String replacementName) 

    { 

        name = replacementName; 

    } 

     

    public String getStudentID() 

    { 

        return id; 

    } 

 

    public void addCredits(int additionalPoints) 

    { 

        credits += additionalPoints; 

    } 

 

    public int getCredits() 

    { 

        return credits; 

    } 

     

    public String getLoginName() 

    { 

        return name.substring(0,4) + id.substring(0,3); 

    } 

     

    public void print() 

    { 

        System.out.println(name + " (" + id + ")"); 

    } 

} 

3. Ση είλαη  θιάζε; ………     (3) 

 Α.    Κιάζε είλαη έλα ηκήκα ηεο κλήκεο ππνινγηζηψλ πνπ πεξηέρεη ηα αληηθείκελα.  

 Β.    Κιάζε είλαη έλα αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη κεηαβιεηέο θαη κεζφδνπο.  

 Γ.    Κιάζε είλαη ην κέξνο ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ πεξηέρεη ηηο κεηαβιεηέο.  

Γ.     Κιάζε είλαη κηα πεξηγξαθή ελφο είδνπο αληηθεηκέλνπ. 

  
4. Ση αθξηβώο θάλνπλ νη επόκελεο γξακκέο θώδηθα; πλδένληαη κε θάπνην ηξόπν κεηαμύ 

ηνπο; (4) 

 

Α)   public class Car {...} 

Β)   public class myCar extends Car { ... } 

 

 

 

 



Πξνζσπηθά ζηνηρεία – πξνθίι - πξνππάξρνπζα γλψζε ρξήζηε   Παξαξηεκα 4 

 

497 

5 Πνηα από ηα παξαθάησ είλαη ζσζηά θαη πνηα ιάζνο θαη γηαηί. (4) 

Α) public class researcher extends teacher, administrator  { ... }     

Β) public class researcher extends teacher  { ... }                    

 

 

 
6. Πνηα είλαη ηα ηξία βαζηθά κέξε από ηα νπνία απνηειείηαη κία θιάζε; (4) 

 

 

 

 

7. Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ πεδίσλ (fields) ησλ ηνπηθώλ κεηαβιεηώλ (local variables) θαη ησλ 

παξακέηξσλ (parameters).  (4) 
 

 

 

 

 

8 εκεηώζηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πνηα είλαη ηα πεδία, πνηεο νη ηνπηθέο κεηαβιεηέο θαη 

πνηεο νη παξάκεηξνη ζηνλ θώδηθα πνπ αθνινπζεί.  (5) 
 

public class Αccount { 

  String accountNumber; 

  Double balance; 

 

  Public Account ( String ID, double money) { 

 accountNumber = ID; 

 balance = money; 

  } 

 

  public double computePayment(double loanAmt, 

                             double rate, 

                             double futureValue, 

                             int numPeriods) { 

    double interest = rate / 100.0; 

    double partial1 = Math.pow((1 + interest), -numPeriods); 

    double denominator = (1 - partial1) / interest; 

    double answer = (-loanAmt / denominator) 

                    - ((futureValue * partial1) / denominator); 

    return answer; 

 } 

  Void processDeposit( double 

amount){ 

    Balance = balance + amount; 

 } 

} 

 

 

Πεδία Τοπικές Μεηαβληηές Παράμεηροι 
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9 Ση είλαη ε ππνγξαθή κηαο κεζόδνπ;  ………     (6) 

 Α.    Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ θαη ν ηχπνο ηηο επηζηξεθφκελεο 

ηηκήο ηεο.  

 Β.    Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ θαη ηα νλφκαηα ησλ παξακέηξσλ 

ηεο.  

 Γ.    Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ θαη νη ηχπνη δεδνκέλσλ ησλ 

παξακέηξσλ ηεο.  

Γ.     Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ, ε ιίζηα ησλ παξακέηξσλ ηεο θαη ν 

ηχπνο επηζηξνθήο ηεο. 
10. Δίλαη ε επόκελε θιάζε ζσζηή; Ναη ή Όρη θαη γηαηί; (7) 

public class DataArtist { 

 ... 

 public void draw(String s) { 

  ... 

 } 

 public void draw(int i) { 

  ... 

 } 

 public void draw(double f) { 

            ... 

 } 

 public void draw(int i, double f) { 

  ... 

 } 

} 

Απάληεζε 

 

 

 

 

 

11. Γεκηνπξγήζηε έλα αληηθείκελν ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο θιάζεο Account ηνπ 

εξσηήκαηνο  8 (8,13) 
 

 

 

 

12 Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ελόο θαηαζθεπαζηή θαη ησλ ππνινίπσλ κεζόδσλ κίαο θιάζεο; (8,9) 

 

 

 

 

 
13. Καιέζηε ηελ κέζνδν computePayment(…) ηεο θιάζεο Αccount ηνπ εξσηήκαηνο 8 κέζα 

από ηελ ίδηα ηελ θιάζε. (12) 

 

 

 
 

14 Γεκηνπξγήζηε κία κέζνδν κε ην όλνκα getBalance ε νπνία ζα καο επηζηξέθεη ηε ηηκή ηνπ πεδίνπ 

balance ηεο θιάζεο Account. (9) 
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15 Γξάςηε πνηεο από ηηο παξαθάησ θξάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιάζνο ; (9) 

αλ παξάκεηξν κεζφδνπ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε 

 Πίλαθεο                 ___________ 

 Μεηαβιεηέο          ___________ 

 Σηκέο                     ___________ 

 Μεζφδνπο             ___________ 

 Αληηθείκελα          ___________ 

 
16 Πνηα ηηκή ζα εθηππώζεη ε επόκελε θιάζε;  (12) 

 

_____________________________________________________ 

 
public class myClass { 

 

    public static void main(String[] args) { 

        

        int x = 200; 

        

        passMethod(x); 

        

        // print x to see if its value has changed 

        System.out.println("After invoking passMethod, x = " + x); 

        

    } 

     

    public static void passMethod(int p) { 

        p = p + 10; 

        System.out.println("Into the passMethod, p = " + p); 

 

    } 

} 

17. Μειεηήζηε ηελ θιάζε Student ηεο εξώηεζεο 2 θαη αλαθέξεηε πνηα είλαη ε δηαθνξά ησλ 

παξαθάησ δύν γξακκώλ θώδηθα. Ση ζα ζπκβεί ζε θάζε κία.  (13) 

Student MyStudent = new Student(); 

Student MyStudent = new Student(“Papadopoulos”,”00100”); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Έζησ όηη ζέινπκε λα εθηππώζνπκε ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ name ηνπ αληηθεηκέλνπ MyStudent 

πνπ δεκηνπξγήζακε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα. Πσο ζα αλαθεξζώ ζην πεδίν πνπ ζα 

εθηππώζσ αλ ν θώδηθαο γηα ηελ εθηύπσζε βξίζθεηαη     (14) 

 κέζα ζηελ θιάζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (θιάζε Student) 

 

 

 κέζα ζε ζηελ θιάζε φπνπ δεκηνπξγήζακε ην αληηθείκελν 
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19. Έζησ όηη έλα αληηθείκελν κε ην όλνκα myTranslator ηεο θιάζεο Translator δηαζέηεη ηελ 

κέζνδν  startRecording( ) θαη ηελ κέζνδν translateText(String myText) και οι δύο 

δηλωμένες ως Public. Η πξώηε εθηειείηαη όηαλ ερνγξαθεί κία νκηιία γηα λα ηελ 

κεηαθξάζεη ελώ ε δεύηεξε όηαλ ηνπ δίλνπκε θάπνην θείκελν γηα κεηάθξαζε. Πσο ζα 

θαιέζεηε απηέο ηηο κεζόδνπο ζε κία άιιε θιάζε κε ην όλνκα translatorDemo; (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. Πνηεο κέζνδνη είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιάζνο θαη γηαηί; (15.1) 

 

Α)   public void getArea() { int area =  width * height;    } 

Β)   public int getArea() {return width * height;    } 

Γ)   public void getArea() { return width * height;    } 

Δ)   public int getArea() { int area = width * height;    } 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Έζησ όηη έρνπκε ηελ παξαθάησ θιάζε (15.3) 

 

public class Point { 

    public int x = 0; 

    public int y = 0; 

  

......... 

    public void displayResults(int x, int y) { 

 System.out.println(“x=”+this.x) ; 

 System.out.println(“y=”+y); 

    } 

} 

Ση ζα εθηππσζεί αλ θαιέζνπκε ηε κέζνδν displayResults(5,6); 
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22. πκπιεξώζηε ζηνλ επόκελν πίλαθα έλα Ν γηα λαη θαη έλα Ο γηα όρη αλάινγα κε ην αλ 

επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε από ηηο θιάζεηο ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο ζε κέιε ηεο θιάζε 

Alpha δεισκέλα όπσο εκθαλίδεηαη ζε θάζε ζεηξά ηνπ.  (15.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibility 

Modifier Alpha Beta AlphaSub Gamma 

public     

protected     

no modifier     

private     

23. Ση ζα ζπκβεί εάλ ε main() κέζνδνο κηαο «testing» θιάζεο πξνζπαζήζεη λα έρεη πξόζβαζε 

ζε κηα ηδησηηθή (private) κεηαβιεηή ελόο αληηθεηκέλνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηε θιήζε κέζσ 

ηειεηώλ (dot notation);(15.4) 

 Α.    Ο κεηαγισηηηζηήο ζα βξεη ην ιάζνο θαη δελ ζα δεκηνπξγήζεη ην αξρείν .class.  

 Β.    Ο κεηαγισηηηζηήο ζα αιιάμεη απηφκαηα ηελ ηδησηηθή κεηαβιεηή ζε κηα δεκφζηα 

κεηαβιεηή.  

 Γ.    Σν πξφγξακκα ζα κεηαγισηηηζηεί επηηπρψο, αιιά ην αξρείν .class δελ ζα ηξέμεη ζσζηά.  

 Γ.    Σν πξφγξακκα ζα κεηαγισηηηζηεί θαη ζα ηξέμεη επηηπρψο. 
 

24. Πνηα ε δηαθνξά ησλ δύν παξαπάλσ γξακκώλ. Ση ζπκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε   (15.5) 

    private static int numberOfCars = 0; 

    private int numberOfCars = 0; 

 

 

 

 

 

 

 

25. Πόηε δειώλνπκε κία θιάζε θαη πόηε κία κέζνδν σο final. Τι ζσμβαίνει ζε ασηές ηις 
περιπηώζεις? (16) 
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4.9  Έγγξαθν θαηάζηαζεο καζήκαηνο 

Παξαθαιψ δειψζηε πνηεο ελφηεηεο έρεηε επηζθεθηεί, πνηεο ζεσξείηε φηη ηηο γλσξίδεηε θαη πνηεο 

ελφηεηεο απνηεινχλ καζεζηαθφ ζαο ζηφρν. Απαξαίηεηα λα δειψζεηε ηoλ θσδηθφ ζαο αξηζκφ 

 

  Κωδικός : ______            Φυλλάδιο:___ Σν 

επηζθέζθηεθα 

Σν γλσξίδσ Δίλαη ζηόρνο κνπ 

 course ver 142 28_05_2008    
 Learning Style Selection    

 Object Oriented Programming Concepts    

 Objects     

 Software Objects    

 Class    

 Language Basics    
 Variables    

 Operators    

 Expressions, Statements and Blocks    

 Control Flow Statements    

 Classes    

 Declaring Classes    

 Declaring Member Variables    

 Defining Methods    

 Overloading Methods    

 Providing Constructors for your Classes    

 Passing Information to a Method of Constructor    

 Arbitary Number of Arguments    

 Parameter Names    

 Passing Priminitive and Reference Data Type 
Arguments 

   

 Objects    
 Objects    

 Creating Objects    

 Using Objects    
 Referencing an Objects Fields    

 Calling an Objects Methods    

 The Garbage Collector    

 More on Classes    
 More on Classes    

 Returning a Value from a Method    

 Returning a Class or Interface    

 Using the this Keyword    

 Controlling Access to Members of a Class    

 Understanding Instance and Class Members    

 Constants    

 The Bicycle Class    

 Initializing Fiels    
 Initializing Fiels    

 Static Initialization Blocks    

 Initializing Instance Members    

 Summary of Creating and Using Classes and 

Objects 
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4.10  Σειηθό εξσηεκαηνιόγην αζξνηζηηθήο αμηνιόγεζεο 

Πξνζσπηθά ηνηρεία 

 Δπώλπκν  Όλνκα  

 Δμάκελν  Αξ. Μεηξώνπ  

 Βαζκόο  email ……………..@uom.gr 

 Οκάδα  Α        Β  Γ       Γ username  

 

 

Δμέηαζε γλώζεσλ πάλσ ζηα αληηθείκελα θαη ηελ Java 

 Απηφ ην ηεζη ζθνπφ έρεη λα κεηξήζεη ηηο γλψζεηο ζαο πάλσ ζηε Java θαη ηα Objects 

1. Γξάςηε ηα νθέιε από ηελ αλάπηπμε θώδηθα ζηεξηδόκελν ζηελ ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ  

Α. ____________________________________________________________________ 

Β. ____________________________________________________________________ 

Γ. ____________________________________________________________________ 

Γ. ____________________________________________________________________ 

 

 

2. Ση είλαη  θιάζε; ………     (3) 

 Α.    Κιάζε είλαη έλα ηκήκα ηεο κλήκεο ππνινγηζηψλ πνπ πεξηέρεη ηα αληηθείκελα.  

 Β.    Κιάζε είλαη έλα αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη κεηαβιεηέο θαη κεζφδνπο.  

 Γ.    Κιάζε είλαη ην κέξνο ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ πεξηέρεη ηηο κεηαβιεηέο.  

Γ.     Κιάζε είλαη κηα πεξηγξαθή ελφο είδνπο αληηθεηκέλνπ. 

  
3. Ση αθξηβώο θάλνπλ νη επόκελεο γξακκέο θώδηθα; πλδένληαη κε θάπνην ηξόπν κεηαμύ 

ηνπο; (4) 

 

Α)   public class Car {...} 

Β)   public class myCar extends Car { ... } 
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4. πκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα αθνύ κειεηήζεηε ην πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί 
Πεδία      

Όλοκα Τύπος Ρόιος 

      

      

      

      

Καηαζθεσαζηές      

Όλοκα Τύπος Λεηηοσργία 
Παράκεηροη 

(ηύπος - 
Όλοκα) 

        

        

Μέζοδοη      

Όλοκα Λεηηοσργία 

Δπηζηρεθόκελε ηηκή   

ηύπος 
ηηκή ποσ 

επηζηρέθεηαη 

Παράκεηροη 
(ηύπος - 
Όλοκα) 

     

     

     

     

          

          

          

 
public class Student 

{ 

    // the student's full name 

    private String name; 

    // the student ID 

    private String id; 

    // the amount of credits for study taken so far 

    private int credits; 

 

    public Student() 

    { 

        name = "guest"; 

        id = "9999"; 

        credits = 0; 

    } 

 

    public Student(String fullName, String studentID) 

    { 

        name = fullName; 
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        id = studentID; 

        credits = 0; 

    } 

 

    public String getName() 

    { 

        return name; 

    } 

    

    public void changeName(String replacementName) 

    { 

        name = replacementName; 

    } 

     

    public String getStudentID() 

    { 

        return id; 

    } 

 

    public void addCredits(int additionalPoints) 

    { 

        credits += additionalPoints; 

    } 

 

    public int getCredits() 

    { 

        return credits; 

    } 

     

    public String getLoginName() 

    { 

        return name.substring(0,4) + id.substring(0,3); 

    } 

     

    public void print() 

    { 

        System.out.println(name + " (" + id + ")"); 

    } 

} 

 

5 Πνηα από ηα παξαθάησ είλαη ζσζηά θαη πνηα ιάζνο θαη γηαηί. (4) 

 

Α) public class researcher extends teacher, administrator  { ... }     

Β) public class researcher extends teacher  { ... }                    

 

 

 

 

 

 

 
6. Πνηα είλαη ηα ηξία βαζηθά κέξε από ηα νπνία απνηειείηαη κία θιάζε; (4) 
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7. Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ πεδίσλ (fields) ησλ ηνπηθώλ κεηαβιεηώλ (local variables) θαη ησλ 

παξακέηξσλ (parameters).  (4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 εκεηώζηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πνηα είλαη ηα πεδία, πνηεο νη ηνπηθέο κεηαβιεηέο θαη 

πνηεο νη παξάκεηξνη ζηνλ θώδηθα πνπ αθνινπζεί.  (5) 
 

public class Αccount { 

  String accountNumber; 

  Double balance; 

 

  Public Account ( String ID, double money) { 

 accountNumber = ID; 

 balance = money; 

  } 

 

  public double computePayment(double loanAmt, 

                             double rate, 

                             double futureValue, 

                             int numPeriods) { 

    double interest = rate / 100.0; 

    double partial1 = Math.pow((1 + interest), -numPeriods); 

    double denominator = (1 - partial1) / interest; 

    double answer = (-loanAmt / denominator) 

                    - ((futureValue * partial1) / denominator); 

    return answer; 

 } 

  Void processDeposit( double amount){ 

    Balance = balance + amount; 

 } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεδία Τοπικές Μεηαβληηές Παράμεηροι 
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9 Ση είλαη ε ππνγξαθή κηαο κεζόδνπ;  ………     (6) 

 Α.    Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ θαη ν ηχπνο ηηο επηζηξεθφκελεο 

ηηκήο ηεο.  

 Β.    Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ θαη ηα νλφκαηα ησλ παξακέηξσλ 

ηεο.  

 Γ.    Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ θαη νη ηχπνη δεδνκέλσλ ησλ 

παξακέηξσλ ηεο.  

Γ.     Ζ ππνγξαθή κηαο κεζφδνπ είλαη ην φλνκα ηεο κεζφδνπ, ε ιίζηα ησλ παξακέηξσλ ηεο θαη ν 

ηχπνο επηζηξνθήο ηεο. 
10. Δίλαη ε επόκελε θιάζε ζσζηή; Ναη ή Όρη θαη γηαηί; (7) 

public class DataArtist { 

 ... 

 public void draw(String s) { 

  ... 

 } 

 public void draw(int i) { 

  ... 

 } 

 public void draw(double f) { 

            ... 

 } 

 public void draw(int i, double f) { 

  ... 

 } 

} 

Απάληεζε 

 

 

 

 

 

11. Γεκηνπξγήζηε έλα αληηθείκελν ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο θιάζεο Account ηνπ 

εξσηήκαηνο  8 (8,13) 
 

 

 

 

 

12 Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ελόο θαηαζθεπαζηή θαη ησλ ππνινίπσλ κεζόδσλ κίαο θιάζεο; (8,9) 

 

 

 

 

 
13. Καιέζηε ηελ κέζνδν computePayment(…) ηεο θιάζεο Αccount ηνπ εξσηήκαηνο 8 κέζα 

από ηελ ίδηα ηελ θιάζε. (12) 

 

 

 
 

14 Γεκηνπξγήζηε κία κέζνδν κε ην όλνκα getBalance ε νπνία ζα καο επηζηξέθεη ηε ηηκή ηνπ πεδίνπ 

balance ηεο θιάζεο Account. (9) 
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15 Γξάςηε πνηεο από ηηο παξαθάησ θξάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιάζνο ; (9) 

αλ παξάκεηξν κεζφδνπ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε 

 Πίλαθεο                 ___________ 

 Μεηαβιεηέο          ___________ 

 Σηκέο                     ___________ 

 Μεζφδνπο             ___________ 

 Αληηθείκελα          ___________ 

 
16 Πνηα ηηκή ζα εθηππώζεη ε επόκελε θιάζε;  (12) 

 

_____________________________________________________ 

 
public class myClass { 

 

    public static void main(String[] args) { 

        

        int x = 200; 

        

        passMethod(x); 

        

        // print x to see if its value has changed 

        System.out.println("After invoking passMethod, x = " + x); 

        

    } 

     

    public static void passMethod(int p) { 

        p = p + 10; 

        System.out.println("Into the passMethod, p = " + p); 

 

    } 

} 

17. Μειεηήζηε ηελ θιάζε Student ηεο εξώηεζεο 4 θαη αλαθέξεηε πνηα είλαη ε δηαθνξά ησλ 

παξαθάησ δύν γξακκώλ θώδηθα. Ση ζα ζπκβεί ζε θάζε κία.  (13) 

 

Student MyStudent = new Student(); 

Student MyStudent = new Student(“Papadopoulos”,”00100”); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Έζησ όηη ζέινπκε λα εθηππώζνπκε ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ name ηνπ αληηθεηκέλνπ MyStudent 

πνπ δεκηνπξγήζακε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα. Πσο ζα αλαθεξζώ ζην πεδίν πνπ ζα 

εθηππώζσ αλ ν θώδηθαο γηα ηελ εθηύπσζε βξίζθεηαη     (14) 

 κέζα ζηελ θιάζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (θιάζε Student) 

 

 

 

 κέζα ζε ζηελ θιάζε φπνπ δεκηνπξγήζακε ην αληηθείκελν 
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19. Έζησ όηη έλα αληηθείκελν κε ην όλνκα myTranslator ηεο θιάζεο Translator δηαζέηεη ηελ 

κέζνδν  startRecording( ) θαη ηελ κέζνδν translateText(String myText) και οι δύο 

δηλωμένες ως Public. Η πξώηε εθηειείηαη όηαλ ερνγξαθεί κία νκηιία γηα λα ηελ 

κεηαθξάζεη ελώ ε δεύηεξε όηαλ ηνπ δίλνπκε θάπνην θείκελν γηα κεηάθξαζε. Πσο ζα 

θαιέζεηε απηέο ηηο κεζόδνπο ζε κία άιιε θιάζε κε ην όλνκα translatorDemo; (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. Πνηεο κέζνδνη είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιάζνο θαη γηαηί; (15.1) 

 

Α)   public void getArea() { int area =  width * height;    } 

Β)   public int getArea() {return width * height;    } 

Γ)   public void getArea() { return width * height;    } 

Δ)   public int getArea() { int area = width * height;    } 

 

 

 

 

 

 

 

21. Έζησ όηη έρνπκε ηελ παξαθάησ θιάζε (15.3) 

 

public class Point { 

    public int x = 0; 

    public int y = 0; 

  

......... 

    public void displayResults(int x, int y) { 

 System.out.println(“x=”+this.x) ; 

 System.out.println(“y=”+y); 

    } 

} 

 

Ση ζα εθηππσζεί αλ θαιέζνπκε ηε κέζνδν displayResults(5,6); 
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22. πκπιεξώζηε ζηνλ επόκελν πίλαθα έλα Ν γηα λαη θαη έλα Ο γηα όρη αλάινγα κε ην αλ 

επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε από ηηο θιάζεηο ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο ζε κέιε ηεο θιάζε 

Alpha δεισκέλα όπσο εκθαλίδεηαη ζε θάζε ζεηξά ηνπ.  (15.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Visibility 

Modifier Alpha Beta AlphaSub Gamma 

public     

protected     

no modifier     

private     

23. Ση ζα ζπκβεί εάλ ε main() κέζνδνο κηαο «testing» θιάζεο πξνζπαζήζεη λα έρεη πξόζβαζε 

ζε κηα ηδησηηθή (private) κεηαβιεηή ελόο αληηθεηκέλνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηε θιήζε κέζσ 

ηειεηώλ (dot notation);(15.4) 

 Α.    Ο κεηαγισηηηζηήο ζα βξεη ην ιάζνο θαη δελ ζα δεκηνπξγήζεη ην αξρείν .class.  

 Β.    Ο κεηαγισηηηζηήο ζα αιιάμεη απηφκαηα ηελ ηδησηηθή κεηαβιεηή ζε κηα δεκφζηα 

κεηαβιεηή.  

 Γ.    Σν πξφγξακκα ζα κεηαγισηηηζηεί επηηπρψο, αιιά ην αξρείν .class δελ ζα ηξέμεη ζσζηά.  

 Γ.    Σν πξφγξακκα ζα κεηαγισηηηζηεί θαη ζα ηξέμεη επηηπρψο. 
 

24. Πνηα ε δηαθνξά ησλ δύν παξαπάλσ γξακκώλ. Ση ζπκβαίλεη ζε θάζε πεξίπησζε   (15.5) 

    private static int numberOfCars = 0; 

    private int numberOfCars = 0; 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Πόηε δειώλνπκε κία θιάζε θαη πόηε κία κέζνδν σο final. Τι ζσμβαίνει ζε ασηές ηις 
περιπηώζεις? (16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζπλεξγαζία ζαο !!! 
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4.11 Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ProPer αζξνηζηηθήο αμηνιόγεζεο 

Κσδηθόο :  

 

Σκήκα εξσηεκαηνινγίνπ γηα Layered Evaluation 

Μνληέιν Υξήζηε

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

1.  Ο ππνινγηζκφο ηεο γλψζεο κνπ απφ 

ην ζχζηεκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα 

     

2.  Ο ππνινγηζκφο ησλ καζεζηαθψλ κνπ 

ζηφρσλ απφ ην ζχζηεκα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  

     

3.  ε πνην βαζκφ (0-10) πηζηεχεηε φηη 

έρεηε νινθιεξψζεη ηελ χιε ηνπ 

καζήκαηνο  

………. 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα πζηήκαηνο

Adaptive Functionality 

4.  Δίλαη αξθεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ρξήζηε (εθάζηνηε γλψζε, πξνεγνχκελε 

γλψζε, ζηφρνη ρξήζηε, καζεζηαθφ ζηπι 

ρξήζηε) πάλσ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα.   

     

5.  Ήηαλ νξζή ε επηινγή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ελνηήησλ γηα 

αλάγλσζε  

     

6.  Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνπο 

παξερφκελνπο ηξφπνπο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ναη          ρη 

 

 

  
Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

7.  Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηα πεξηερφκελα 

ηνπ καζήκαηνο κε ηε βνήζεηα γξαθηθψλ 

εηθνληδίσλ. Πφζν ρξήζηκν βξίζθεηε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ 

πεξηερνκέλσλ; 

     

8.  Σελ ίδηα ζηηγκή έρεηε ηελ επηινγή λα 

επηιέμεηε άκεζα κέζα ηνπ θνπκπηνχ 

«Καζνδήγεζε» ηελ πξνηεηλφκελε 

ελφηεηα γηα αλάγλσζε. Πφζν ρξήζηκε 

πηζηεχεηε φηη είλαη απηή ηε 

δπλαηφηεηα; 

     

9.  Πφζν ρξήζηκε είλαη ε εκθάληζε 

βαζκνινγίαο (πνζνζηνχ νινθιήξσζεο) 

ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ  
     

10.  Βξίζθεηε ρξήζηκε ηελ πξνζαξκνγή 

ηεο παξνπζίαζεο ησλ ελνηήησλ ηνπ 

καζήκαηνο αλάινγα κε ην καζεζηαθφ 

ζαο ζηπι; 
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 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

11.  Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ ελνηήησλ 

ηνπ καζήκαηνο αλάινγα κε ην 

καζεζηαθφ ζαο ζηπι ήηαλ νξζφο. 

     

Adaptable Functionality 

 Υαξαθηεξίζηε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 

παξαθάησ  

Πνιχ 

Μηθξή 
Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Πνιχ 

Μεγάιε 

12.  Γήισζε ζηφρσλ θαη πξνγελέζηεξεο 

γλψζεο 
     

13.  Γπλαηφηεηα λα κπνξψ λα αιιάμσ ηνπο 

ζηφρνπο κνπ θαη ηε δήισζε 

πξνγελέζηεξεο γλψζε αθφκα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

     

14.  Ρεηή δήισζε εθκάζεζεο ή φρη ηεο 

ελφηεηαο κέζσ ησλ θνπκπηψλ “Σν έκαζα” 

θαη “Γελ ην έκαζα” 

     

15.  Γπλαηφηεηα επηινγήο νκάδσλ κε ζηφρνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο απφ ηνλ ζπγγξαθέα  
     

16.  πλνιηθή Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζπζηήκαηνο 
     

 

Σκήκα εξσηεκαηνινγίνπ γηα αμηνιφγεζε θαηά κνληέιν TAM 

 

Δπρξεζηία – Δθιακβαλόκελε επθνιία ρξήζεο

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

17.  Υξεηάζηεθε ιίγνο ρξφλνο γηα λα 

εμνηθεησζψ κε ην ζχζηεκα  
     

18.  Δίλαη εχθνιε ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
     

19.  Σν ζχζηεκα είλαη επράξηζην σο πξνο ηελ 

ρξήζε ηνπ 
     

20.  Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

εχρξεζην θαη απιφ.  
     

21.  Σν πεξηβάιινλ έρεη ιεηηνπξγηθφ 

ζρεδηαζκφ. 
     

22.  Ζ ηαρχηεηα δηάδξαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 
     

23.  Γελ αληηκεηψπηζα πξνβιήκαηα ιφγσ 

έιιεηςεο βνήζεηαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

     

24.  Αλά πάζα ζηηγκή έλησζα φηη είρα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο 
     

25.  Ζ πινήγεζε ζην ζχζηεκα ήηαλ εχθνιε 

θαη θηιηθή. 
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Δθιακβαλόκελε Υξεζηκόηεηα πζηήκαηνο

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

26.  Σν ζχζηεκα κε ψζεζε λα κειεηήζσ 

πεξηζζφηεξν ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα  
     

27.  Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηεπθνιχλεηαη 

κέζσ ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ProPer. 
     

28.  Θα ρξεζηκνπνηνχζα ην ζχζηεκα θαη ζην 

κέιινλ. 
     

 

Σκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα εληνπηζκό πηζαλώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ 

Disorientation 

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 
/ε 

πκθσλψ
πκθσλψ 

απφιπηα 

29.  Οπνηαδήπνηε ζηηγκή γλψξηδα πην κέξνο 

ηνπ καζήκαηνο κειεηνχζα 
     

30.  Ήηαλ πάληα πξνθαλέο πνην είλαη ην 

επφκελν βήκα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζσ 
     

31.  Αλ απνκαθξχλζεθα απφ θάπνηα ελφηεηα 

ελδηαθέξνληνο ήηαλ εχθνιν γηα κέλα λα 

επαλέιζσ ζε απηή ηελ πιεξνθνξία 

     

32.  Πνηα εξψηεζε ξσηήζαηε ζηνλ εαπηφ ζαο ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα:  

  Πνπ βξίζθνκαη; 

  Ση πξέπεη λα θνηηάμσ κεηά; 

  Πσο ζα πάσ εθεί; 

  Πνπ βξηζθφκνπλ 


Cognitive Overload 

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 
/ε 

πκθσλψ
πκθσλψ 

απφιπηα 

33.  Οη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

νδήγεζαλ ζε ζχγρπζε θαη ράζηκν ρξφλνπ 

πξνζπαζψληαο λα ηηο θαηαλνήζσ.  

     

34.  Ήκνπλ ηθαλφο λα απαληήζσ ηηο εξσηήζεηο 

ησλ Quiz 
     

35.  Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ θαηαλνεηφ θαη 

επθνινλφεην 

     

Narrative Flow 

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

36.  Ζ ξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

(δηαδνρηθψλ) ζειίδσλ πνπ 

επηζθέθηεθα ήηαλ νκαιή. 
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Content Readiness 

 Γειώζηε ην βαζκό πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

Γηαθσλψ 

απφιπηα
Γηαθσλψ

Οπδέηεξνο 

/ε 
πκθσλψ

πκθσλψ 

απφιπηα 

37.  Απέθπγα λα δηαβάζσ ζειίδεο πνπ ήδε 

γλψξηδα ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
     

38.  Απέθπγα λα δηαβάζσ ζειίδεο πνπ 

ήηαλ πνιχ δχζθνιεο γηα ην εθάζηνηε 

επίπεδν γλψζεο κνπ 

     

39.  Απέθπγα λα δηαβάζσ πεξηηηέο πξνο 

ηνλ ζηφρν κνπ ελφηεηεο 
     

 

 

Πξνηάζεηο θαη γλώκε ρξήζηε

40.  Τη ζας άρεζε ζηε τρήζε ηοσ ζσζηήκαηος : 
 
 
 
 
 
 

41.  Τη δε ζας άρεζε : 
 
 
 
 
 
 

42.  Τη ζας κπέρδευε ή ηη βρήθαηε προβιεκαηηθό; 
 
 
 
 

43.  Τη ζα προηείλαηε λα προζζέζοσκε ζηο ζύζηεκα : 
 
 
 
 
 

 Οποηαδήποηε άιια ζτόιηα γηα ηο ζύζηεκα : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ ζπλεξγαζία ζαο !!! 
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4.12 Πίλαθαο απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνιόγηνπ αζξνηζηηθήο αμηνιόγεζεο ProPer  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί φιεο νη εξσηήζεηο είλαη ηχπνπ Likert εθηφο ησλ εξσηήζεσλ 3 (βαζκνινγία 1-10), 6 (Ναη/ρη), 32 (checkbox), ελψ ε 

εξψηεζε 33 είλαη αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο Likert θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ κεηαηξέπεηαη ζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο. 
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ABSTRACT 

  

Learning Management Systems (LMSs) incorporate a wide range of features and 

functionalities, and are one of the most popular ways of knowledge distribution for a 

large number of learners with different characteristics and needs. However, they do 

not provide individualized support to the particular needs of learners. This is what 

Adaptive Educational Hypermedia Systems (AEHSs) promise to do, which, despite 

the fact that they may not incorporate as many features as the LMSs, they endeavor 

to individualize the educational process to the needs of each learner. However, both 

categories of these two systems, are lacking in regards to reusability, accessibility 

and the interoperability of the educational content. A suggested solution is the 

adoption of a common educational standard, for course construction and delivery, 

like SCORM. 

The main thesis objective is the design of a model, which, on the one hand, exploits 

learning objects and on the other, makes user modeling and the appropriate 

adaptation of the educational process possible, depending on the user’s particular 

characteristics, so as to improve the learning outcome. Furthermore, in order to 

achieve interoperability and reusability of the educational content, the adoption of a 

technological standard like SCORM is being studied, while a framework that utilizes 

SCORM specifications and focuses on the adaptation of the educational content 

according to user learning style, is proposed. 

More specifically, this thesis initially investigates the exploitation methods of 

AEHSs’ adaptive technologies and LMSs’ characteristics so as to define the criteria 

for the proposed adaptation framework of the educational process. In addition, it 

looks into the methods of user modeling proposed by the research; paying particular 

attention to the models of user learning styles. At the same time, it examines the 

possible adoption of the technological standard SCORM, as well as its consequential 

restrictions. Based on the review outcomes, it proposes a model for AEHSs and 

LMSs technologies upgrade, through the use of SCORM learning objects (SCOs) 
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and the exploitation of SCORM API. The application of the proposed model, led to 

the design of an AEHS which combines and upgrades technologies both from the 

area of AEHSs and the LMSs, and culminated in the implementation of the software 

called ProPer.   

At the level of educational content development, this thesis studies the way of user 

modeling by applying SCORM API, and proposes a framework for the development 

of courses that are adapted to user learning style, exploiting the functionality of 

SCORM API. Based on the proposed framework, SCORM compatible educational 

content, which adapts its presentation to the particular user’s learning style, was 

developed. Following, through pilot courses, it attempts to study and evaluate ProPer 

application in the teaching of object oriented programming using Java.   

The benefits produced by the thesis result from the proposed model which exploits 

SCORM learning objects and enables the adaptive navigation and the adaptive 

presentation of the educational content. Furthermore, the AEHS that was designed 

and developed, called ProPer, incorporates technologies from both AEHSs and 

LMSs, while successfully adopting the SCORM standard, which from its nature 

places restrictions related to adaptivity. In addition, a framework for user modeling 

as well as the adaptive presentation of educational content based on SCORM API, is 

proposed. Consequently, the combination of all the above into a single system 

provides more efficient and qualitative distance education, since according to the 

evaluation results it helps students to learn not only easier but also faster through the 

individualized learning process that the proposed system provides. Even more so, the 

adoption of SCORM standard facilitates teachers to easily access, reuse, maintain 

and upgrade educational content, which likewise leads to the faster and easier 

development of qualitative electronic courses. 


