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Περίληψη 
Η συγκεκριµένη εργασία αναφέρεται στην αξιολόγηση των µαθητών µε την βοήθεια 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια 

αποσαφήνιση της έννοιας αξιολόγηση, για ποιο λόγο είναι αυτή σηµαντική, ποια 

είναι τα είδη αξιολόγησης και µε ποια µέσα πραγµατοποιείται. Επίσης, γίνεται 

αναφορά στα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των τεστ επίδοσης αλλά και στην 

αξιολόγηση βάσει φακέλου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ενσωµάτωση των ΤΠΕ από τις σχολικές 

µονάδες καθώς και τον τρόπο που αυτές επιδρούν στη µάθηση αλλά και στη 

διδασκαλία γενικότερα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται ενδεικτικά κάποια περιβάλλοντα και προϊόντα 

λογισµικού ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται διάφορες πλατφόρµες 

µαθηµάτων κα εφαρµογών e-learning που υπάρχουν σήµερα στο διαδίκτυο. 

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται λεπτοµερής παρουσίαση της εφαρµογής που 

δηµιουργήθηκε για την υποστήριξη προηγµένων χαρακτηριστικών αξιολόγησης. 



 

 

Περιεχόµενα 
 
 
Εισαγωγή ...................................................................................................1 
1. Η έννοια της αξιολόγησης του µαθητή και οι λειτουργίες της.........2 

1.1 Τι εννοούµε µε τον όρο αξιολόγηση του µαθητή; ...............................................2 
1.2 Έννοια και σπουδαιότητα της αξιολόγησης ........................................................2 
1.3 Γιατί είναι αναγκαία η αξιολόγηση του µαθητή ..................................................3 
1.4 Τοµείς και είδη αξιολόγησης ...............................................................................5 
1.5 Τρόποι και µέσα αξιολόγησης .............................................................................6 

1.5.1 Παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών..................6 
1.5.2 Οι αντικειµενικοί και περισσότερο σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης ............8 
1.5.3. Γενικές αρχές κατάστρωσης, κατασκευής και χρησιµοποίησης των tests 
επίδοσης [Scriven, 1977] .......................................................................................9 
1.5.4. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των test επίδοσης [Schiro, 1978] .....11 

1.6 Άλλοι Σύγχρονοι Τρόποι Αξιολόγησης του Μαθητή ........................................12 
1.6.1 "Αυθεντική" αξιολόγηση ............................................................................12 
1.6.2. Αξιολόγηση βάσει φακέλου.......................................................................13 

2. Η διδασκαλία και η µάθηση στο σχολικό περιβάλλον ....................17 
2.1 Η Πρόκληση της Ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στο Σχολείο ...................................17 
2.2 Η συζήτηση για τις  ΤΠΕ και τη µάθηση ..........................................................19 
2.3 Η επίδραση των ΤΠΕ στη διδασκαλία...............................................................22 

3. Περιβάλλοντα και προϊόντα λογισµικού...........................................28 
3.1 Κλασικά συστήµατα καθοδήγησης και προϊόντα λογισµικού εξάσκησης και 
πρακτικής .................................................................................................................28 
3.2 Ηλεκτρονικά  Χαρτοφυλάκια (PORTFOLIOS) ................................................30 

4. Πλατφόρµες µαθηµάτων και εφαρµογές e-learning........................33 
4.1 Ιστοσελίδες µε online test ..................................................................................33 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών - Τµήµα Πληροφορικής ................................33 

4.2 Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ......................................................36 
4.3 Εφαρµογές Elearning .........................................................................................37 

4.3.1 CLAROLINE (http://www.claroline.net) ...................................................37 
4.3.2 ILIAS (http://www.ilias.de/index.html)......................................................38 
4.3.3 iTALC (http://italc.sourceforge.net/home.php) ..........................................39 
4.3.4 Mahara (http://www.mahara.org) ...............................................................39 
4.3.5 MOODLE (http://moodle.org)....................................................................40 
4.3.6 Sakai (http://sakaiproject.org).....................................................................40 

5. Το project της ∆ιπλωµατικής ............................................................42 
5.1 Εισαγωγή ...........................................................................................................42 
5.2 Απαιτήσεις Λογισµικού .....................................................................................42 
5.3 Εγκατάσταση Λογισµικού .................................................................................43 
5.4 Το περιβάλλον της εφαρµογής...........................................................................43 
5.5 Το λειτουργικό µέρος της εφαρµογής – Γιατί php και mysql ...........................56 

Αναφορές..................................................................................................58 



Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον 
διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         1 

Εισαγωγή 
Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής και 

δραστηριότητας [Κόµης 1996: 140, Sobiech 1997: 23 & Mattusch 1997: 119] έχει 

επηρεάσει µε ποικίλους τρόπους και τη λειτουργία του σχολείου [Cottmann 1998: 

15], καθώς οι Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες έχουν διεισδύσει στις σχολικές 

µονάδες και φιλοδοξούν να επιφέρουν αλλαγές στη διδακτική διαδικασία 

[∆ιαµαντάκη κ.ά. 2001: 23]. Ο όρος Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες ή ο συνηθέστερα 

χρησιµοποιούµενος όρος Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση αναφέρεται στις 

τεχνολογίες της Πληροφορικής, οι οποίες, συνθέτουν εικόνα, ήχο και λόγο σε ένα 

µέσο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή [∆ιαµαντάκη κ.α. 2001: 25], µε στόχο τη 

δηµιουργία εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού, που φιλοδοξεί να συµβάλει στην 

ικανότητα διαχείρισης της πληροφορίας, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας [∆ήµου 

2001] και, εντέλει, να βελτιώσει την ποιότητα της διαδικασίας διδασκαλίας και 

µάθησης [Κόµης 1996: 19]. Εποµένως, η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς και µόνον παιδαγωγική επιταγή. Κυρίως πρόκειται 

για κοινωνική αναγκαιότητα [Ράπτης & Ράπτη 2002: 48].  
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1. Η έννοια της αξιολόγησης του µαθητή και οι λειτουργίες 
της 

1.1 Τι εννοούµε µε τον όρο αξιολόγηση του µαθητή; 
Ο δάσκαλος που αξιολογεί τις επιδόσεις των µαθητών του πρέπει να ξέρει ότι 

εργάζεται µ’ ένα δηλητήριο: όταν το χρησιµοποιεί σωστά γίνεται φάρµακο, όταν το 

χρησιµοποιεί λανθασµένα φέρνει την καταστροφή.[O. Willmann]1 

Οι διάφοροι ορισµοί που δίδονται στον όρο αξιολόγηση του µαθητή δεν συµπίπτουν 

απόλυτα µεταξύ τους. Με τον όρο αξιολόγηση του µαθητή εννοούµε τη συστηµατικά 

οργανωµένη και συνεχή διαδικασία ελέγχου του βαθµού, στον οποίο κατακτώνται 

από τους µαθητές οι σκοποί και οι στόχοι που επιδιώκει το σχολείο. Υπό την έννοια 

αυτήν η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής πράξης, η οποία: 

• αρχίζει µε τον καθορισµό των στόχων των διαφόρων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, 

• συνεχίζεται µε την παρακολούθηση της πορείας κατάκτησής τους από το µαθητή 

και 

• ολοκληρώνεται µε τον έλεγχο της επίτευξής τους και την επανατροφοδότηση της 

διδακτικής πράξης. [ΥΠΕΠΘ 1999: 9]. 

1.2 Έννοια και σπουδαιότητα της αξιολόγησης 
Ο όρος «αξιολόγηση» σηµαίνει µέτρηση και εκτίµηση αποτελεσµάτων. Στο σχολικό 

χώρο δηλώνει µια δύσκολη διαδικασία εξακρίβωσης και κρίσης των αποτελεσµάτων 

του σχολικού προγράµµατος, της διδασκαλίας και γενικά όλων των ερεθισµάτων της 

παιδαγωγικής επίδρασης στη γνωστική, συναισθηµατική και ψυχοκινητική 

συµπεριφορά των µαθητών. 

Η αξιολόγηση, αν και δύσκολη διαδικασία, γιατί προϋποθέτει την ύπαρξη σαφών, 

ακριβών και µετρήσιµων εκπαιδευτικών και διδακτικών στόχων και ενδιαφέρεται για 

πτυχές της ιδιόρρυθµης και πολυδιάστατης ανθρώπινης ύπαρξης που δεν µετριούνται 

µε ακρίβεια και βεβαιότητα, θεωρείται σήµερα απαραίτητη και χρήσιµη για τους 

ακόλουθους λόγους:  

                                                 
1 http://pi-schools.att.sch.gr/gymnasio/pliroforiki/kath/PERIEX.pdf 
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1. Πληροφορεί τους προγραµµατιστές για τα αποτελέσµατα των αναλυτικών 

προγραµµάτων και τους οδηγεί στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την 

τροποποίηση, τη βελτίωση ή και τη διακοπή τους. 

2. Πληροφορεί τον εκπαιδευτικό σχετικά µε το ποιοί στόχοι της διδασκαλίας του δεν 

πραγµατοποιήθηκαν και τον οδηγεί σε σκέψεις για την καταλληλότητα της 

µεθοδολογίας του, την εναρµόνιση των συνθηκών και παραγόντων που 

επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της εργασίας του και τον προσδιορισµό των 

δυνάµεων και αδυναµιών του. 

3. Μετρά τις ικανότητες και τις επιδόσεις των µαθητών στα διδασκόµενα µαθήµατα 

σε σχέση µε τους διατυπωµένους διδακτικούς στόχους και οδηγεί τους µαθητές 

στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την καταβολή προσπαθειών για τη βελτίωση 

της µάθησης. 

4. Συµβάλλει στην καλυτέρευση των µεθόδων µέτρησης των αποτελεσµάτων του 

εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου. 

5. Παρέχει στοιχεία σύγκρισης και συντελεί στην αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού [Φλουρή – Κανδαράκη 1979: 63-71]. 

1.3 Γιατί είναι αναγκαία η αξιολόγηση του µαθητή 
Η αξιολόγηση του µαθητή επιτελεί σηµαντικές παιδαγωγικές αλλά και κοινωνικές 

λειτουργίες, οι οποίες είναι αναγκαίες τόσο για την ίδια την εκπαίδευση όσο και για 

το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στην αναγκαιότητα αυτή οφείλεται και η έµφαση που 

εξακολουθεί να δίνεται σ' αυτήν, παρά τις κατά καιρούς αµφισβητήσεις της. 

Είναι σηµαντικό ν’ αναφερθούν οι παιδαγωγικές λειτουργίες της αξιολόγησης. Οι 

σηµαντικότερες είναι οι εξής: 

• Η συνεχής ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης µε στόχο την ποιοτική της 

βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της. 

• Η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών ως προς την κατοχή, από την πλευρά των 

µαθητών, των προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες, για να επιτευχθεί η καινούργια 

µάθηση (διαγνωστική αξιολόγηση), καθώς και ως προς τα αποτελέσµατα της 

διδακτικής πράξης τόσο κατά την εξέλιξή της (διαµορφωτική αξιολόγηση) όσο 

και αθροιστικά µετά την ολοκλήρωσή της (αθροιστική ή τελική αξιολόγηση). 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διαµορφωτική αξιολόγηση, η οποία επιτρέπει στον 
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εκπαιδευτικό να παρεµβαίνει στη µαθησιακή διαδικασία, να εξατοµικεύει τις 

διδακτικές του ενέργειες προσφέροντας συµπληρωµατική βοήθεια και 

καθοδήγηση στους µαθητές που την έχουν ανάγκη. 

• Η πληροφόρηση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους. 

• Η ενηµέρωση του ίδιου του µαθητή για την προσπάθεια που κατέβαλε, αλλά και 

για τα αποτελέσµατα των προσπαθειών του. 

• Η ανάπτυξη της αυτογνωσίας του µαθητή ως προς τις ιδιαίτερες ικανότητες και 

τις κλίσεις του, η οποία υποβοηθεί σε σηµαντικό βαθµό το σχολικό και 

επαγγελµατικό του προσανατολισµό. 

• Η δηµιουργία κινήτρων για µάθηση σ' ένα περιβάλλον συνεργασίας και αµοιβαίας 

εκτίµησης τόσο µέσα από τον ευγενή συναγωνισµό που προκαλείται για την 

επίτευξη καλύτερων µαθησιακών αποτελεσµάτων όσο και από την προσωπική 

ικανοποίηση που νιώθει το άτοµο, όταν διαπιστώνει την επιβράβευση των 

προσπαθειών του και την κατάκτηση καινούργιων µαθησιακών στόχων. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει συνεχώς υπόψη του τις παραπάνω λειτουργίες της 

αξιολόγησης και να θέτει διαρκώς στον εαυτό του ερωτήµατα, όπως τα παρακάτω. Η 

µεθοδολογία και τα µέσα αξιολόγησης που χρησιµοποιεί: 

• Εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασµό της διδασκαλίας; 

• Προσφέρουν στους µαθητές τακτική ανατροφοδότηση των προσπαθειών τους για 

µάθηση; Πώς µπορεί να τα βελτιώσει; 

• Προσφέρουν στους µαθητές ευκαιρίες να δείξουν τι έµαθαν και να επιβεβαιώσουν 

τη µάθησή τους; 

• ∆ίνουν κίνητρα στους µαθητές; 

• Λαµβάνουν υπόψη τους τα ατοµικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες 

τους; 

• Αξιολογούν ευρύ φάσµα γνώσεων και δεξιοτήτων ή περιορίζονται στην 

ανάκληση πληροφοριακών µόνο στοιχείων; 

• Αναπτύσσουν την κριτική και συνθετική ικανότητα των αξιολογουµένων; 

• Προωθούν τη δηµιουργική σκέψη και µάθηση; 

• Τι καινούργιο µπορεί να εφαρµόσει στον τοµέα αυτό µε τα περιορισµένα, έστω, 

µέσα που διαθέτει; 
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• Αξιοποιεί τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης για να βελτιώσει τον τρόπο που 

διδάσκει ο ίδιος; Με ποιον τρόπο; 

Μέσα από το συνεχή αυτόν προβληµατισµό ο εκπαιδευτικός βελτιώνει την 

παιδαγωγική του αυτογνωσία και αναβαθµίζει συνεχώς τη διδακτική - µαθησιακή 

διαδικασία. Απαιτείται, βέβαια, να γνωρίζει και ορισµένα πράγµατα γύρω από την 

αξιολόγηση και κυρίως γύρω από τη µεθοδολογία της, αλλά και τις εναλλακτικές 

δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του κάθε φορά. [ΥΠΕΠΘ 1999: 9]. 

1.4 Τοµείς και είδη αξιολόγησης 
Η σχολική αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι µια διαδικασία παράλληλη και 

στενά συνδεδεµένη µε τους µαθητές, τους δασκάλους και τους προγραµµατιστές. 

Είναι ένα παιδαγωγικό µέσο που εντοπίζει τις αιτίες της επιτυχίας ή της αποτυχίας 

στο αναλυτικό πρόγραµµα, τη σχολική διδασκαλία και την επίδοση των µαθητών στη 

µάθηση και συντελεί στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας και των τριών αυτών 

τοµέων µε την επισήµανση των λαθών και των απαραίτητων διορθώσεων. 

[Κασσωτάκη 1979: 38-40]. 

Στον εκπαιδευτικό χώρο υπάρχουν πολλά είδη αξιολόγησης. Όµως τα πιο εύχρηστα 

είναι δύο. Η διαµορφωτική και η τελική αξιολόγηση. Το πρώτο είδος αξιολόγησης 

πραγµατοποιείται στην πορεία και τη διάρκεια της εργασίας των προγραµµατιστών, 

των εκπαιδευτικών και των µαθητών και στοχεύει στην επισήµανση των ελλείψεων 

και τη βελτίωσή τους. Το δεύτερο είδος γίνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς και 

επισηµαίνει την επίδραση και την αξία του προγράµµατος και της διδασκαλίας στη 

διαµόρφωση της τελικής συµπεριφοράς των µαθητών, που προβλέπεται από το 

πρόγραµµα. 

Και τα δύο είδη της αξιολόγησης είναι απαραίτητα και πρέπει να χρησιµοποιούνται 

και στις τρείς διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου (πρόγραµµα, διδασκαλία, επίδοση) 

γιατί εξακριβώνουν τις αλλαγές που επήλθαν στη συµπεριφορά των µαθητών, 

παρέχουν επανατροφοδοτικές πληροφορίες σχετικά µε την επιτυχία των σκοπών του 

προγράµµατος και των στόχων της διδασκαλίας, την καταλληλότητα της διδακτέας 

ύλης και της χρησιµοποιούµενης µεθοδολογίας, την ικανότητα των εκπαιδευτικών 

και την πρόοδο των µαθητών και οδηγούν στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης. [Χαραλαµπόπουλος 1994: 222] 
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1.5 Τρόποι και µέσα αξιολόγησης 
Επειδή από την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών κρίνεται συνήθως η αξία της 

διδασκαλίας και του προγράµµατος θεωρούµε σκόπιµο να δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση 

στους τρόπους και τα µέσα της αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών. Οι τρόποι 

αυτοί κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, τους παραδοσιακούς - υποκειµενικούς και 

τους αντικειµενικούς και περισσότερο σύγχρονους. 

1.5.1 Παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών 
Σύµφωνα µε τους παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης οι µαθητές είναι 

υποχρεωµένοι να αναπτύξουν γραπτά ή προφορικά ένα θέµα στο µάθηµα της 

ιστορίας, της έκθεσης, των θρησκευτικών κλπ., να λύσουν κάποιο πρόβληµα, να 

σχολιάσουν κάποια ιδέα ή κάποιο γεγονός, να διατυπώσουν ορισµούς, να γράψουν 

περιλήψεις ή να εκτελέσουν κάτι. 

Οι παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα. 

Πλεονεκτήµατα. 

i. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις παραδοσιακού τύπου εκφράζουν την 

προσωπικότητα του κάθε µαθητή. Αποτελούν ενδείξεις κρίσης, στοχασµού, 

τεκµηρίωσης, δικαιολόγησης, δηµιουργικότητας και εναρµονίζονται µε τις 

πραγµατικές καταστάσεις της ζωής, στις οποίες ο καθένας καλείται να λύσει 

κάποιο πρόβληµα, να εκφράσει µια ιδέα, να παρουσιάσει κάποια άποψη, να 

δικαιολογήσει µια ενέργεια κλπ. 

ii. Οι απαντήσεις στις παραδοσιακές ερωτήσεις απαιτούν σύνθεση, οργάνωση και 

κατανόηση των γνώσεων και ικανότητες έκφρασης και παρουσίασης αυτών. Όλοι 

ξέρουν και λένε κάτι. Το θέµα είναι πόσο καλά το ξέρουν και πως το 

παρουσιάζουν. 

iii. Οι ερωτήσεις κατασκευάζονται και προσαρµόζονται εύκολα και οι απαντήσεις σ 

αυτές δηλώνουν όχι µόνο το «τι» αλλά και το «γιατί», τη µεθοδολογία, την 

επιχειρηµατολογία, τον τρόπο σκέψης για την επίλυση του προβλήµατος ή την 

απάντηση της ερώτησης. 



Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον 
διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         7 

Μειονεκτήµατα. 

i. Η υποκειµενικότητα της βαθµολογίας. Η ίδια δηλαδή επίδοση αξιολογείται 

διαφορετικά. Τα αίτια είναι πολλά και εντοπίζονται στους αξιολογητές, τους 

µαθητές, τα γραπτά και τα κριτήρια. Οι αξιολογητές ως άνθρωποι αντιδρούν 

διαφορετικά από ηµέρα σε ηµέρα, από ώρα σε ώρα. Τις πρωινές ώρες που είναι 

ξεκούραστοι και ευδιάθετοι βαθµολογούν µε επιείκεια, ενώ τις απογευµατινές 

ώρες που είναι κουρασµένοι και κακοδιάθετοι αξιολογούν µε αυστηρότητα ή µε 

διαφορετικά κριτήρια. Ανάµεσα στους αξιολογητές υπάρχουν επίσης 

διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τις γνώσεις που απαιτεί η ερώτηση ή σχετικά µε 

την αυστηρότητα και την επιείκεια ή σχετικά µε τα κριτήρια. Άλλοι προσέχουν τη 

δοµή του περιεχόµενου σ' ένα γραπτό, άλλοι το ύφος και τη γλωσσική έκφραση. 

Πολλοί εξεταστές επηρεάζονται από το φύλο των µαθητών, τις συµπάθειες, τις 

προγενέστερες εντυπώσεις, τις συµπτώσεις απόψεων κλπ. και βαθµολογούν 

υποκειµενικά. 

ii. Η αναξιοπιστία της βαθµολόγησης. Την ίδια απάντηση ο ίδιος αξιολογητής την 

αντιλαµβάνεται και την αξιολογεί διαφορετικά σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. 

Η πειραµατική έρευνα έδειξε ότι οι ίδιοι µαθητές εξεταζόµενοι στο ίδιο θέµα δύο 

φορές σε χρονικό διάστηµα πέντε ηµερών από τους ίδιους βαθµολογητές 

αξιολογούνται διαφορετικά. Η διαφορά κυµαίνεται από + 0,60 έως - 0,70 και 

σπάνια είναι από 0,70 και πάνω. Όσο πιο γενικές είναι οι ερωτήσεις τόσο πιο 

αναξιόπιστες είναι και οι αξιολογήσεις. 

iii. Το πρόβληµα της εγκυρότητας της εξέτασης. Λέγοντας εγκυρότητα της εξέτασης 

εννοούµε αν πράγµατι η ερώτηση µετρά µε ακρίβεια το είδος της συµπεριφοράς 

για το οποίο κατασκευάσθηκε. Οι εξετάσεις παλαιού τύπου παρουσιάζουν 

σοβαρά προβλήµατα εγκυρότητας. ∆εν µας δίνουν π.χ. µόνο την επίδοση, το τι 

πέτυχε ο µαθητής αλλά βαθµολογούν κι άλλους παράγοντες, όπως τη διαδικασία 

ή την προσπάθεια και νοθεύουν το αποτέλεσµα σχετικά µε το µετρήσιµο 

χαρακτηριστικό. Εποµένως δεν µας πληροφορούν για τις µελλοντικές επιδόσεις 

των µαθητών. 

iv. Οι παραδοσιακές ερωτήσεις δεν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε, πολλές φορές 

παρουσιάζουν ασάφεια στη διατύπωση και αφήνουν περιθώρια για παρερµηνεία, 

απαιτούν πολύ χρόνο για την ανάπτυξη και τη διόρθωση, απευθύνονται κυρίως 
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στη µνήµη και ελέγχουν την αποµνηµόνευση, καλλιεργούν το ανταγωνιστικό 

πνεύµα και εξυπηρετούν όσους πρόκειται να εισαχθούν σε παιδαγωγικά ιδρύµατα 

χωρίς εξετάσεις. [∆ηµητροπούλου 1981: 25-39]. 

1.5.2 Οι αντικειµενικοί και περισσότερο σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης 
Για την άρση των αδυναµιών των παραδοσιακών τρόπων αξιολόγησης προτείνονται 

από τους νεότερους παιδαγωγούς νέοι τρόποι αξιολόγησης και κυρίως τα λεγόµενα 

test επίδοσης, τα οποία παρουσιάζονται ακόλουθες µορφές: 

a. Test συµπλήρωσης προτάσεων ή κενών. 

π.χ. Πρωτεύουσα της Συρίας είναι η ........  

Τα έντοµα αποτελούνται από τρία µέρη.  

Το πρώτο λέγεται…………, το δεύτερο………… και το τρίτο…………. 

Στη µορφή αυτή παραλείπονται ορισµένα στοιχεία των κειµένων, τα οποία 

συµπληρώνονται από τους µαθητές. 

Με τη συµπλήρωση των προτάσεων ή των κενών ελέγχεται η ικανότητα του 

εξεταζόµενου να ανακαλεί στη µνήµη του τα ζητούµενα, δεν ελέγχεται όµως η κρίση 

και η δηµιουργική του σκέψη. Φυσικά, τα test αυτής της µορφής συντάσσονται και 

διορθώνονται εύκολα και σύντοµα. 

β. Test «σωστό - λάθος». 

π.χ. Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε το 1940 (Σωστό, Λάθος) 

Ο Αθανάσιος ∆ιάκος ήταν σύγχρονος µε τον Αχιλλέα. (Σωστό, Λάθος) 

Η µορφή «σωστό - λάθος» καλύπτει µεγάλο µέρος της ύλης, συντάσσεται και 

βαθµολογείται εύκολα και σύντοµα, αλλά ελέγχει µόνο την αποµνηµόνευση 

ονοµάτων, χρονολογιών, γεγονότων και δεν αξιολογεί την επίδοση των µαθητών σε 

υψηλότερους στόχους της διδασκαλίας και του προγράµµατος. Επεµβαίνει ο 

παράγοντας «εικασία - τύχη» σε ποσοστό 50% και δυσκολεύει τη διαφοροποίηση των 

µαθητών σε δυνατούς και αδύνατους. 

γ. Test σύζευξης ή συσχετισµού. 

Αποτελούνται από δύο στήλες. Η πρώτη περιέχει τις ερωτήσεις και η δεύτερη τις 

απαντήσεις. Ο εξεταζόµενος πρέπει να ταιριάσει (συζεύξει) κάθε ερώτηση µε την 

κατάλληλη απάντηση.  

Παράδειγµα: 
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1. Βουνό 

2. Μολύβι 

3. Αγελάδα 

4. 1940 

5. Μουσικό όργανο 

I. Πόλεµος 

II. Γάλα 

III. Μαθητής 

IV. Όλυµπος 

V. Κιθάρα 

Η µορφή της σύζευξης ελέγχει την ικανότητα των µαθητών να αναγνωρίζουν και να 

συνδυάζουν τις γνώσεις που διδάχτηκαν σ' ένα κύκλο µαθηµάτων, περιορίζει τον 

παράγοντα «τύχη», παρουσιάζει ευκολία στη σύνταξη και διόρθωση, αλλά απαιτεί 

πολύ χρόνο για να απαντηθεί και δεν αξιολογεί την κατανόηση του περιεχόµενου της 

διδασκαλίας. 

δ. Test πολλαπλής επιλογής. 

Η µορφή της πολλαπλής εκλογής αποτελείται από µια πρόταση (ερώτηση) και 

περισσότερες από τρείς απαντήσεις από τις οποίες η µία µόνο είναι ορθή και οι άλλες 

σχετικές και αληθοφανείς. Ο εξεταζόµενος πρέπει να σηµειώσει την ορθή απάντηση. 

Παραδείγµατα:  

Η κιθάρα είναι µουσικό όργανο: α. πνευστό, β. έγχορδο, γ. κρουστό.  

Η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα έγινε το: 1864, 1878, 1913, 1921, 1909. 

Τα test πολλαπλής επιλογής ελέγχουν όλα τα είδη της γνώσης από την απλή 

αναγνώριση ως την κατανόηση και την εφαρµογή των διδαχθέντων, ελέγχουν την 

ικανότητα του εξεταζόµενου να καταλήγει σε λογικά συµπεράσµατα µε βάση 

συγκεκριµένα στοιχεία, περιορίζει τον παράγοντα «τύχη». Παρουσιάζουν όµως και 

µειονεκτήµατα. ∆εν αξιολογούν τη δηµιουργική σκέψη και έκφραση, απαιτούν πολύ 

χρόνο κατάστρωσης και απάντησης. [Τσιµπούκη 1979]. 

1.5.3. Γενικές αρχές κατάστρωσης, κατασκευής και χρησιµοποίησης των 
tests επίδοσης [Scriven, 1977] 
Ο εκπαιδευτικός φτιάχνοντας ένα αστάθµητο test επίδοσης για την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας του ή των µαθητών του πρέπει: 

• Να καθορίσει µε σαφήνεια και ακρίβεια το τι θέλει να µετρήσει και να 

αξιολογήσει.  

• Το τι ήθελε να πετύχει ο µαθητής ύστερα από τη διδασκαλία του. 
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• Να αναλύσει το περιεχόµενο της διδασκαλίας του και να επισηµάνει τις βασικές 

γνώσεις ή δεξιότητες ή αξίες που θα ήθελε να αποκτήσουν οι µαθητές ύστερα από 

τη διδασκαλία µιας ενότητας ή και περισσοτέρων ενοτήτων. 

• Να διατυπώσει τις ερωτήσεις του test σε γλώσσα απλή και ανάλογη µε το 

γλωσσικό και πνευµατικό επίπεδο των µαθητών, αποφεύγοντας τη φρασεολογία 

του διδακτικού βιβλίου και τη σειρά που αυτό ακολουθεί για να παρουσιάσει το 

περιεχόµενο της ενότητας. 

• Να υπολογίσει το µέγεθος και την έκταση του test µε βάση το επίπεδο 

ωριµότητας των µαθητών, τη σηµασία και τη δυσκολία της ύλης και την 

εξοικείωση των µαθητών στην κατανόηση των οδηγιών του test. 

• Να συντάξει παραδείγµατα και οδηγίες σχετικά µε το χρόνο που διατίθεται, τον 

τρόπο καταγραφής των απαντήσεων, το µάντεµα ή όχι των απαντήσεων. Τα 

παραδείγµατα συνήθως δίνονται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού και δεν 

βαθµολογούνται. 

• Να λάβει πρόνοια ώστε οι ερωτήσεις να προχωρούν από τα εύκολα στα δύσκολα. 

Αν το test δεν είναι ενιαίο, αλλά αποτελείται από συστοιχίες, δεν πρέπει οι 

ερωτήσεις της κάθε συστοιχίας (υποτέστ) να είναι περισσότερες από είκοσι. 

Στην κατάστρωση των ερωτήσεων της µορφής «σωστό -λάθος» ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τα ακόλουθα: 

• Οι προτάσεις - ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

αναµφισβήτητα ορθές ή λανθασµένες, αλλά να µην είναι έκδηλο και 

οφθαλµοφανές το ορθό ή το λάθος που περιέχουν. 

• Ο αριθµός των ορθών ερωτήσεων πρέπει να είναι ανάλογος µε τον αριθµό των 

λανθασµένων. 

• Η κάθε ερώτηση - πρόταση πρέπει να περιέχει µια µόνο έννοια για την οποία να 

ζητείται απάντηση. Η πρόταση π.χ. «ο Κολόµβος ανακάλυψε την Αµερική το 

1492 µΧ. προσπαθώντας να βρει το συντοµότερο δρόµο για την Ανατολή» 

περιέχει δύο έννοιες, του χρόνου και του συντοµότερου δρόµου. Για ποιά έννοια 

ζητείται απάντηση; 

• Στα test τύπου σύζευξης ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσέξει ώστε οι λέξεις ή 

προτάσεις της πρώτης στήλης να µην είναι περισσότερες από 12 και λιγότερες 
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από 5. Οι απαντήσεις της δεύτερης στήλης θα πρέπει να είναι περισσότερες από 

τις ερωτήσεις της πρώτης στήλης και για κάθε ερώτηση της πρώτης στήλης 

πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστο αληθοφανείς απαντήσεις στη δεύτερη στήλη. 

• Στα test τύπου πολλαπλής επιλογής οι ερωτήσεις πρέπει να αναφέρονται σε 

κάποιο συγκεκριµένο θέµα ή σε κάποια συγκεκριµένη ιδέα και η κάθε ερώτηση 

να επιδέχεται µια µόνο απάντηση. 

Πριν από τη χρησιµοποίηση του test επίδοσης δηµιουργείται κατάλληλη ατµόσφαιρα 

στη σχολική τάξη. Μετά τη βαθµολογία του το test επαναλαµβάνεται στην τάξη, 

ώστε οι µαθητές να κατανοήσουν τα δύσκολα σηµεία της ύλης που διδάχτηκαν και να 

βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 

1.5.4. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των test επίδοσης [Schiro, 1978] 
Τα test επίδοσης µετρούν και αξιολογούν περισσότερο αντικειµενικά, αξιόπιστα και 

έγκυρα τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας, αλλά δεν προσεγγίζουν τις εσωτερικές 

διεργασίες που οδηγούν τους µαθητές στα αποτελέσµατα αυτά. 

Βαθµολογούν δικαιότερα την αποµνηµόνευση, την αναγνώριση, το συνδυασµό, την 

εφαρµογή των γνώσεων και την ικανότητα των µαθητών να καταλήγουν σε λογικά 

συµπεράσµατα µε βάση συγκεκριµένα στοιχεία, αλλά δεν µας πληροφορούν για την 

ικανότητα έκφρασης, τη φαντασία, την πρωτοτυπία, την παραγωγική και δηµιουργική 

σκέψη των µαθητών και ελάχιστα αξιολογούν την κρίση και την κατανόηση. 

Καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της ύλης που διδάχτηκε, αλλά µε τις πολλές 

ερωτήσεις κατακερµατίζουν και την ενότητα της ύλης και την ενότητα του ψυχικού 

βίου και δεν µας παρέχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα της προσωπικότητας του 

εξεταζόµενου ατόµου. 

Κατασκευάζονται και διορθώνονται ευκολότερα και εξοικονοµούν διδακτικό χρόνο. 

Η αποκλειστική όµως και η κατά κόρο χρήση τους καλλιεργεί ανάµεσα στους 

µαθητές ένα πνεύµα προχειρότητας. 

∆ίνουν έµφαση στην αξιολόγηση µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να παραµελούν την 

οργάνωση και την παρουσίαση των µορφωτικών αγαθών. 

Είναι περισσότερο δίκαια και ευχάριστα από τα παραδοσιακά µέσα αξιολόγησης. 

Όµως στις απαντήσεις πολλαπλής εκλογής δίνονται και εσφαλµένες πληροφορίες και 

οι µαθητές αν τις εκλέξουν ως ορθές µένουν για αρκετό χρόνο µε λανθασµένες 
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εντυπώσεις που ισχυροποιούνται και στη συνέχεια δύσκολα αποχρωµατίζονται και 

εξαλείφονται. [Τσιµπούκη, 1979] 

Η εφαρµογή τους δεν επηρεάζεται από την ικανότητα των µαθητών στην οµιλία και 

το γράψιµο. Όµως είναι δυνατόν κάποιος µαθητής να µην κατανοήσει τις οδηγίες του 

test  και να δώσει σε γνωστές του ερωτήσεις λανθασµένες απαντήσεις. 

Σε γενικές γραµµές τα test επίδοσης δεν παρουσιάζουν τα σοβαρά µειονεκτήµατα των 

παραδοσιακών τρόπων αξιολόγησης. Όµως και σ' αυτά επεµβαίνει ο παράγοντας 

«τύχη» και αλλοιώνει τα αποτελέσµατα. 

Αξιολογούν δικαιότερα την απόκτηση γνώσεων. ∆εν λαµβάνουν όµως υπόψη την 

ιδιαιτερότητα του κάθε εξεταζόµενου, ούτε τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του 

κάθε σχολείου, ούτε πετυχαίνουν τη διαχρονική σύγκριση του κάθε µαθητή. 

1.6 Άλλοι Σύγχρονοι Τρόποι Αξιολόγησης του Μαθητή 

1.6.1 "Αυθεντική" αξιολόγηση 
Ως αυθεντική αξιολόγηση θα µπορούσε να οριστεί η συστηµατική διαδικασία 

συλλογής και καταγραφής στοιχείων που δείχνουν την πρόοδο ενός µαθητή µέσα σ' 

ένα αυθεντικό πλαίσιο µάθησης και διδασκαλίας, το οποίο απαιτεί την ενεργό 

συµµετοχή του. Τα στοιχεία που συλλέγονται δεν προκύπτουν µόνο από επίσηµες 

εξεταστικές δοκιµασίες (προφορικές ή γραπτές), αλλά και από διάφορες 

δραστηριότητες και εµπειρίες του µαθητή. Αντίθετα προς τις παραδοσιακές µεθόδους 

αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις οποίες η εργασία και η πρόοδος ενός µαθητή 

συγκρίνεται προς τους υπόλοιπους µαθητές, στην αυθεντική αξιολόγηση το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ατοµική του πρόοδο. Το κάθε άτοµο συγκρίνεται 

προς τον εαυτό του και αξιολογείται µε βάση συγκεκριµένα και ποικίλα στοιχεία της 

µαθησιακής του πορείας. 

Η αυθεντική αξιολόγηση βασίζεται στη συνολική αποτίµηση του τι πραγµατικά κάνει 

ή/και µαθαίνει ο µαθητής σε διάφορες καταστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. Συνήθως συλλέγονται (από τον ίδιο το µαθητή σε συνεργασία µε 

το διδάσκοντα), δείγµατα εργασιών του, τα οποία οργανώνονται, αναλύονται και 

παρουσιάζονται ως χαρακτηριστικές ενδείξεις της προόδου του. Μια τέτοια 

διαδικασία αξιολόγησης όχι µόνο πληροφορεί τους διδάσκοντες για την πρόοδο των 

µαθητών τους, αλλά και είναι επίσης χρήσιµη και ως δείκτης για αλλαγές στις 
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διδακτικές πρακτικές, για τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό του µαθήµατος, καθώς 

και για πιθανές τροποποιήσεις στο αναλυτικό πρόγραµµα. 

Πολλοί καθηγητές βέβαια συλλέγουν, αναλύουν και αξιολογούν τις εργασίες των 

µαθητών τους, τις οποίες λαµβάνουν υπόψη τους τόσο στην αξιολόγηση όσο και στη 

διαµόρφωση της διδασκαλίας τους. Όσα αναφέρονται εδώ σχετικά µε την αυθεντική 

αξιολόγηση ελπίζουµε ότι θα τους βοηθήσουν να συστηµατοποιήσουν και να 

βελτιώσουν τις πρωτοβουλίες τους αυτές. Θα τους υποδείξουν σε πολύ γενικές 

γραµµές - χωρίς να αναιρούν τη δική τους πρωτοβουλία- πώς θα επιτύχουν µια πιο 

συστηµατική κριτική καταγραφή της προόδου των µαθητών τους (µέρος της ευθύνης 

για την αξιολόγηση µεταφέρεται στους ίδιους τους µαθητές) και µια πιο ουσιαστική 

επικοινωνία µεταξύ καθηγητών, µαθητών και γονέων. Θα τους επισηµάνουν, ακόµη, 

το είδος των εργασιών των µαθητών που αντανακλούν ίσως καλύτερα την πρόοδο 

τους. Αυθεντική αξιολόγηση δεν νοείται χωρίς ατοµική πρωτοβουλία και 

προσωπική προσπάθεια για µάθηση τόσο από την πλευρά των µαθητών όσο και 

από την πλευρά των καθηγητών, αρκετές φορές πέρα από την τυπική διαδικασία 

της διεξαγωγής του µαθήµατος. 

1.6.2. Αξιολόγηση βάσει φακέλου 
Η µέθοδος αξιολόγησης βάσει φακέλου (ντοσιέ) είναι από τις πρώτες µεθόδους 

αυθεντικής αξιολόγησης, που άρχισε να εφαρµόζεται συστηµατικά σε όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης (από το νηπιαγωγείο ως τις µεταπτυχιακές σπουδές) σε 

διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτήν ο µαθητής σε 

συνεργασία µε τον καθηγητή του συλλέγει µε κριτικό τρόπο ενδεικτικά δείγµατα της 

δουλειάς του, τα αναλύει ο ίδιος (αυτοκριτική και αυτοαξιολόγηση) και τα 

παρουσιάζει για αξιολόγηση και γενικότερη συζήτηση στο πλαίσιο της επικοινωνίας 

του µε το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, στο τέλος π.χ. κάθε τετραµήνου ή, σε 

άλλες περιπτώσεις, πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Όπως και σε κάθε µορφή αξιολόγησης, έτσι και εδώ η διαδικασία έχει νόηµα, όταν οι 

σκοποί της αξιολόγησης είναι από την αρχή ξεκάθαροι, ενώ τα κριτήρια του τι θα 

περιλαµβάνει ο φάκελος και πώς θα αξιολογηθεί είναι γνωστά και κατανοητά από 

όλους. Τα συχνότερα ζητήµατα που τίθενται ως προς το ζήτηµα αυτό είναι τα 

παρακάτω: 
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• Ποιο είναι το περιεχόµενο του φακέλου; Θα αποτελεί ο φάκελος συλλογή όλων 

των εργασιών του µαθητή ή θα µπαίνουν σ' αυτόν ενδεικτικά µόνο στοιχεία της 

καλύτερης ή/και της χειρότερης δουλειάς του; Θα περιλαµβάνει ο φάκελος µόνο 

ολοκληρωµένες εργασίες του µαθητή ή και άλλα στοιχεία; 

• Ποιος αποφασίζει το τι θα περιληφθεί στο φάκελο (ο καθηγητής ή οι µαθητές ή 

και οι δύο µαζί); 

• Ποιος ή ποιοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο φάκελο; Πόσο συχνά; 

• Πού παραµένει ο φάκελος στο σχολείο ή τον κρατά ο µαθητής στο σπίτι; 

Επειδή οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες σε κάθε σχολείο και οι δυνατότητες που έχει 

στη διάθεσή του ο κάθε εκπαιδευτικός διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο, είναι 

δύσκολο σ' αυτήν τη φάση να µπουν ενιαία κριτήρια και να εφαρµοστεί η ίδια 

διαδικασία παντού. Η χρήση άλλωστε των συµπληρωµατικών αυτών τρόπων 

αξιολόγησης των µαθητών έχει. προς το παρόν τουλάχιστον, επικουρικό προαιρετικό 

χαρακτήρα, όπως θα εξηγήσουµε παρακάτω, και κατά συνέπεια η διαφοροποίησή 

τους από σχολείο σε σχολείο δεν επηρεάζει την τελική τους αξιολόγηση. 

Έχοντας αυτά υπόψη δίνουµε στη συνέχεια κάποιες σχετικές πληροφορίες και 

ορισµένες γενικές οδηγίες, που µπορούν να προσαρµοστούν και να εξειδικευθούν 

στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου, ακολουθώντας όσα αναφέρει για το ζήτηµα 

αυτό το Π.∆. 246, άρθρο 12. 

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό σε κάθε Λύκειο παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται µε 

ευθύνη του καθηγητή κάθε τµήµατος ή τάξης και σε χώρο που καθορίζεται από το 

∆ιευθυντή του Λυκείου φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των µαθητών στον 

οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συµβάλλουν στη σφαιρικότερη αξιολόγηση των 

µαθητών. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι: α) εργασίες τις οποίες πραγµατοποιεί ο 

µαθητής πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών 

εργασιών , β) αναφορές σχετικές µε σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχει, 

γ) αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεων στον πνευµατικό, πολιτιστικό, 

κοινωνικό και αθλητικό τοµέα που χορηγούνται από το ΥΠΕΠΘ ή από επίσηµα 

αναγνωρισµένους επιστηµονικούς, µορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς 

φορείς υψηλού κύρους, δ) ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης του µαθητή, εφόσον 

αυτός επιθυµεί να συµπληρώσει τέτοιου είδους ερωτηµατολόγια, ε) παρατηρήσεις ή 

προτάσεις του σχετικές µε τα µαθήµατα. Κάθε µαθητής που επιθυµεί να εντάξει στο 
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φάκελο του νέα στοιχεία τον ζητεί από τον αρµόδιο καθηγητή, τα τοποθετεί στην 

κατάλληλη θέση και τον επιστρέφει σ' αυτόν. 

Όλες οι λεπτοµέρειες που αναφέρονται στην τήρηση φακέλου δραστηριοτήτων του 

µαθητή καθορίζονται µε απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, ο οποίος λαµβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε σχολείο προσδιορίζει σαφέστερα τον 

τρόπο τήρησης των φακέλων, το περιεχόµενο τους και τη διαδικασία αξιοποίησης 

του. Εξυπακούεται ότι για την εφαρµογή του µέτρου αυτού είναι αναγκαία η 

ενηµέρωση µαθητών και γονέων και η εξασφάλιση της συγκατάθεσης τους. 

1.6.2.2. Τρόποι αξιοποίησης του φακέλου για την αξιολόγηση των µαθητών 
Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι τρόποι αξιοποίησης ενός φακέλου 

για την αξιολόγηση των µαθητών. Ο διδάσκων µπορεί π.χ. να αξιολογήσει τον αριθµό 

ή τον όγκο των εργασιών που έχουν µπει στο φάκελο ενός µαθητή, σύµφωνα µε 

κριτήρια που προκαθορίστηκαν (από τον εκπαιδευτικό µόνο του ή σε συνεννόηση µε 

τους µαθητές ή /και µε άλλους συναδέλφους του). Την ποσοτική αυτή αξιολόγηση 

του φακέλου υποβοηθεί ένας πίνακας περιεχοµένων, ο οποίος επιτρέπει τόσο στον 

ενδιαφερόµενο µαθητή όσο και στο διδάσκοντα να γνωρίζει τι υπάρχει στο φάκελο 

και τι χρειάζεται να προστεθεί σε σχέση µε τα προκαθορισµένα κριτήρια. Η ποσοτική 

αξιολόγηση του περιεχοµένου του φακέλου δεν είναι, όµως, επαρκής προϋπόθεση για 

µια έγκυρη αξιολόγηση και δεν εξαντλεί την αξιοποίησή του. Είναι αναγκαία και η 

ποιοτική διάσταση. Ο ποιοτικός έλεγχος του περιεχοµένου του φακέλου µπορεί να 

αναφέρεται στο σύνολο του και να γίνεται σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς ή µπορεί να έχει δειγµατοληπτικό χαρακτήρα, οπότε ο έλεγχος 

µπορεί να γίνει κατά τις φάσεις αποτίµησης της επίδοσης των µαθητών. Ο πρώτος 

τρόπος είναι ασφαλώς πιο έγκυρος, αλλά απαιτεί περισσότερο χρόνο. Εξυπακούεται 

ότι ο καθορισµός σαφών κριτηρίων, τα οποία είναι γνωστά και στους 

αξιολογούµενους, είναι ακόµη πιο αναγκαίος για την ποιοτική αξιολόγηση του 

περιεχοµένου του φακέλου. 

Στην ελληνική πραγµατικότητα ο τρόπος αυτός είναι νέος και δεν υπάρχει σχετική 

εµπειρία. Η δοκιµαστική εφαρµογή του κατά το σχολικό έτος 1997-98 στα 

πειραµατικά σχολεία (το 85% των σχολείων αυτών τον εφάρµοσαν) οδήγησε σε 

θετικά συµπεράσµατα. Αλλά και οι ίδιοι οι µαθητές των παραπάνω σχολείων 
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φαίνεται ότι αποδέχονται την εφαρµογή του (το 46% περίπου), αν και υπήρξαν και 

αρκετοί που είχαν επιφυλάξεις. 

Η διεύρυνση της εφαρµογής του πρέπει να γίνει σταδιακά και αφού προηγηθεί 

συστηµατική ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων, για να εκλείψουν ενδεχόµενες 

παρεξηγήσεις. Βασικό στοιχείο για την επιτυχία του µέτρου αυτού είναι η σύµφωνη 

γνώµη και η συγκατάθεση των µαθητών και των γονέων τους και η στήριξή του από 

τους εκπαιδευτικούς. 

Εκτός από τους παραπάνω φακέλους είναι δυνατό στο πλαίσιο των διαφόρων 

µαθηµάτων να τηρούνται µε πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών φάκελοι µε 

εργασίες, γραπτά ή άλλα στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά και µόνο µε την 

επίδοση και τη δραστηριότητα των µαθητών τους στο σχολείο, οι οποίοι τους 

βοηθούν στο να αξιολογούν σωστότερα και αντικειµενικότερα τους µαθητές τους. 

Παρακάτω παραθέτουµε, ως ενδεικτικό παράδειγµα, την εµπειρία µιας καθηγήτριας 

που εφάρµοσε µε δική της πρωτοβουλία την καινοτοµία αυτή. Εξυπακούεται ό,τι που 

δεν σχετίζονται µε τη σχολική ζωή και µάθηση ή που απαιτούν εξειδικευµένες 

γνώσεις για την εκτίµησή τους δεν έχουν θέση στους φακέλους αυτούς. [ΥΠΕΠΘ, 

1999]. 
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2. Η διδασκαλία και η µάθηση στο σχολικό περιβάλλον 

2.1 Η Πρόκληση της Ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στο Σχολείο 
Παρά το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός τοµέας βρίσκεται στην καρδιά της οικονοµίας 

της γνώσης, η εισαγωγή των τεχνολογιών στην εκπαίδευση αποδεικνύεται κοπιαστική 

εργασία και µάλιστα, σύµφωνα µε µερικούς ερευνητές, πάρα πολύ αργή [Harvey και 

Lemire, 2001]. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει µεγάλη απόσταση µεταξύ του σχολικού 

περιβάλλοντος και της κοινωνίας, όπου η τεχνολογία έχει διεισδύσει για τα καλά. 

Πολλές µελέτες φανερώνουν ότι οι καθηγητές που έχουν µόλις ολοκληρώσει την 

εκπαίδευσή τους δεν συνηθίζουν να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ στην τάξη [Cox 2003, 

McCrory Wallace 2004, ΟΟΣΑ 2004, Zhao και Frank 2003]. Η συγκεκριµένη 

διαπίστωση διαφαίνεται τόσο σε µελέτες που εκπονήθηκαν στη Νότια Αµερική, όσο 

και σε µελέτες που έγιναν στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε µια πρόσφατη 

µελέτη του ΟΟΣΑ (2004), η πραγµατική ενσωµάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία περίπου 

δεκαπέντε βιοµηχανοποιηµένων χωρών παρεµποδίζεται από τη διευθέτηση του 

ωραρίου διδασκαλίας, την οργάνωση της τάξης και την περιορισµένη τεχνολογική-

παιδαγωγική ικανότητα των καθηγητών. Όπως επισηµαίνεται στη συγκεκριµένη 

µελέτη, τα αποτελέσµατα της χρήσης των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα των 

συγκεκριµένων χωρών είναι απογοητευτικά, ακόµη και αν τα τελευταία 20 χρόνια 

πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά έξοδα για την αγορά εξοπλισµού, τα οποία 

επέτρεψαν την εισαγωγή των ΤΠΕ στο µεγαλύτερο αριθµό των σχολείων αυτών των 

χωρών. Τα συµπεράσµατα της έκθεσης του ΟΟΣΑ αντανακλούν την εξής 

απογοητευτική διαπίστωση: «η χρησιµοποίηση της πληροφορικής για παιδαγωγικούς 

σκοπούς στο σύνολο των ιδρυµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αυτών των χωρών 

είναι σποραδική». Υπογραµµίζεται, επίσης, ότι «µόνο µια µικρή µειοψηφία 

καθηγητών στο σύνολο των συγκεκριµένων χωρών χρησιµοποιεί συχνά τις συνήθεις 

εφαρµογές πληροφορικής». 

Ο McCrory Wallace (2004) σηµειώνει ότι «οι καθηγητές δεν είναι πάντα κατάλληλα 

προετοιµασµένοι για να διδάξουν χρησιµοποιώντας τις ΤΠΕ, των οποίων η χρήση 

είναι περιορισµένη σε όλα τα επίπεδα». Παράλληλα, οι Zhao και Frank (2003) 

σηµειώνουν ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν γνωρίζει την 

αναµενόµενη επιτυχία. 
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Ωστόσο, αν η αποστολή του σχολείου είναι να προετοιµάσει τους µελλοντικούς 

πολίτες για τις προκλήσεις της τρίτης χιλιετίας, τότε θα έπρεπε να προωθεί την 

καθηµερινή και συνεχή ενσωµάτωση των ΤΠΕ. Θα έπρεπε δηλαδή, να επωφεληθεί 

από τον ενθουσιασµό που προκαλούν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών και να αξιοποιήσει τις καινούργιες, παροτρυντικές, πολλά υποσχόµενες 

και πολυποίκιλες δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση των νέων, 

ξεπερνώντας την παραδοσιακή διδασκαλία. Η παιδαγωγική ενσωµάτωση των ΤΠΕ 

είναι πρωταρχικής σηµασίας για το σχολείο για έναν ακόµη λόγο: για να µπορέσουµε 

να αντιµετωπίσουµε αυτό που ο Rosnay (1995) αποκαλεί «χάσµα µεταξύ των 

πληροφοριακά πλουσίων και των πληροφοριακά φτωχών». 

Τόσο οι Pouts-Lajus και Riche-Magnier (1998) όσο και ο Cuban (1997) υπενθυµίζουν 

ότι ο εγγενής αµφιλεγόµενος χαρακτήρας του ζητήµατος της εισαγωγής των ΤΠΕ και, 

κυρίως, του ∆ιαδικτύου στην εκπαίδευση συνδέεται επίσης µε τις βασικές αποστολές 

του σχολείου: τη διδασκαλία την εκπαίδευση και την υποστήριξη των µαθητών, ώστε 

να µπορέσουν ν’ αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνατοτήτων τους. Για κάποιους, 

τίποτα δεν θα µπορούσε να εγγυηθεί ότι οι ασταθείς τεχνολογίες, οι οποίες συχνά δε 

σχεδιάζονται για διδακτικούς σκοπούς, µπορούν να βοηθήσουν αποτελεσµατικά το 

σχολείο να φέρει σε πέρας την εκπαιδευτική του αποστολή. Στους αντίποδες αυτής 

της αντίληψης, πολυάριθµοι υποστηρικτές της ιδέας της εισαγωγής των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση ισχυρίζονται ότι µπορούµε να υπερασπιστούµε την παρουσία των 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση στο όνοµα της αποστολής που έχει το σχολείο να: 

προετοιµάσει το µαθητή για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη µιας 

δηµοκρατικής και ακριβοδίκαιης κοινωνίας αναλαµβάνοντας 

παράλληλα το καθήκον να συµβάλλει στην αρµονική ενσωµάτωση 

των νέων στην κοινωνία καταρτίζοντάς τους ώστε να είναι σε θέση 

να συµµετάσχουν µε εποικοδοµητικό τρόπο στην κοινωνική εξέλιξη 

[Christian Depover, Thierry Karsenti, Βασίλης Κόµης, 2007, σελ 

216]. 

Για τους παραπάνω λόγους, πολλοί υποστηρικτές της εκπαίδευσης προτείνουν τη 

δηµιουργία ενός σχολείου, το οποίο θα είναι πιο ανοιχτό στον κόσµο και στις 

εξωτερικές επιρροές, όπως αυτές «των νέων τεχνολογιών για τις οποίες πρέπει να 

προετοιµαστούν τα παιδιά, δεδοµένου ότι σίγουρα θα τις χρησιµοποιήσουν στη ζωή 
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τους ως ενήλικες» [Pouts-Lajus και Riche-Magnier, 1998]. Όπως επισηµαίνει και ο 

Perriault (2000), είναι ευθύνη του σχολείου να αναπτύξει στους µαθητές τις 

ικανότητες που απαιτούνται για τον έλεγχο των ΤΠΕ. Αν απαρνηθεί αυτό το 

καθήκον, το σχολείο θα µπορούσε να συµµετάσχει στη διεύρυνση του ψηφιακού 

χάσµατος που γίνεται όλο και πιο αισθητό ανάµεσα στα παιδιά που φτάνουν στο 

σχολείο µε φορητούς υπολογιστές και τα παιδιά για τα οποία το σχολείο είναι το 

µοναδικό µέρος όπου µπορούν να έρθουν σε επαφή µε τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Τέλος, αν θέλουµε να αντιλαµβανόµαστε το σχολείο ως θεσµό ο οποίος βρίσκεται σε 

επαφή µε τον εξωτερικό κόσµο, πρέπει να προτιµάµε ένα σχολείο πιο ανοιχτό στην 

κοινωνία και τις επιρροές της - όπως τα σχολεία που ακολουθούν την παιδαγωγική 

του Freinet. Βέβαια, το συγκεκριµένο άνοιγµα, το οποίο διευκολύνεται από την 

παρουσία των ψηφιακών τεχνολογιών, θα πρέπει να έχει ως βάση την εκπαιδευτική 

αποστολή του σχολείου και την ανάπτυξη του µαθητή, όχι τις εκάστοτε κοινωνικές 

µόδες ή τις οικονοµικές προκλήσεις. Θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι, παρά την 

περιορισµένη παιδαγωγική ενσωµάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο, η οποία 

αποδοκιµάζεται από πολλούς, ένας σηµαντικός αριθµός σχολείων στην Ευρώπη και 

την Αµερική έχουν πια στραφεί προς την τεχνολογία για να επιτρέψει στους µαθητές 

να αναπτύξουν ικανότητες υψηλού επιπέδου. 

2.2 Η συζήτηση για τις  ΤΠΕ και τη µάθηση 
Στη συγκεκριµένη ενότητα παρουσιάζουµε την επίδραση των ΤΠΕ στη µάθηση µέσα 

από τη σύνθεση των σηµαντικότερων σχετικών µελετών, όπου επισηµαίνεται ότι τα 

αντιφατικά αποτελέσµατα κάποιων µελετών µπορούν να εξηγηθούν από ένα βασικό 

στοιχείο: το γεγονός ότι οι ΤΠΕ δεν είναι κατά βάση γνωστικά εργαλεία, αλλά 

εργαλεία µε γνωστικό δυναµικό. Εποµένως, το περιβάλλον στο οποίο αυτές θα 

χρησιµοποιηθούν και το είδος της χρήσης που θα τους γίνει αποτελούν σηµαντικούς 

παράγοντες της επίδρασής τους στη µάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων. 

Η έντονη συζήτηση σχετικά µε την επίδραση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ξεκίνησε 

πριν από µερικά χρόνια στη Βόρεια Αµερική και συνεχίζεται ακόµη και σήµερα 

[Ruano-Borbalan, 2001]. Παρατηρούµε ότι η ανάγκη για ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση δεν γεννήθηκε µόνο από την «κοινωνική µόδα» που διαµόρφωσε η 

αξιοσηµείωτη τεχνολογική εξέλιξη των µεθόδων επικοινωνίας και µετάδοσης της 
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πληροφορίας, αλλά και από την επίδραση πολυάριθµων µελετών, οι οποίες απέδειξαν 

ότι µαθαίνουµε πολύ περισσότερα µε τις ΤΠΕ παρά χωρίς αυτές [Becta, 2005]. 

Σύµφωνα µε τους επικεφαλείς αυτών των ερευνών, οι τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν 

µια καινοτόµο και µοναδική επιλογή διδασκαλίας και µάθησης. Τα πλεονεκτήµατα 

είναι πολλά, µεταξύ των οποίων η αυξηµένη ευελιξία, η υψηλή προσβασιµότητα, η 

ενισχυµένη επικοινωνία και αλληλεπίδραση και η ποικιλοµορφία των µεθόδων 

διδασκαλίας και µάθησης [Gregoire, Bracewell και Laferriere, 1996]. Γενικά, οι 

τεχνολογίες οδηγούν σε καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα, βελτιωµένα 

περιβάλλοντα διδασκαλίας - τα οποία προσαρµόζονται καλύτερα στην καθηµερινή 

πραγµατικότητα του προσωπικού των σχολείων - µεγαλύτερες δυνατότητες 

διαχείρισης για τους διευθυντές και τα υπόλοιπα στελέχη του σχολείου, καθώς και σε 

αυξηµένη συµµετοχή των γονέων και των υπόλοιπων µελών της κοινότητας στη 

σχολική ζωή. Ο Baron (2001) παρατηρεί ότι στην Ευρώπη και, πιο συγκεκριµένα, 

στη Γαλλία, οι πολυάριθµες αλληλεπιδράσεις που επιτρέπει το ∆ιαδίκτυο φαίνεται να 

ανατρέπουν την παλαιότερη ιεραρχία του σχολείου. Επιπρόσθετα, όπως σηµειώνει ο 

Pierre Dillembourg (1996), η αυξηµένη αλληλεπίδραση που προκύπτει από τις 

ψηφιακές τεχνολογίες αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, το µίτο της Αριάδνης που 

ενδυναµώνει τη µαθησιακή διεργασία όταν οι µαθητές επικοινωνούν για να 

µοιράζονται τις γνώσεις τους. Κατά τον Baron πάλι, οι ΤΠΕ διευκολύνουν την 

πρόσβαση σε πηγές που µέχρι πρότινος ήταν απροσπέλαστες και προωθούν το 

διαµοιρασµό των γνώσεων [Baron, 2001]. 

Στο Κεµπέκ, ο Tardif (1998) επιβεβαιώνει ότι, εκτός από την αύξηση των 

δυνατοτήτων επίλυσης προβληµάτων και χρησιµοποίησης µεταγνωστικών 

στρατηγικών των µαθητών, οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν πιο «ουσιώδεις» 

µαθησιακές διεργασίες. Ο Tardif αποδίδει στις ΤΠΕ, στο πλαίσιο µαθησιακών 

καταστάσεων, τις εξής τέσσερις λειτουργίες: εργαλεία παραγωγής, εργαλεία 

επικοινωνίας, εργαλεία πρόσβασης στην πληροφορία και τις γνώσεις και εργαλεία 

αρχειοθέτησης. Κατά την άποψή του, οι ΤΠΕ συνάδουν µε το µοντέλο της µάθησης 

µε σχέδια εργασίας (Project-Based Learning), το οποίο συνεισφέρει στη δηµιουργία 

σχέσεων ανάµεσα στα διάφορα σχολικά µαθήµατα µέσα από την υλοποίηση 

διεπιστηµονικών έργων. Σηµειώνει, τέλος, ότι οι ΤΠΕ βελτιώνουν την πρακτική 
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σχέση µε τη γνώση, καθώς η πληροφορία - της οποίας η παρουσίαση µπορεί συχνά 

να εµπλουτίζεται µε εικόνες, ήχους και βίντεο - απέχει µόλις «µερικά κλικ». 

Βέβαια, ακόµη κι αν το γεγονός ότι οι ΤΠΕ οδηγούν σε καλύτερα µαθησιακά και 

διδακτικά αποτελέσµατα επισηµαίνεται σε σηµαντικό αριθµό ευρωπαϊκών και 

βορειοαµερικανικών µελετών, υπάρχει και εκτενής βιβλιογραφία όπου σηµειώνεται 

ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά σε ό,τι αφορά τη µάθηση [Russell 1999, Clarke 

1999, Wisher και Priest 1998, McAlpin 1998, Goldberg 1997, Clark 1994 α και β]. To 

τελευταίο έργο του Russell (1999) µε τίτλο The No Significant Difference Phenomenon 

(To Φαινόµενο της Μη Ουσιώδους ∆ιαφοράς), στο οποίο γίνεται αναφορά σε 

περισσότερες από 355 µελέτες, είναι και το σηµαντικότερο της σχετικής 

βιβλιογραφίας. Ο Russell ισχυρίζεται ότι σε επίπεδο µαθησιακών αποτελεσµάτων στα 

παιδιά, δεν υπάρχει καµία διαφορά ανάµεσα σε έναν καθηγητή που ενσωµατώνει τις 

ΤΠΕ στη διδασκαλία και έναν καθηγητή που δεν τις ενσωµατώνει. Οι εργασίες του 

Clark (1994α, 1994β) συµφωνούν απόλυτα µε αυτήν την άποψη. Πιο συγκεκριµένα, ο 

συγκεκριµένος ερευνητής επισηµαίνει ότι: 

η χρήση οποιουδήποτε µέσου διδασκαλίας δεν έχει κανένα 

πλεονέκτηµα σε επίπεδο µάθησης. Τα µέσα διδασκαλίας (π.χ., 

υπολογιστής) αποτελούν απλώς «µέσα παράδοσης της µάθησης», τα 

οποία δεν µπορούν να επηρεάσουν τη µάθηση και την εκπαιδευτική 

επιτυχία περισσότερο απ' όσο µπορεί να επηρεάσει τη γεύση ενός 

γεύµατος το φορτηγό που θα παραδώσει τα τρόφιµα (1994 α, σελ. 

22). 

Οι εµφανείς αντιφάσεις στα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε την επίδραση των 

ΤΠΕ στη µάθηση δεν υποδηλώνουν µόνο την ύπαρξη µεγάλων διαφορών στις 

µεθόδους αναζήτησης που υιοθετήθηκαν για αυτές τις έρευνες, αλλά και ότι η 

επίδραση (ή µη) των ΤΠΕ στην επιτυχία των εκπαιδευόµενων θα καθοριστεί, κατά 

κύριο λόγο, από τον τρόπο µε τον οποίο αυτές ενσωµατώνονται στην εκπαίδευση. 

∆ηλαδή, οι ΤΠΕ θα µπορούσαν σε συγκεκριµένα πλαίσια να αποδειχθούν χρήσιµες 

στην εκπαίδευση, ευνοώντας αποτελεσµατικότερες µαθησιακές διεργασίες. 
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2.3 Η επίδραση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
Αλλάζουν, άραγε, οι ΤΠΕ τις µεθόδους διδασκαλίας και, αν ναι, µε ποιους τρόπους; 

Παρακάτω, παρουσιάζουµε την επίδραση των ΤΠΕ στη διδασκαλία µέσα από µια 

σύνθεση των σηµαντικότερων σχετικών ερευνών. 

Σε έναν κόσµο όπου η ραγδαία εξάπλωση των ψηφιακών τεχνολογιών ανατρέπει 

συνεχώς τους τρόπους πρόσβασης στη γνώση, οι βασικές προκλήσεις της 

ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία δεν µπορούν παρά να οδηγήσουν στη ριζική 

µετατροπή του έργου του εκπαιδευτή, της οργάνωσης της διδασκαλίας, της 

αντίληψης για τη µάθηση και του τρόπου µε τον οποίο ο φοιτητής οικειοποιείται τη 

γνώση [Lefoe, 1998]. Οι εργασίες του Baron (2001) σχετικά µε την εξέλιξη των 

πρακτικών ενσωµάτωσης των ΤΠΕ από τους καθηγητές φανερώνουν «αργές, αλλά 

ουσιαστικές κινήσεις οικειοποίησης των ΤΠΕ σε διαδοχικά στάδια: εφεύρεση από 

πρωτοπόρους, δοκιµασία από υποστηρικτές, γενίκευση από τις παιδαγωγικές αρχές» 

Είναι δύσκολο να αντιληφθούµε το εύρος της επικείµενης µεταµόρφωσης του έργου 

του καθηγητή. Πράγµατι, οι ρυθµοί ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι τόσο γρήγοροι 

που δύσκολα µπορούµε να φανταστούµε πως θα είναι στο µέλλον οι αίθουσες 

διδασκαλίας. Ακόµη και αν πολλοί ερευνητές έχουν ήδη σχηµατίσει µια άποψη για 

τις τάξεις του αύριο, αυτό δεν σηµαίνει ότι µας είναι λιγότερο δύσκολο να 

κατανοήσουµε πλήρως τις συνολικές επιπτώσεις που θα έχει ο συνεχώς αυξανόµενος 

αριθµός µαθητών που ενηµερώνονται καλύτερα - κυρίως χάρη στο ∆ιαδίκτυο - σε 

σχέση µε τους µαθητές προηγούµενων γενιών και περιµένουν από τους καθηγητές 

τους να προσαρµοστούν γρήγορα στις καινούργιες τους ανάγκες. Όπως υπογραµµίζει 

ο Perrenoud (1998), οι καθηγητές θα πρέπει στο εξής να υιοθετήσουν µια στάση 

πολιτισµικής, κοινωνιολογικής, παιδαγωγικής και διδακτικής «επαγρύπνησης», ώστε 

να µπορέσουν να καταλάβουν ποια θα είναι στο µέλλον η σύνθεση του σχολείου, του 

κοινού του και των προγραµµάτων του. Γι' αυτό, δεν πρέπει να δώσουν στις ΤΠΕ τη 

θέση προαιρετικών, περιττών δραστηριοτήτων, από αυτές που γίνονται όποτε υπάρχει 

χρόνος. Αντίθετα, πρέπει να φροντίσουν ώστε οι εγγενείς ικανότητες των ΤΠΕ να 

αποτελέσουν αναπόσπαστο τµήµα των αναλυτικών προγραµµάτων, όπως ακριβώς οι 

εγκάρσιες και οι επιστηµονικές δυνατότητες. 

Οι ΤΠΕ µας δίνουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουµε και να µετατοπίσουµε χρονικά 

και χωρικά τις ανταλλαγές µεταξύ καθηγητών και µαθητών, ανοίγοντας έτσι νέες 
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οδούς προς τις µαθησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πάνω από όλα, οι 

ΤΠΕ επιτρέπουν µια ουσιαστική εξέλιξη, µια µεταβολή της σχέσης των µαθητών µε 

τη γνώση. Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο πολλοί πιστεύουν ότι οι ΤΠΕ 

αποδυναµώνουν τον «εγκυκλοπαιδικό» ρόλο των καθηγητών. Οι µαθητές ενός 

µαθήµατος ιστορίας µπορούν πια εύκολα να µάθουν πολύ περισσότερα από τον 

καθηγητή τους σχετικά µε ένα θέµα συµβουλευόµενοι το ∆ιαδίκτυο, το οποίο 

αποτελεί µια πηγή που αποκρίνεται άµεσα στα ερωτήµατά τους και προς την οποία 

δεν διστάζουν να θέσουν ερωτήσεις από φόβο µήπως γελοιοποιηθούν. Το ζητούµενο 

δεν θα είναι πια να διδάξουµε στους µαθητές ένα ιστορικό γεγονός, αλλά να τους 

βοηθήσουµε να αναπτύξουν ικανότητες ιστορικής έρευνας και να διευρύνουν το 

κριτικό τους πνεύµα ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που θα βρουν στο 

∆ιαδίκτυο. Έτσι, θα είναι ικανοί να βρουν πληροφορίες µε τη βοήθεια µιας µηχανής 

αναζήτησης και, κυρίως, να αξιολογήσουν την αυθεντικότητα και την αλήθεια αυτών 

των πληροφοριών. 

Η Haughey (2000, σελ. 121) διευκρινίζει ότι, µέχρι πολύ πρόσφατα, οι εκπαιδευτικοί 

ασχολούνταν κυρίως µε τη «µάθηση σχετικά µε τις τεχνολογίες και όχι µε την 

εφαρµογή των τεχνολογιών στο πλαίσιο εκπαιδευτικών πειραµάτων». Κατά την 

άποψή της, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να θεωρούµε τις ΤΠΕ ως «προέκταση» 

της παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας. Αντίθετα, πρέπει να τις αντιµετωπίζουµε 

ως εργαλεία που ευνοούν την εφαρµογή στρατηγικών µάθησης, ιδίως στο πλαίσιο 

επιστηµολογικών προσεγγίσεων που βασίζονται στο µοντέλο του εποικοδοµισµού. Ο 

Peraya (2001) υπογραµµίζει ότι πολλά πράγµατα στον τοµέα της διδασκαλίας έγιναν 

λες και οι διαστάσεις µετάδοσης και πληροφόρησης του ∆ιαδικτύου καθόριζαν τα 

παιδαγωγικά σενάρια, αποδίδοντάς τους τη λιγότερο καινοτόµο µορφή τους: την 

εκθετική διδασκαλία (expository teaching), όπου οι εκπαιδευτικοί εξαντλούν το 

µάθηµά τους στο µονόλογο. 

Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι τα εµπόδια που συνδέονται µε την 

ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία περιορίζονται στα εξής τρία στοιχεία: τον 

εξοπλισµό, τα προϊόντα λογισµικού και την τεχνική υποστήριξη. Σύµφωνα µε αυτήν 

την άποψη, µια µεγαλύτερη επένδυση σε αυτούς τους τρεις τοµείς θα επέτρεπε την 

παιδαγωγική ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Όµως, όπως φανερώνουν οι 

έρευνες του Cuban και των συνεργατών του [Cuban 1997-1999, Cuban, Kirkpatrick 
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και Peck 2001], ακόµη και αν η πρόσβαση στις τεχνολογίες αποτελεί µια απαραίτητη 

προϋπόθεση, δεν αρκεί για να ευνοήσει την παιδαγωγική ενσωµάτωση των ΤΠΕ από 

τους καθηγητές. ∆εν αρκεί, δηλαδή, να επενδύσουµε στον εξοπλισµό και την τεχνική 

εκπαίδευση. Η επιχειρηµατολογία του Cuban βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στα 

αποτελέσµατα µιας σειράς µελετών σε καθηγητές. Οι έρευνες του Cuban και των 

συναδέλφων του αποκαλύπτουν ότι, παρά τους πόρους που τίθενται στη διάθεση των 

καθηγητών, η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία είναι είτε περιορισµένη, είτε 

ανύπαρκτη. Κατά τον Cuban, η χρησιµοποίηση των ΤΠΕ από τους καθηγητές 

συνίσταται στην «περιορισµένη, άνευ φαντασίας διδακτική χρήση των υπολογιστών». 

Σύµφωνα µε την άποψή του, η συγκεκριµένη παρατήρηση αντιπροσωπεύει απόλυτα 

τη χρησιµοποίηση των ΤΠΕ από τους καθηγητές της πρωτοβάθµιας και της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους τεχνικούς και υλικούς 

πόρους των εκπαιδευτών του πανεπιστήµιου. Με άλλα λόγια, ο Cuban (1997) δεν 

αρνείται το γεγονός ότι ο εξοπλισµός και η τεχνική υποστήριξη είναι πρωταρχικής 

σηµασίας για την παιδαγωγική ενσωµάτωση των ΤΠΕ, απλώς παρατηρεί ότι 

πρόκειται για ανεπαρκείς προϋποθέσεις, δεδοµένου ότι η διδασκαλία δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως εργοστάσιο όπου µπορούµε να αυξήσουµε την παραγωγή - να 

κερδίσουµε, δηλαδή, χρόνο - επενδύοντας στους τεχνολογικούς πόρους. Η 

διδασκαλία, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Rousseau (1966), είναι µια τέχνη όπου δεν 

µπορούµε πάντα να αναζητάµε την εξοικονόµηση χρόνου: «Να τολµήσω, άραγε, να 

παρουσιάσω το µεγαλύτερο, το σηµαντικότερο, το χρησιµότερο κανόνα της 

εκπαίδευσης; ∆εν είναι να κερδίσουµε χρόνο, αλλά να χάσουµε». Οι εργασίες των 

Depover και Strebelle (1996) καταλήγουν στο ίδιο ακριβώς συµπέρασµα. Σύµφωνα 

µε την άποψη αυτών των συγγραφέων, «πολλές µελέτες συµφωνούν στο γεγονός ότι 

η παιδαγωγική αποτελεσµατικότητα των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

εξαρτάται από την ικανότητα των εκπαιδευτικών να ενσωµατώσουν και να 

αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο, και όχι 

από τη διαθέσιµη υποδοµή πληροφορικής». 

Οι δυσκολίες και τα εµπόδια που σχετίζονται µε την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία φαίνεται να πηγάζουν από διάφορες αιτίες, όπως η ακαταλληλότητα της 

αρχικής εκπαίδευσης, η έλλειψη κινήτρων, η ανεπάρκεια τεχνικής υποστήριξης, η 

δυσκολία προσαρµογής του σχολείου στις ΤΠΕ, η έλλειψη στήριξης από µέρους της 
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διεύθυνσης, κ.λπ. [Cuban 2001, Dede 1998, Means, Peneul και Padilla 2001]. Εµείς, 

κατατάξαµε τα εµπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουν οι καθηγητές για να 

ενσωµατώσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τους εξωγενείς 

παράγοντες - αυτούς που σχετίζονται µε το σχολείο, την κοινωνία, κλπ. - και τους 

ενδογενείς παράγοντες - αυτούς που σχετίζονται µε τους καθηγητές και τη 

διδασκαλία. Μεταξύ των βασικότερων εξωγενών παραγόντων, το ζήτηµα του 

εξοπλισµού βρίσκεται συχνά σε πρώτο πλάνο [McCrory Wallace, 2004]. Πράγµατι, 

όπως επισηµαίνουν οι ερευνητές, οι καθηγητές αποδίδουν συχνά τη µη 

χρησιµοποίηση των ΤΠΕ στην απουσία εξοπλισµού, την έλλειψη πρόσβασης σε 

αυτόν (ο εξοπλισµός υπάρχει, αλλά οι δυσκολίες πρόσβασης σε αυτόν περιπλέκουν 

τη χρήση του), την αµφίβολη αξιοπιστία του (κακή συντήρηση) και τη χαµηλή του 

ποιότητα (παλαιότητα). Άλλοι εξωγενείς παράγοντες που επιβραδύνουν τη 

χρησιµοποίηση των ΤΠΕ είναι η ελλιπής τεχνική υποστήριξη [Cox, Preston και Cox 

1999, Cuban 2001, Preston, Cox και Cox 2000, Snoeyink και Ertmer 2001], η 

έλλειψη υποστήριξης από τη διεύθυνση [Butler και Selbom, 2002] και η ακατάλληλη 

προετοιµασία, τόσο σε επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης, όσο και σε επίπεδο 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης [Guha 2000, Levy 2002, McCrory Wallace 2004, ΟΟΣΑ 

2004, VanFrossen 1999]. Οι µελέτες που εκπονήθηκαν από τον βρετανικό Οργανισµό 

Επικοινωνιών και Τεχνολογίας για την Εκπαίδευση (Becta, 2003) και τον Οργανισµό 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 2004) αποδεικνύουν ότι η 

κουλτούρα του σχολείου και η σχολική οργάνωση είναι ακατάλληλες και µπορεί να 

αποτελέσουν τροχοπέδη για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές µελέτες επισηµαίνουν τη µικρή 

επίδραση της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης στη χρησιµοποίηση των ΤΠΕ από τους 

καθηγητές [Cox, Preston και Cox, 1999, Guha 2000], πιθανόν λόγω αδυναµίας 

προσαρµογής της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης στις ανάγκες των καθηγητών, οι οποίες 

δεν είναι ούτε αµιγώς παιδαγωγικές, ούτε αµιγώς τεχνικές. Σε ό,τι αφορά την αρχική 

εκπαίδευση των καθηγητών, οι εγγενείς αιτίες της ακαταλληλότητάς της είναι πολλές. 

Αυτές όµως που αναφέρονται πιο συχνά στις σχετικές µελέτες είναι η απουσία 

προτύπων, δηλαδή εκπαιδευτών που χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας 

και των επικοινωνιών στη διδασκαλία [Simpson, Payne, Munro και Hughes 1999, 

McCrory Wallace 2004, Whetstone και Carr-Chellman 2001], και η απουσία 
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υποχρέωσης για ενσωµάτωση των ΤΠΕ κατά την πρακτική άσκηση [Murphy και 

Greenwood, 1998]. Για πολύ καιρό, κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η τεχνική ικανότητα 

θα επέτρεπε στους καθηγητές να διδάξουν αποτελεσµατικά µε τις ΤΠΕ [Schofield και 

Davidson, 2002], κάτι που δεν ισχύει απαραίτητα. Φαίνεται επίσης απαραίτητο να 

δείξουµε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να ενσωµατωθούν οι ΤΠΕ σε 

συγκεκριµένα πλαίσια διδασκαλίας (McCrory Wallace, 2004). 

Μεταξύ των βασικότερων ενδογενών παραγόντων που φαίνεται να παρεµποδίζουν 

την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία συγκαταλέγονται η έλλειψη χρόνου 

[Cuban, 1997 1999 2001, Karsenti 2001], η χαµηλή αίσθηση ικανότητας και τεχνικής 

- παιδαγωγικής αυτό-αποτελεσµατικότητας [Pelgrum 2001, VanFrossen 1999], το άγ-

χος [Snoeyink και Ertmer, 2001], οι δυσκολίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση της 

τάξης [Cox et al, 1999, Drenoyianni και Selwood 1998], η έλλειψη κινήτρων και η 

στάση απέναντι στη χρησιµοποίηση των ΤΠΕ [Cuban 1999, Fabry και Higgs 1997, 

Karsenti 2004]. Παρατηρούµε επίσης ότι το άγχος που συνδέεται µε τη 

χρησιµοποίηση του υπολογιστή (ο φόβος µήπως κάτι δεν λειτουργήσει) αποτελεί 

έναν ακόµη σηµαντικό παράγοντα που εξηγεί τη µη-χρησιµοποίηση των ΤΠΕ [Fabry 

και Higgs 1997, Russell και Bradley 1997]. Σύµφωνα µε την πρόσφατη επιστηµονική 

βιβλιογραφία, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (συµπεριφορά, κίνητρα, αίσθηση αυτό-

αποτελεσµατικότητας, κλπ.) διαδραµατίζουν ρόλο-κλειδί στη χρήση των ΤΠΕ στις 

τάξεις [Fabry και Higgs 1997, Guha 2000, Snoeyink και Ertmer 2001]. Τέλος, όπως 

παρατηρείται στην έρευνα του McCrory Wallace (2004) και στην έκθεση του Becta 

(2003), η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία δεν παρεµποδίζεται τόσο από την 

έλλειψη εξοπλισµού, όσο από την αδυναµία δηµιουργικής και καινοτόµου 

χρησιµοποίησης του. 

Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση γεννά νέες προκλήσεις για τους 

καθηγητές που βρίσκονται αντιµέτωποι µε µαθητές-λογοκλόπους που έχουν 

αντιγράψει τις εργασίες τους από το ∆ιαδίκτυο. Στην περίπτωση πράξεων αυτού του 

είδους, οι οποίες δεν έχουν καµία παιδαγωγική αξία, ο καθηγητής πρέπει να εκτελέσει 

την αδύνατη αποστολή να ξεσκεπάσει τους απατεώνες. Και αν αναλογιστούµε το 

ρυθµό µε τον οποίο αυξάνεται ο αριθµός των ιστοσελίδων, εύκολα καταλαβαίνουνε 

ότι πρόκειται για µια πολύ δύσκολη αποστολή. 
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Οι τεχνολογίες ανέτρεψαν πολλές συνήθειες της κοινωνίας µας. Ο υπολογιστής µάς 

επιτρέπει πια να µεταφερθούµε εικονικά στην τράπεζα, να πληρώσουµε 

λογαριασµούς, να γράψουµε σε φίλους, να ακούσουµε µουσική, να ενηµερωθούµε 

για την ώρα άφιξης ενός τρένου, να κρατήσουµε ένα δωµάτιο ξενοδοχείου, ακόµη και 

να δούµε σε πραγµατικό χρόνο τις τελευταίες κινήσεις ενός αστροναύτη στο 

διάστηµα. Πρόκειται για ριζικές αλλαγές στην καθηµερινότητά µας, οι οποίες 

σίγουρα θα επηρεάσουν το διδακτικό έργο. Το σχολείο και η διδασκαλία δεν µπορούν 

να παραµείνουν για καιρό στο περιθώριο των τεχνολογικών εξελίξεων που 

σηµαδεύουν την κοινωνία µας. Βέβαια, λόγω της εγγενούς αδράνειας του σχολείου, 

αυτή η µετατροπή θα φανεί προοδευτικά και αρχικά θα αφορά έναν περιορισµένο 

αριθµό καθηγητών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ανοιχτοί στις αλλαγές. Στην αρχή, η 

ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πάρει την µορφή µιας «υπερφόρτωσης» 

και θα εντείνει στους καθηγητές την εντύπωση ότι τρέχουν πίσω από το χρόνο. 

Κανονικά όµως, οι ΤΠΕ θα έπρεπε να ενταχθούν προοδευτικά στην καθηµερινότητα 

των καθηγητών, και µάλιστα να αποτελέσουν βασικό συστατικό της, όπως έγινε 

άλλωστε και µε τις καθηµερινές εργασίες. 
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3. Περιβάλλοντα και προϊόντα λογισµικού 

3.1 Κλασικά συστήµατα καθοδήγησης και προϊόντα λογισµικού 
εξάσκησης και πρακτικής 
Τα συστήµατα καθοδήγησης αποτελούν προϊόντα λογισµικού που βοηθούν το χρήστη 

να επιµορφωθεί σε µια συγκεκριµένη ύλη ή σε ένα συγκεκριµένο θέµα υπό τον 

έλεγχο του υπολογιστή. Συνεπώς, εντάσσονται στο παιδαγωγικό ρεύµα που θεωρεί 

τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως εκπαιδευτικά 

εργαλεία ικανά να υποκαταστήσουν τον καθηγητή και να αποτελέσουν µέσα 

µετάδοσης και αξιολόγησης των γνώσεων, τις περισσότερες φορές µέσα από µια 

σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, κατά τη διάρκεια και στο τέλος µιας σειράς 

διδακτικών ενεργειών. 

Τα συστήµατα καθοδήγησης στοχεύουν συνήθως στη µετάδοση συγκεκριµένων 

γνώσεων ή στην απόκτηση ειδικής τεχνογνωσίας [Mayer, 2001]. Λόγω της φύσης του 

σχεδιασµού τους, οδηγούν σε καθοδηγούµενες επιµορφωτικές δραστηριότητες και 

χρησιµοποιούν σύνθετα, έως ένα βαθµό, συστήµατα ελέγχου της κεκτηµένης γνώσης 

και παρακολούθησης των εκπαιδευόµενων. 

Τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων καθοδήγησης που µόλις αναφέραµε δεν τα 

καθιστούν ιδιαίτερα δηµοφιλή στο σχολικό περιβάλλον όπου οι δάσκαλοι είναι 

απρόθυµοι να απαρνηθούν τα εκπαιδευτικά τους προνόµια, έστω και για σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες 

επιµόρφωσης των επαγγελµατικών κύκλων, όπου βρίσκουν πολύ πιο εύκολα µια 

θέση. 

Τα εκπαιδευτικά προϊόντα λογισµικού που δεν εστιάζουν στη µετάδοση νέου 

περιεχόµενου, αλλά προορίζονται αποκλειστικά για την εκµάθηση συγκεκριµένων 

γνώσεων, θα τα χαρακτηρίσουµε µε τον όρο «προϊόντα λογισµικού εξάσκησης και 

πρακτικής». Τα προϊόντα λογισµικού εξάσκησης και πρακτικής δεν περιέχουν 

καινούργιες πληροφορίες, αλλά προτείνουν δραστηριότητες που επιτρέπουν την 

εξάσκηση και την εµπέδωση γνώσεων ή τεχνογνωσίας, καθώς και την εξακρίβωση 

του βαθµού στον οποίο ο µαθητής τις κατέχει [Suppes, 1966]. 

Συχνά, τα συστήµατα καθοδήγησης και τα προϊόντα λογισµικού εξάσκησης και 

πρακτικής αλληλοσυµπληρώνονται [Alessi και Trollip, 2001]. Τα συστήµατα 
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καθοδήγησης χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση πληροφοριών και την 

καθοδήγηση του υποκειµένου στη µαθησιακή διαδικασία, ενώ τα προϊόντα 

λογισµικού εξάσκησης και πρακτικής χρησιµοποιούνται κυρίως για την εξάσκηση και 

την ενίσχυση γνώσεων που έχουν ήδη διδαχτεί µε τη βοήθεια ενός συστήµατος 

καθοδήγησης, µιας διαδικασίας προσοµοίωσης ή µιας παραδοσιακής µεθόδου 

διδασκαλίας. 

Μεταξύ των πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν τα συστήµατα καθοδήγησης και τα 

προϊόντα λογισµικού εξάσκησης και πρακτικής, θα επισηµάνουµε την αυξηµένη 

χρηστικότητά τους, η οποία επιτρέπει τη χρήση τους ακόµη και από παιδιά πολύ 

νεαρής ηλικίας, δεδοµένου ότι η γραφική τους διασύνδεση είναι απλή και 

διαισθητική και δεν απαιτεί καµία πρότερη γνώση. Χάρη στη δοµή και τη λειτουργία 

τους, τα συστήµατα καθοδήγησης και τα προϊόντα λογισµικού εξάσκησης και 

πρακτικής είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για εξατοµικευµένη διδασκαλία [Retschitzki και 

Gurtner, 1996]. Ένα λογισµικό εξάσκησης και πρακτικής προσφέρει τη δυνατότητα 

συνεχούς ανανέωσης των προτεινόµενων ασκήσεων - ειδικά στην περίπτωση των 

µαθηµατικών - σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά βιβλία ασκήσεων. Μάλιστα, ένα 

σωστά σχεδιασµένο λογισµικό εξάσκησης και πρακτικής είναι ικανό όχι µόνο να 

αναγνωρίσει τα λάθη των µαθητών αλλά και να παρέχει συγκεκριµένη συνήθως 

ανατροφοδότηση. 

Μερικά προϊόντα λογισµικού εξάσκησης και πρακτικής είναι επίσης ικανά να 

αντιλαµβάνονται τις επιδόσεις των µαθητών και να προσαρµόζουν το βαθµό 

δυσκολίας των προτεινόµενων ασκήσεων στο ρυθµό προόδου των εκπαιδευόµενων. 

Οι ερωτήσεις που τίθενται στους µαθητές είναι κυρίως δύο τύπων [Alessi και Trollip, 

2001]: ερωτήσεις µε προκαθορισµένες απαντήσεις (τύπου σωστό ή λάθος, πολλαπλής 

επιλογής ή αντιστοίχισης) και ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν σύντοµες και 

στοχευµένες απαντήσεις (συµπλήρωση λέξεων ή φράσεων). Στο µεγαλύτερο µέρος 

τους, τα συστήµατα καθοδήγησης και τα προϊόντα λογισµικού εξάσκησης και 

πρακτικής προτείνουν δραστηριότητες που µπορούν να αξιολογηθούν αυτόµατα από 

το σύστηµα, προσφέροντας άµεση ανατροφοδότηση (feedback) στο µαθητή. Παρ’ 

όλα αυτά, η ανατροφοδότηση που παρέχει το σύστηµα δεν είναι πάντα πλούσια, ούτε 

και συγκεκριµένη ως προς τη φύση των λαθών του µαθητή λόγω της ανικανότητας 

του συστήµατος να κατανοήσει τις αιτίες του λάθους. Αυτό είναι και το 
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σηµαντικότερο ελάττωµα των συστηµάτων καθοδήγησης και των προϊόντων 

λογισµικού εξάσκησης και πρακτικής, το οποίο προσπάθησαν να αντισταθµίσουν τα 

νοήµονα διδακτικά συστήµατα µε τη βοήθεια των τεχνικών της τεχνητής 

νοηµοσύνης. 

Μερικά προϊόντα λογισµικού εξάσκησης και πρακτικής, καθώς και κάποια 

συστήµατα καθοδήγησης, ενσωµατώνουν στοιχεία παιχνιδιού, γι' αυτό µερικές φορές 

τα χαρακτηρίζουµε µε την έκφραση εκπαιδευτικά παιχνίδια ή προϊόντα λογισµικού 

εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας (edutainment). Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αξιοποιούν την 

κινητήρια δύναµη του παιχνιδιού για να πετύχουν ευκολότερα παιδαγωγικούς και 

διδακτικούς στόχους. Τις περισσότερες φορές, πρόκειται για συστήµατα που 

απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε παιδιά που βρίσκονται στις 

πρώτες τάξεις του σχολείου. Ο σχεδιασµός τους είναι γενικά αρκετά απλός και οι 

ικανότητες στις οποίες στοχεύουν είναι χαµηλού επιπέδου.  

Οι περιορισµοί που παρουσιάζει η προσέγγιση του παιδαγωγικού σχεδιασµού των 

συστηµάτων καθοδήγησης και των προϊόντων λογισµικού εξάσκησης και πρακτικής 

έχουν παρατηρηθεί από καιρό. Οι ικανότητες στις οποίες στοχεύει η χρήση 

συστηµάτων αυτού του είδους, κυρίως ικανότητες οικοδόµησης εννοιών και 

εφαρµογής κανόνων, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, γεγονός που τα καθιστά 

εργαλεία µε περιορισµένο γνωστικό δυναµικό. Οφείλουµε βέβαια να σηµειώσουµε 

ότι τα τελευταία χρόνια τα συστήµατα καθοδήγησης προτείνουν δραστηριότητες πιο 

ελεύθερες και πιο αλληλεπιδραστικές, ενώ ενσωµατώνουν όλο και περισσότερο 

δυνατότητες πολυµέσων. Έτσι, ενώ τα συστήµατα καθοδήγησης των δεκαετιών του 

'70 και του '80 βασίζονταν κυρίως σε κείµενα και γραφικές παραστάσεις που δεν ήταν 

ιδιαίτερα εξελιγµένα, τα σύγχρονα συστήµατα καθοδήγησης στηρίζονται σε πολύ πιο 

σύνθετα µοντέλα παρουσίασης. Παράλληλα, ο παιδαγωγικός σχεδιασµός τους 

επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την προσέγγιση του, γεγονός που υπογραµµίζει 

το ρόλο του εκπαιδευόµενου στην οικοδόµηση των γνώσεων. 

3.2 Ηλεκτρονικά  Χαρτοφυλάκια (PORTFOLIOS) 
Η έννοια «χαρτοφυλάκιο» χρησιµοποιείται σε διάφορα επαγγέλµατα και 

επιστηµονικούς τοµείς, κυρίως στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία, για να 

προσδιορίσει το επίπεδο των γνώσεων και της τεχνογνωσίας ενός προσώπου. Το 
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χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ένα σύνολο εργασιών που µαρτυρούν τις 

προσπάθειες, την πρόοδο και το γενικότερο έργο ενός προσώπου σε έναν τοµέα, τις 

περισσότερες φορές εξειδικευµένο. Το χαρτοφυλάκιο είναι ενδεικτικό των κινήτρων, 

του επιπέδου µάθησης και της εργασίας ενός ατόµου. Μέσα από αυτή την οπτική, το 

χαρτοφυλάκιο δεν αποτελεί µόνο µια συλλογή στοιχείων που αποδεικνύουν την 

εργασία ενός ατόµου αλλά και µια βιτρίνα δηµόσιας προβολής του έργου και των 

σκέψεων του. Το χαρτοφυλάκιο προσδιορίζει και αποδεικνύει το επίπεδο κατάρτισης 

και την εµπειρία που έχει αποκτήσει ένα άτοµο µε απώτερο στόχο την αναγνώριση ή 

την αξιολόγηση. 

Το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο αποτελεί έναν ψηφιακό χώρο µε τη µορφή 

προσωπικού φακέλου στον οποίο ο εκπαιδευόµενος συγκεντρώνει, οργανώνει και 

δοµεί πληροφορίες και γνώσεις - κυρίως εργασίες και παρουσιάσεις - οι οποίες 

αποδεικνύουν την πρόοδο που έχει σηµειώσει κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 

σπουδών. Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια αποτελούν ιδανικά µέσα για την εισαγωγή 

και τη µακρόχρονη αποθήκευση πληροφοριών, καθώς και για τη δηµιουργία 

συνδέσµων µεταξύ στοιχείων προσωπικής εργασίας µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια 

[Norton και Wiburg, 2003]. 

Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο αφορούν τα 

εργαλεία που διευκολύνουν την οργάνωση και τη δόµηση του, τον όγκο των 

πληροφοριών που µπορεί να παρουσιαστεί σε αυτό, καθώς και τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής προσβασιµότητας. Μάλιστα, χάρη στη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

πρόσβασης και στην ευελιξία οργάνωσης, τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια µπορεί να 

διευκολύνουν τη διαδικασία της αξιολόγησης. Παράλληλα, προσφέρονται για 

αποτελεσµατικότερες διαδικασίες µάθησης. 

Σε ό,τι αφορά το µαθητή, η δυνατότητα που του προσφέρει το ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο να έχει συνείδηση της µαθησιακής του πορείας, δηλαδή της προόδου 

που έχει σηµειώσει στην προσωπική του εργασία, είναι ιδιαίτερα σηµαντική από 

γνωστικής, µεταγνωστικής και συναισθηµατικής άποψης. Κατά την κατασκευή ενός 

προσωπικού χαρτοφυλακίου, ο εκπαιδευόµενος διαδραµατίζει ενεργό ρόλο, καθώς 

καλείται να καθορίσει και να επιλέξει τα στοιχεία που θα το συνθέσουν. Παράλληλα, 

η δυνατότητα δηµοσίευσης των προσωπικών εργασιών αποτελεί ένα σηµαντικό 

κίνητρο που παροτρύνει το φοιτητή να καταβάλλει µεγαλύτερες προσπάθειες για να 
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ολοκληρώσει τις εργασίες που του ανατίθενται µε επιτυχία. Κάτω από αυτό το 

πρίσµα, η αξία ενός χαρτοφυλακίου ως εργαλείο µε γνωστικό δυναµικό παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η παρουσίαση των εργασιών ενός φοιτητή στο εσωτερικό του 

χαρτοφυλακίου δεν είναι απλώς µια συλλογή από προσωπικές εργασίες, αλλά µια 

συλλογή από προσωπικές σκέψεις πάνω στις γνώσεις που έχει αποκτήσει. Από αυτή 

τη σκοπιά, τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια είναι εργαλεία αναστοχασµού τα οποία 

είναι ικανά να λειτουργήσουν ως µεταγνωστικά εργαλεία. [Depover, Karsenti και 

Κόµης, 2007]. 
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4. Πλατφόρµες µαθηµάτων και εφαρµογές e-learning  

4.1 Ιστοσελίδες µε online test 
Με µια σύντοµη αναζήτηση, µπορεί κάποιος να βρει αρκετές σελίδες ιδρυµάτων, 
σχολείων αλλά και εταιριών, στις οποίες υπάρχουν online τεστ αλλά και µαθήµατα. 
Στη συνέχεια αναφέρονται κάποια τυπικά παραδείγµατα. 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών - Τµήµα Πληροφορικής 
Η ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου που περιλαµβάνει online τεστ είναι διαθέσιµη στη 
διεύθυνση http://pages.cs.aueb.gr/othersites/guests/mathpage/eisagogi.php όπως 
φαίνεται και στην εικόνα 1: 

Εικόνα 1: Η ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου για το αυτοδιαγνωστικό τεστ 

Ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει ο χρήστης εµφανίζεται και διαφορετικό τεστ. Ένα 

τυπικό παράδειγµα φαίνεται στην εικόνα 2 που ακολουθεί στην οποία φαίνεται ένα 

δείγµα των ερωτήσεων που περιέχονται στο τεστ: 
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Εικόνα 2: Κάποιες από τις ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στα τεστ στο site του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Γυµνάσιο Πλατανιά Χανίων  

Το γυµνάσιο Πλατανιά Χανίων διαθέτει µια ιστοσελίδα µε online τεστ στη διεύθυνση 

http://gym-platan.chan.sch.gr/test/computer/Ainternet.htm µε ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής όπως φαίνονται παρακάτω στην εικόνα 3: 
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Εικόνα 3: Το online τεστ του Γυµνασίου Πλατανιά Χανίων 

Κάτι αντίστοιχο περιέχεται και στον ιστότοπο του 1ου Γυµνασίου Τούµπας 

Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση http://1gym-toump.thess.sch.gr/plir_test.htm όπου 

κάποιος µπορεί να βρει µια πληθώρα από τεστ. Ένα παράδειγµα βρίσκεται στη 

σελίδα: http://1gym-toump.thess.sch.gr/webtest/test_a_k2.htm όπως µπορούµε να 

δούµε και στην εικόνα 4: 

 

 

Εικόνα 4: Ένα από τα τεστ του 1ου Γυµνασίου Τούµπας Θεσσαλονίκης 
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Η εταιρία Education place διαθέτει µια σειρά από τεστ σχετικά µε πληροφορική, 

αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά αλλά και µια σειρά online µαθηµάτων όπως 

φυσική, χηµεία, βιολογία µαθηµατικά και πληροφορική. 

Ο ιστότοπος της εταιρίας είναι http://www.educationplace.gr/test.php. Ένα τυπικό 

τεστ πληροφορικής βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://www.exaskisi.gr/client/Info_Test/ishowtest.php?number=5 και φαίνεται στην 

εικόνα 5. 

 

Εικόνα 5: Το site της εταιρίας Education Place 

4.2 Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
Ιδιαίτερα διαδεδοµένη στον Ελληνικό κυβερνοχώρο είναι η πλατφόρµα eclass που 

αναπτύχθηκε από το GUNET. Σ’ αυτήν την πλατφόρµα µπορεί να εγγραφεί κάποιος 

χρήστης είτε ως φοιτητής είτε ως καθηγητής. Σαν καθηγητής µπορεί ο χρήστης να 

δηµιουργήσει καινούργια µαθήµατα, να ανεβάσει σηµειώσεις ή να αναθέσει διάφορες 

εργασίες. Αντίστοιχα σαν φοιτητής µπορεί ο χρήστης να εγγραφεί σε κάποιο µάθηµα 

να πάρει σηµειώσεις ή ακόµα και εργασίες. Η πλατφόρµα είναι διαθέσιµη στη 

διεύθυνση http://eclass.gunet.gr/index.php και φαίνεται στην εικόνα 6. 
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Εικόνα 6: Η πλατφόρµα του GUNET 

Σήµερα την χρησιµοποιούν αρκετά πανεπιστήµια και ΤΕΙ σε όλη τη χώρα, όπως το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών http://eclass.uoa.gr/, το 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης https://eclass.duth.gr/eclass/, το ΤΕΙ Πάτρας, το 

ΤΕΙ Λάρισας, το ΤΕΙ Χαλκίδας, το ΤΕΙ Κρήτης https://eclass2.teicrete.gr/ κ.ά. 

Ιδιαίτερα, δηµοφιλής είναι επίσης και η πλατφόρµα µαθηµάτων claroline 

http://www.claroline.net/ την οποία χρησιµοποιούν το ΤΕΙ Μεσολογγίου 

http://www.tesyd.teimes.gr/w/, το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

http://dlp.korinthos.uop.gr/ κ.ά. 

4.3 Εφαρµογές Elearning2 

4.3.1 CLAROLINE (http://www.claroline.net) 
Το Claroline αποτελεί πλατφόρµα ανοικτού λογισµικού, ηλεκτρονικής µάθησης και 

ηλεκτρονικής εργασίας, που επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δοµούν αποτελεσµατικά 

διαδικτυακά µαθήµατα και να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες εκµάθησης και 

συνεργασίας στο διαδίκτυο. Καθώς η εφαρµογή έχει µεταφραστεί σε 35 γλώσσες, το 

Claroline έχει δηµιουργήσει σε παγκόσµιο επίπεδο κοινότητα χρηστών και 

προγραµµατιστών. Η πλατφόρµα Claroline κυκλοφορεί υπό άδεια ΕΛΛΑΚ και 

επιτρέπει σε εκατοντάδες φορείς από 86 χώρες να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται 

                                                 
2 
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:%CE%B5_%CE%B1%
CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_elearning  
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µαθήµατα και διαδικτυακές συνεργασίες. Κάθε µάθηµα παρέχει λίστα µε εργαλεία 

που επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να:  

• δηµοσιεύει έγγραφα σε οποιαδήποτε µορφή (κείµενο, PDF, HTML, βίντεο ...) 

• διαχειρίζεται τα δηµόσια και ιδιωτικά φόρουµ 

• αναπτύσσει διαδροµές µάθησης 

• δηµιουργεί οµάδες µαθητών 

• προετοιµάζει διαδικτυακές ασκήσεις 

• διαχειρίζεται ατζέντα µε καθήκοντα και προθεσµίες 

• δηµοσιεύει ανακοινώσεις (επίσης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

• προτείνει εργασίες που θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική µορφή  

• παρακολουθεί τα στατιστικά της δραστηριότητας των χρηστών 

• χρησιµοποιεί τα wiki για τη συγγραφή συνεργατικών εγγράφων  

4.3.2 ILIAS (http://www.ilias.de/index.html) 
Το ILIAS αποτελεί πανίσχυρο διαδικτυακό σύστηµα διαχείρισης µάθησης που 

επιτρέπει την εύκολη διαχείριση µαθησιακών πόρων σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα. 

∆ιαθέτει:  

• εξατοµικευµένες επιφάνειες εργασίας  

• διαχείριση µαθηµάτων & οµάδας 

• επίπεδα χρηστών για έλεγχο πρόσβασης 

• εκπαιδευτικό περιεχόµενο (XML, SCORM, AICC) 

• τήρηση προτύπων (LOM, SCORM 1.2, IMS-QTI, AICC) 

• SCORM 1.2 RTE (πιστοποιηµένο σε επίπεδο 3) 

• διαχείριση προόδου µάθησης  

• διαγωνίσµατα & αξιολόγηση 

• έρευνα  

• φόρουµ  και δωµάτια συζήτησης (Chat) 

• ασκήσεις 

• υποστήριξη RSS  

• υποστήριξη Google Maps  

• πιστοποίηση ταυτότητας (LDAP, Shibboleth, CAS, Radius, SOAP)  

• διεπαφή διαδικτυακής υπηρεσίας (SOAP) 
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4.3.3 iTALC (http://italc.sourceforge.net/home.php) 
Το iTALC αποτελεί χρήσιµο και ισχυρό διδακτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. 

Η εφαρµογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν και να ελέγχουν άλλους 

υπολογιστές στο δίκτυο µε διάφορους τρόπους. Η εφαρµογή υποστηρίζει Linux και 

Windows 2000/XP/Vista και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και µε διαφάνεια σε 

µεικτά περιβάλλοντα! Το iTALC έχει σχεδιαστεί για χρήση στο σχολείο. Ως εκ 

τούτου, προσφέρει πολλές δυνατότητες σε εκπαιδευτικούς, όπως:  

• παρακολούθηση τι συµβαίνει στα εργαστήρια υπολογιστών µε τη χρήση 

λειτουργίας επισκόπησης και τη λήψη στιγµιότυπων 

• έλεγχος του υπολογιστή από µακριά µε στόχο την υποστήριξη και παροχή 

βοήθειας σε άλλους ανθρώπους 

• επίδειξη προτύπου (είτε σε πλήρη εικόνα ή σε ένα παράθυρο) - η οθόνη του 

καθηγητή  

• εµφανίζεται σε όλους τους υπολογιστές των µαθητών σε πραγµατικό χρόνο 

• κλείδωµα σταθµού εργασίας για την απρόσκοπτη προσοχή στον καθηγητή 

• αποστολή µηνυµάτων κειµένου σε φοιτητές 

• τροφοδοσία on / off και επανεκκίνηση υπολογιστών εξ αποστάσεως 

• αποµακρυσµένη σύνδεσης και αποσύνδεσης και εκτέλεση αυθαίρετων 

εντολών / σεναρίων εξ αποστάσεως 

• κατ’ οίκον σχολική εκπαίδευση – Η τεχνολογία δικτύου iTALC δεν 

περιορίζεται σε ένα υποδίκτυο και κατά συνέπεια, οι µαθητές µπορούν από το 

σπίτι να συµµετάσχουν σε µαθήµατα µέσω VPN-συνδέσεων εγκαθιστώντας 

µόνο το iTALC client. 

4.3.4 Mahara (http://www.mahara.org) 
To Mahara ιδρύθηκε το 2006 και είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας που 

χρηµατοδοτείται από τον οργανισµό Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Επιτροπής 

Τηλεκπαίδευσης του Συνεργατικού Ταµείου Ανάπτυξης (eCDF) της Νέα Ζηλανδίας, 

µε τη συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Massey, του Πανεπιστηµίου Τεχνολογίας 

Auckland, του Πολυτεχνείου της Νέας Ζηλανδίας και του Πανεπιστηµίου Victoria 

του Wellington. Το Mahara αποτελεί πλήρες λειτουργικό ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, 

weblog, σύστηµα κοινωνικής δικτύωσης, σύνδεσης των χρηστών και δηµιουργίας 

διαδικτυακών κοινοτήτων. Το Mahara έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει σε 
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επιλεγµένες οµάδες χρηστών εργαλεία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων µέσω της δια 

βίου µάθησης.  

4.3.5 MOODLE (http://moodle.org)  
Το Moodle αποτελεί σύστηµα διαχείρισης µαθήµατος (CMS) - ένα ελεύθερο, 

ανοικτού κώδικα λογισµικό σχεδιασµένο χρησιµοποιώντας βασικές παιδαγωγικές 

αρχές- που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να δηµιουργήσουν αποτελεσµατικές 

ηλεκτρονικές κοινότητες µάθησης. Η εφαρµογή µπορεί να ανακτηθεί σε οποιοδήποτε 

διαθέσιµο υπολογιστή (συµπεριλαµβανοµένων εξυπηρετητών φιλοξενίας 

ιστοσελίδων), ωστόσο µπορεί να επεκταθεί από ένα δικτυακό τόπο µεµονωµένου 

εκπαιδευτή, σε δικτυακό τόπο Πανεπιστηµίου µε 200.000 σπουδαστές.  

4.3.6 Sakai (http://sakaiproject.org)  
Το Sakai αποτελεί διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης και συνεργασίας. Πολλοί 

χρήστες του Sakai το χρησιµοποιούν για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της 

µάθησης, της συνεργασίας ειδικών οµάδων, των χαρτοφυλακίων για τη στήριξη της 

έρευνας και της συνεργασίας. Το µοντέλο ανάπτυξης Sakai ονοµάζεται “κοινοτική 

πηγή”, διότι πολλοί από τους προγραµµατιστές που δηµιούργησαν το Sakai 

προέρχονται από την “κοινότητα” των οργανισµών που έχουν υιοθετήσει και 

χρησιµοποιούν Sakai. Μεταξύ των χαρακτηριστικών:  

• εργαλείο ανακοινώσεων 

• εργαλείο ανάθεσης εργασιών 

• εργαλείο δωµάτιο συζήτησης (Chat)  

• εργαλείο συζήτησης 

• εργαλείο λευκώµατος 

• εργαλείο αρχειοθέτησης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

• βαθµολόγιο 

• εργαλείο βοήθειας 

• εργαλείο εγγραφής µέλους 

• εργαλείο µηνυµάτων 

• εργαλείο προσωπικού χώρου εργασίας 

• εργαλείο νέων 

• δικαιώµατα και καθήκοντα 
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• Post Em 

• επιλογές 

• εργαλείο πόρων 

• εργαλείο προγράµµατος 

• εργαλείο πληροφοριών ιστοσελίδας 

• εργαλείο περίληψις σπουδών 

• εργαλείο σύνοψης 

• εξετάσεις και κουίζ 

• WebDAV 

• εργαλείο Wiki 

• εργαλείο πληροφόρησης και εγκατάστασης ιστοσελίδας 
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5. Το project της ∆ιπλωµατικής 

5.1 Εισαγωγή 
Το project της διπλωµατικής είναι µία εφαρµογή που δηµιουργήθηκε µε σκοπό την 

εξάσκηση των µαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πάνω σε ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής για τα µαθήµατα τους αλλά ταυτόχρονα και την εξοικείωσή τους σ’ έναν 

καινούριο τρόπο αξιολόγησης. Η όλη διαδικασία στηρίζεται σε κάποια τεστ τα οποία 

δηµιουργούνται από καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας,  και 

συνεχώς ενηµερώνονται από αυτούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη 

εφαρµογή µπορεί να εµπλουτιστεί επιπλέον µε σταυρόλεξα, σηµειώσεις, 

βιντεοµαθήµατα και οτιδήποτε άλλο µπορεί να αποστείλει κάθε καθηγητής. 

Το σύστηµα ελέγχεται εξολοκλήρου από τον διαχειριστή του συστήµατος και σ’ αυτό 

µπορεί κάποιος να εγγραφεί είτε ως καθηγητής είτε ως µαθητής. Σε ό,τι αφορά τους 

καθηγητές, µπορεί κάποιος να εγγραφεί στο σύστηµα µε την αποστολή ενός email 

στον διαχειριστή και αυτός του αποστέλλει όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. 

Κατόπιν, ο καθηγητής, αφού ετοιµάσει το τεστ, το στέλνει πάλι µε email και ο 

διαχειριστής ανάλογα µε τον τύπο του σχολείου και το µάθηµα το αναρτά στην 

εφαρµογή. Από κει και µετά, κάθε καθηγητής µπορεί να βλέπει την επίδοση των 

µαθητών στο εν λόγω τεστ γενικότερα αλλά και την επίδοση του κάθε µαθητή 

ξεχωριστά. 

Όσον αφορά στους µαθητές, αυτοί εγγράφονται απευθείας στο σύστηµα 

συµπληρώνοντας τα στοιχεία τους και επιλέγοντας οι ίδιοι τα στοιχεία σύνδεσης στην 

εφαρµογή (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Στη συνέχεια, µπορούν να 

επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιµα τεστ της εφαρµογής και να δουν το ποσοστό 

επιτυχίας τους. 

5.2 Απαιτήσεις Λογισµικού 
Για να µπορέσουµε να µετατρέψουµε το PC µας σε server, πρέπει να 

εγκαταστήσουµε το Wamp για να υποστηρίζει Server Apache, PHP (γλώσσα 

προγραµµατισµού) και MySQL (βάση δεδοµένων). Στην βάση έχουν δηµιουργηθεί 3 

πίνακες: ο πίνακας bathmos, όπου καταγράφονται οι επιδόσεις όλων των µαθητών 

στα τεστ, ο πίνακας student, όπου αποθηκεύονται οι χρήστες που εγγράφονται στο 
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σύστηµα και ο πίνακας teacher όπου αποθηκεύονται πληροφορίες για τους καθηγητές 

και των τεστ. 

5.3 Εγκατάσταση Λογισµικού 
Για την εγκατάσταση του λογισµικού κάνουµε τα εξής: 

• Από τη διεύθυνση http://www.wampserver.com/en/download.php 

κατεβάζουµε και εγκαθιστούµε το wamp στον υπολογιστή µας. 

• ∆ηµιουργούµε τη βάση δεδοµένων στον MySQL server µε όνοµα users και 

εκτελούµε το περιεχοµένου του αρχείου users.sql. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

δηµιουργείται η βάση users µέσα στην οποία θα δηµιουργηθούν οι πίνακες 

bathmos, student και teacher. 

5.4 Το περιβάλλον της εφαρµογής 
Η αρχική σελίδα της εφαρµογής είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα 7. Όπως 

φαίνεται, οποιοσδήποτε καθηγητής επιθυµεί να αποκτήσει πρόσβαση στη σελίδα ή 

θέλει να ανεβάσει υλικό πρέπει να το κάνει µέσω email που αποστέλλει στον 

διαχειριστή του συστήµατος. Αν πρόκειται για µαθητή, τότε αυτός µπορεί να 

εγγραφεί στο σύστηµα ή αν το έχει ήδη κάνει να κάνει login.  

 
Εικόνα 7: Η αρχική σελίδα της εφαρµογής 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει τα σωστά 

στοιχεία για είσοδο στο σύστηµα, είτε αυτός είναι καθηγητής είτε είναι µαθητής, τότε 
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γίνεται έλεγχος για το username που εισάγει στο αντίστοιχο πεδίο οπότε και 

εµφανίζεται διαφορετική ιστοσελίδα στη συνέχεια. Στην εικόνα 8 φαίνεται το µήνυµα 

που εµφανίζεται όταν ο χρήστης αφήσει κενό το πεδίο username ή το πεδίο password 

ή ακόµα και τα 2. 

 
Εικόνα 8: Εσφαλµένη προσπάθεια εισαγωγής στο σύστηµα 

Σε περίπτωση που το όνοµα χρήστη πληκτρολογηθεί λανθασµένα τότε εµφανίζεται η 

εικόνα 9. 

 
Εικόνα 9: Προσπάθεια εισόδου στο σύστηµα µε λανθασµένο όνοµα χρήστη 

Σε περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασης πληκτρολογηθεί λανθασµένα τότε 

εµφανίζεται η εικόνα 10. 
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Εικόνα 10: Προσπάθεια εισόδου στο σύστηµα µε λανθασµένο κωδικό πρόσβασης 

Αν τελικά ο χρήστης πληκτρολογήσει σωστά τα στοιχεία του και εισέλθει στο 

σύστηµα και είναι µαθητής εµφανίζεται η εικόνα 11. Στο drop-down list έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο του σχολείου που παρακολουθεί ο µαθητής όπως 

φαίνεται στην εικόνα 12. 

 
Εικόνα 11 Είσοδος στο σύστηµα του µαθητή µε όνοµα χρήστη xrysa 
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Εικόνα 12: Τύποι σχολείων 

Στη συνέχεια ανάλογα µε τον τύπο σχολείου που επιλέγει εµφανίζονται και τα 

διαθέσιµα µαθήµατα. Στην εφαρµογή έχουν δηµιουργηθεί µαθήµατα πληροφορικής 

Γυµνασίου. Συνεπώς επιλέγουµε ως τύπο σχολείου Γυµνάσιο και πατάµε µετάβαση.  

 
Εικόνα 13: Μαθήµατα Γυµνασίου 

Κατόπιν, αφού επιλέξουµε το µάθηµα της Πληροφορικής και µετάβαση µπορούµε να 

επιλέξουµε ένα από τα διαθέσιµα τεστ της εφαρµογής. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή 

έχουν δηµιουργηθεί 3 τεστ. 
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Εικόνα 14: Τεστ Πληροφορικής 

Επιλέγουµε το test1, όντας συνδεδεµένοι πάντα µε όνοµα χρήστη xrysa, και πατώντας 

µετάβαση, το σύστηµα πληροφορεί τον χρήστη αν έχει ξανακάνει το τεστ, αν ναι 

πόσες φορές το έχει ξανακάνει και ποιος είναι ο µέσος όρος της επίδοσης του χρήστη 

στο συγκεκριµένο τεστ. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει άλλο 

τεστ ή να προχωρήσει τελικά να τρέξει το test1 όπως φαίνεται και στην εικόνα 15. 

 
Εικόνα 15: Οι πληροφορίες που παρέχονται από το σύστηµα στον χρήστη πριν αυτός τρέξει το test1 
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Αν τελικά ο χρήστης αποφασίσει να δοκιµάσει το τεστ τότε εµφανίζονται οι 

ερωτήσεις του τεστ όπως αυτές φαίνονται στην εικόνα 16. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές. 

 
Εικόνα 16: Οι ερωτήσεις του test1 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα το τεστ συνίσταται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

και ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µόνο µια απάντηση κάθε φορά. Αν ολοκληρώσει 

την επιλογή των απαντήσεων πατάει στο κουµπί συνέχεια. Με το κουµπί καθαρισµός 

φόρµας διαγράφονται όλες οι επιλογές του χρήστη ενώ σε περίπτωση που κατά λάθος 

κάποια ερώτηση µείνει αναπάντητη τότε εµφανίζεται σχετικό µήνυµα 

προειδοποίησης όπως φαίνεται στην εικόνα 17. 
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Εικόνα 17: Μήνυµα που προειδοποιεί τον χρήστη ότι έχει αφήσει τουλάχιστον µια αναπάντητη ερώτηση 

Στην επόµενη σελίδα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του τεστ, δηλαδή ποιος είναι ο 

βαθµός του χρήστη, σε ποιες ερωτήσεις απάντησε σωστά και σε ποιες λάθος. Αυτό 

φαίνεται στην εικόνα 18. 

 
Εικόνα 18: Αποτελέσµατα 

Πατώντας ΟΚ ουσιαστικά ο χρήστης έχει ολοκληρώσει το τεστ και εµφανίζεται η 

συνολική απόδοση του στο εν λόγω τεστ (εικόνα 19) και θα λέγαµε ότι υφίσταται µια 
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µορφή αυτοαξιολόγησης καθώς είναι σε θέση να βλέπει την συνολική πρόοδο του 

αλλά και να διορθώνει στο µέλλον τα όποια λάθη του. 

 
Εικόνα 19: Συνολική απόδοση του χρήστη στο τεστ 

Η όλη διαδικασία είναι ίδια για τα άλλα δυο τεστ, µε τη µόνη διαφορά ότι αλλάζουν 

οι ερωτήσεις. Για να έχουµε ολοκληρωµένη εικόνα το test2 φαίνεται στην εικόνα 20 

και το test3 στην εικόνα 21. 
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Εικόνα 20: Οι ερωτήσεις του test2 
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Εικόνα 21: Οι ερωτήσεις του test3 

Από την πλευρά του καθηγητή τώρα, όταν αυτός συνδεθεί στο σύστηµα, αρχικά 

επιλέγει σε τι σχολείο διδάσκει µε παρόµοιο τρόπο που ο µαθητής επιλέγει το σχολείο 

που φοιτά (εικόνα 22). Όπως παρατηρούµε, η σελίδα είναι και πάλι η login.php όπως 

και στον χρήστη µαθητής καθώς γίνεται έλεγχος του username για το αν αυτό ανήκει 

στον πίνακα teacher ή student. Επίσης, επειδή στην εφαρµογή έχουν δηµιουργηθεί 

τεστ µόνο για το µάθηµα Πληροφορική Γυµνασίου, θα δούµε τι πληροφορίες µπορεί 

να αποκοµίσει ο καθηγητής από το σύστηµα για το συγκεκριµένο µάθηµα. 
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Εικόνα 22: Είσοδος του καθηγητή στο σύστηµα µε username prof 

Όταν λοιπόν ο καθηγητής φτάσει στο σηµείο να επιλέξει το τεστ του µαθήµατος 

Πληροφορική Γυµνασίου για το οποίο ενδιαφέρεται εµφανίζεται η εικόνα 23 και στη 

συνέχεια πατώντας µετάβαση εµφανίζονται µια σειρά πληροφοριών οι οποίες του 

δίνουν σαφή εικόνα για την επίδοση των µαθητών στο τεστ που επέλεξε (εικόνα 24). 

 
Εικόνα 23: Επιλογή τεστ από τον καθηγητή 
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Εικόνα 24: Οι πληροφορίες που παρέχονται στον καθηγητή για το test1 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 24, ο καθηγητής µπορεί να δει πόσες φορές έχει γίνει το 

τεστ και από πόσους µαθητές, ποιος είναι ο µέσος όρος βαθµολογίας στο τεστ, ποιος 

είναι ο µεγαλύτερος αλλά και ποιος ο µικρότερος βαθµός, πόσοι µαθητές έχουν 

επιτύχει πάνω από τη βάση και πόσες φορές επιτεύχθηκε αυτό, αλλά και αντίστοιχα 

πόσοι µαθητές κάτω από τη βάση και πόσες φορές. Επιπλέον, µπορεί να δει ποιοι 

είναι οι µαθητές που έχουν κάνει το τεστ και συνεπώς να δει τα πλήρη στατιστικά για 

κάποιον συγκεκριµένο µαθητή. Στο σηµείο αυτό πάλι υπάρχει έλεγχος αφού αν κατά 

λάθος πληκτρολογήσει λάθος όνοµα το σύστηµα τον ενηµερώνει αναλόγως (εικόνα 

25) ενώ αν δεν συµπληρώσει κάποιο πεδίο επίσης ενηµερώνεται σχετικά (εικόνα 26). 
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Εικόνα 25: Μήνυµα που βλέπει ο καθηγητής όταν πληκτρολογήσει λάθος ονοµατεπώνυµο µαθητή 

 
Εικόνα 26: Μήνυµα που βλέπει ο καθηγητής όταν δεν συµπληρώσει το όνοµα ή το επώνυµο µαθητή 

Αν τελικά επιλέξει επιτυχώς έναν µαθητή τότε µπορεί να δει αναλυτικές πληροφορίες 

γι’ αυτόν αναφορικά µε την επίδοση του στο συγκεκριµένο τεστ (εικόνα 27). Στην 

ουσία µιλάµε για αξιολόγηση ανά µαθητή όπου µπορεί να δει πόσες φορές έχει κάνει 

το τεστ, ποιος ο µέσος όρος του, ποιος ο µεγαλύτερος και ποιος ο µικρότερος βαθµός 

που επέτυχε και συνολικά ποιοι ήταν οι βαθµοί του. 



Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον 
διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής         56 

 
Εικόνα 27: Αξιολόγηση ανά µαθητή 

5.5 Το λειτουργικό µέρος της εφαρµογής – Γιατί php και mysql 
Η εφαρµογή έχει γραφεί εξολοκλήρου σε PHP, ενώ οι πίνακες είναι σε περιβάλλον 

MySQL. Ο λόγος που επιλέχτηκε η PHP είναι ότι είναι µια γλώσσα 

προγραµµατισµού που επιτρέπει στους σχεδιαστές ιστοσελίδων να προσθέσουν 

διαδραστικότητα σε ιστοσελίδες που χρησιµοποιούν πληροφορίες που είναι 

αποθηκευµένες στις βάσεις δεδοµένων. Η PHP είναι µια γλώσσα συγγραφής 

σεναρίων στην πλευρά του διακοµιστή (server-side scripting language). Μπορούµε να 

την φανταστούµε σαν ένα πρόσθετο (plug-in) για τον Web server που του δίνει τη 

δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο από το να στέλνει απλά και µόνο απλές 

ιστοσελίδες (Web pages) όταν τις ζητάνε οι φυλλοµετρητές. Σε σύγκριση µε άλλες 

γλώσσες όπως πχ η ASP, η PHP έχει µερικά πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα. 

 Το βασικό πλεονέκτηµα της PHP είναι ότι λειτουργεί δυναµικά 

 Τα αποτελέσµατα που παράγει, αλλάζουν σύµφωνα µε τις ανάγκες του χρήστη  

 Ο δυναµικός τρόπος λειτουργίας εφαρµόζεται ακόµα και µέσα στο εσωτερικό της 

PHP 

 Έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τον τύπο των µεταβλητών δυναµικά, σύµφωνα µε 

τα δεδοµένα που κάθε χρονική στιγµή είναι αποθηκευµένα σε αυτές.  
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 ∆ιασυνδέσεις µε πολλά διαφορετικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων 

 Έχει ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισµένες διαδικασίες 

διαδικτύου 

 Χαµηλό κόστος - Παρέχεται δωρεάν 

 Ευκολία µάθησης και χρήσης. Η σύνταξη της Php βασίζεται σε άλλες γλώσσες 

προγραµµατισµού, βασικά στη C και στην Perl 

 Φορητότητα - Είναι διαθέσιµη για πολλά λειτουργικά συστήµατα 

 ∆ιαθεσιµότητα του κώδικα προέλευσης 

Από την άλλη η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδοµένων (relational database management system) ή RDBMS. Σε γενικές γραµµές 

είναι ένα πακέτο λογισµικού (software package) που είναι πολύ καλό στην οργάνωση 

και τη διαχείριση µεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών. Με τη χρήση της MySQL είναι 

εύκολη η πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες χρησιµοποιώντας µια γλώσσα 

συγγραφής σεναρίων στην πλευρά του διακοµιστή (server-side scripting languages), 

όπως είναι η PHP. Τα πλεονεκτήµατα της MySQL είναι: 

• Είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

• Ο MySQL διακοµιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα, για να µπορούν να 

δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα 

• Μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερες από µια συνδέσεις µε τη βάση 

χωρίς να υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφά της, όπως συµβαίνει µε άλλα συστήµατα 

βάσεων δεδοµένων 

• Η απόδοσή της είναι καλύτερη σε µεγαλύτερο όγκο βάσεων δεδοµένων 

• Είναι πιο κατάλληλη για χρήση στο Internet 

• Παρέχει ευκολίες στο backup  

• Είναι ιδιαίτερα βελτιωµένη σε ταχύτητα για την ανάκτηση δεδοµένων 

• Είναι συµβατή και µεταφέρσιµη σε διάφορες πλατφόρµες και για διάφορα 

εργαλεία ανάπτυξης 

• Είναι οικονοµική 

• Η MySQL είναι λογισµικό ανοιχτού κώδικα 
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