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Περίληψη
Η κοινωνική δικτύωση αποκτά όλο και μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέ-

ρον. Οι εκπαιδευτικοί, ως επαγγελματική ομάδα, έχουν σημαντικές ανάγκες επικοι-

νωνίας και υποστήριξης, που μπορούν να εξυπηρετηθούν από εργαλεία διαδικτυα-

κής επικοινωνίας και συνεργασίας.

Η παρούσα εργασία σκοπεύει στη μελέτη των αναγκών και τη σχεδίαση δια-

δικτυακού τόπου, που να τις εξυπηρετεί. Αρχικά αναπτύσσονται μοντέλα, με σκοπό
την διερεύνηση των αναγκών επικοινωνίας στα πλαίσια ενός σχολείου και την ανά-

δειξη των αναγκών επικοινωνίας των εκπαιδευτικών. Οι ανάγκες αυτές κατηγοριο-

ποιούνται σε πέντε κατηγορίες: ενημέρωση, εκπαιδευτικό υλικό, κοινωνική δικτύω-
ση, διοικητικές εργασίες και επιμόρφωση.  Επιλέγεται ως αντικείμενο περαιτέρω

μελέτης ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου σχετικού με τη δημοσί-

ευση, ανεύρεση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού.

Στη παρούσα κατάσταση υπάρχει μεγάλη ποσότητα εκπαιδευτικού υλικού
που έχει παραχθεί από εκπαιδευτικούς και είναι, συνήθως, δημοσιευμένο σε blog,

αταξινόμητο και χωρίς αξιολόγηση. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα την υποεκμε-

τάλλευση του, αφού δεν είναι εύκολο να ανευρεθεί, ενώ και οι αξιόλογες προσπά-
θειες δεν έχουν τρόπο να αναδειχθούν. Στην Ελληνική πραγματικότητα, είναι αι-

σθητή η έλλειψη ενός web site που θα διευκολύνει την αναζήτηση και την πρόσβα-

ση σε υπάρχον υλικό, τη δημοσίευση νέου, αλλά και την επικοινωνία και συνεργα-

σία μεταξύ δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας,  δευτεροβάθμιας και δια

βίου εκπαίδευσης.

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό. Το εγχείρημα είναι

πολυδιάστατο, αφού απαιτεί τη μελέτη και επιλογή πρακτικών σχεδιασμού διαδι-

κτυακών κοινοτήτων, που θα χρησιμεύσουν ως θεωρητικό υπόβαθρο και θα βοη-
θήσουν στην αποφυγή λαθών, η αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων, όπως την αξι-

ολόγηση υλικού από ομότιμους (peer review), τα πνευματικά δικαιώματα, η επιλο-

γή κατάλληλων τεχνολογιών υλοποίησης και τέλος ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η
αξιολόγηση ιστοτόπου, με σκοπό την διευκόλυνση της δημιουργίας, διαμοίρασης

και αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται από εκπαιδευτικούς.
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Abstract
The importance of educational use of social networking increases with time.

The teachers and trainers of all educational sectors, seen as a professional group,

have considerable communication and support needs, which can be facilitated

through online communication and collaboration tools.

This thesis targets the development of the specifications and the design of a

web system, aiming to facilitate the above mentioned requirements. At the first
stage models are developed, aiming at the investigation of the communication needs

among the participating roles in “the school” and, in particular, the needs of the

teaching professionals. It is shown that these needs can be categorized in five areas:
informational, educational material, social networking, administrative tasks and

training. For further investigation, the design and development of a system facilitat-

ing the publication, assessment and search for educational materials is selected.

At the present status, large quantities of educational material produced by
teaching professionals themselves exist, which are, usually, published in blogs, with-

out categorization and assessment. This situation leads to under exploitation of the-

se materials, since they are difficult to find and form opinion concerning their quali-
ty. In the Greek (but also in European) context the lack of a web site aiming at pub-

lishing, collecting, categorize and facilitate assessment of such materials is evident.

This thesis aims at filling that gap. The undertaken tasks are multifaceted, as

study and selection of best design practices, concerning the development of online

communities, is required. The identified practices are used as theoretical back-
ground, help to prevent mistakes and reveal proper procedures to a range of issues,

including the assessment of the educational material quality from peers, copyright

issues, the appropriate online technologies and platforms and the methodologies for

the design and development of the website.
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Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε ως διπλωματική εργασία, στα πλαίσια του

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνι-

κής Πολιτικής, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, κατεύθυνση Συνεχιζόμενης Εκπαί-

δευσης.

Σκοποί και στόχοι
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση των αναγκών Εκπαιδευτι-

κών της Δια Βίου Μάθησης, αλλά και της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, όσο αφορά
τις υπηρεσίες που μπορεί να τους παρέχει ένα διαδικτυακό σύστημα, η αποσαφή-

νιση των στόχων ενός τέτοιου συστήματος, η διατύπωση προτάσεων προς τη κα-

τεύθυνση της ικανοποίησης αυτών των στόχων και η υλοποίηση μέρους του προτει-
νόμενου διαδικτυακού συστήματος. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται,

σύντομα τα κύρια θέματα, που προσεγγίζονται, και τα προβλήματα, τα οποία η πα-

ρούσα εργασία επιδιώκει να αντιμετωπίσει.

Η χρήση της κοινωνικής δικτύωσης αυξάνει συνέχεια. Κατά μία έννοια, οι
χρήστες των σχετικών δικτυακών τόπων, όπως το Facebook, συμμετέχουν στο μεγα-

λύτερο πείραμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης που διεξήχθη ποτέ (DiSalvo, 2010). Η

μελέτη της επίδρασης της κοινωνικής δικτύωσης σε πλευρές της ζωής των χρηστών
αποκτά αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η έρευνες μέχρι σήμερα δείχνουν ότι το internet

χρησιμοποιείται ευρέως για την υποστήριξη της άτυπης μάθησης (Ala-mutka, 2010).

Οι επικοινωνία των εκπαιδευτικών μέσω κοινωνικής δικτύωσης είναι επίσης

ένα θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, το δίκτυο διδασκαλίας Φυσικών

Επιστημών (‘Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες - Ένα δίκτυο για τους αεί διδασκόμε-
νους διδάσκοντες τις Φ.Ε.’, χ.χ.) έχει αυτή τη στιγμή 1995 εγγεγραμμένα μέλη, εν-

δεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει.

Παρ’ όλη τη δημοτικότητα της κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι ακόμη κατα-

νοητές οι βέλτιστες πρακτικές χρήσης της σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και ο ρό-
λος που μπορεί να παίξει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Όσο

γνωρίζει ο γράφων, δεν υπάρχει προσέγγιση που να στοχεύει στη συνολική αντιμε-

τώπιση των αναγκών των εκπαιδευτικών. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναπτύσσεται
ένα μοντέλο αναγκών των εκπαιδευτικών, που προκύπτει κύρια από τη πείρα του

γράφοντα και σχετικές συζητήσεις με επαγγελματίες του χώρου.
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Στην Ελληνική πραγματικότητα υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων προ-

σπαθειών δημοσίευσης εκπαιδευτικού υλικού υψηλής ποιότητας, παραγόμενο από
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Μέρος από αυτό το υλικό έχει βραβευτεί σε δια-

γωνισμούς της ΕΕ (π.χ. Κολτσάκης, χ.χ.; Προκοπίου, χ.χ.). Αντίστοιχες προσπάθειες

γίνονται και από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (‘Η
Επίσημη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

και Θρησκευμάτων’, χ.χ.). Δεν υπάρχει όμως μια κεντρική σελίδα αφετηρίας, η ο-

ποία θα χρησιμοποιείται για την εύκολη ανεύρεση και προσπέλαση αυτού του υλι-

κού.

Από τα προαναφερθέντα γίνεται κατανοητό ότι, παρ’ όλο που υπάρχει δια-
θέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, πολλές φορές η πρόσβαση σε αυτό είναι δύσκολη. Το

φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά Ελληνικό, αλλά απασχολεί σε διεθνές επίπεδο

(Baumgartner κ.ά., 2009). Υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες χρηματοδοτούμενες
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα (‘Home

- LRE’, χ.χ., ‘OpenScienceResources’, χ.χ.).

Στην διαμοίραση υλικού που παράγεται από ομότιμους (peer) ένα σημαντι-

κό θέμα είναι η διασφάλιση της ποιότητας (Auvinen, 2009). Όσο το περιεχόμενο,
που παράγεται από τους χρήστες, αυξάνεται, ο ρόλος της αξιολόγησης του υλικού

αυξάνει επίσης. Η απουσία αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο όγκο υλι-

κού, αναξιόπιστου όμως, που καλύπτει μόνο μερικώς τις ανάγκες. Μπορεί επίσης
να έχει ως αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση υψηλής ποιότητας περιεχομένου, αφού

δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί.

Ένα θέμα που αποκτά αυξανόμενη σημασία με την αύξηση του όγκου του

υλικού, που παράγεται από τους χρήστες, είναι η πνευματική ιδιοκτησία. Στην πλει-

ονότητα τους οι παραγωγοί δεν προορίζουν το υλικό για εμπορική χρήση, αλλά επι-
τρέπουν σε άλλους να το χρησιμοποιούν. Πολλές φορές όμως δεν είναι σαφείς οι

όροι κάτω από τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πως μπορούν να έχουν

τον έλεγχο σε αυτό. Μια προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το θέμα είναι η παρα-

γωγή αδειών ελεύθερης χρήσης creative commons (‘Creative Commons’, χ.χ.).

Σημαντικό μέρος της εργασίας αφιερώνεται στη μελέτη των προαναφερθέ-

ντων προβλημάτων. Διερευνώνται διαφορετικές απόψεις και προτείνεται ένα μο-

ντέλο προσέγγισης, που χρησιμοποιείται στη δημιουργία της δομής ενός τόπου
(web site), με σκοπό τη διευκόλυνση δημιουργίας, διαμοίρασης και αξιολόγησης

εκπαιδευτικού υλικού παραγόμενου από εκπαιδευτικούς.
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Δομή της εργασίας
Η εργασία χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος προσεγγίζονται

οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και σχετίζονται με τις υπηρεσίες που μπορεί να προ-

σφέρει ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό σύστημα. Για την επίτευξη αυτού του σκο-
πού αναπτύσσεται ένα μοντέλο του «σχολείου», που σκοπό έχει να αναδείξει τις

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη

συνέχεια η συζήτηση εστιάζεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, που είναι ο κύρι-
ος στόχος αυτής της εργασίας. Το πρώτο μέρος καταλήγει διατυπώνοντας τα χαρα-

κτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύστημα, που στοχεύει στην ικανοποίηση αυτών

των αναγκών και στα αναμενόμενα οφέλη.

Στο δεύτερο μέρος διερευνώνται θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ή

μπορούν να παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές, στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός
τέτοιου συστήματος. Αρχικά ασχολούμαστε με τη δομή και τα βασικά χαρακτηριστι-

κά που έχουν οι επιτυχημένες διαδικτυακές κοινότητες, ώστε να αποφευχθούν πι-

θανά λάθη. Παρουσιάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις στη μάθηση μέσω διαδικτυ-
ακών κοινοτήτων, καθώς και προσεγγίσεις, που αφορούν τον σχεδιασμό τους. Με-

λετάται το θέμα της ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται από εκπαιδευ-

τικούς και προτείνεται τρόπος αξιολόγησης του. Εξετάζεται η υπάρχουσα κατάστα-
ση, σχετικά με θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και άδειες χρήσης διαδικτυακού

υλικού, παρουσιάζονται και προτείνονται οι άδειες χρήσης creative commons. Διε-

ρευνώνται εναλλακτικά μοντέλα ανάπτυξης υλικού από εκπαιδευτικούς και αποσα-
φηνίζεται το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση. Στη συνέχεια στρε-

φόμαστε σε θέματα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών. Γίνεται μία σύντομη ι-

στορική αναδρομή και προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις

τέτοιου είδους συστημάτων. Μελετώνται μεθοδολογίες σχεδιασμού και επιλέγεται
αυτή που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση της υλοποίησης. Συζητείται η σημερινή

κατάσταση στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Sys-

tems, CMS), προσδιορίζεται και δικαιολογείται η επιλογή του Drupal, ως CMS στο
οποίο θα βασιστεί η υλοποίηση. Περιγράφεται η διαδικασία ανάπτυξης, το μοντέλο

αναγκών και το μοντέλο περιεχομένου του συστήματος, καθώς και το περιβάλλον

ανάπτυξης.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται και αξιολογείται η παρούσα κατάσταση της
υλοποίησης. Παρουσιάζεται ένα σύστημα δημιουργίας και ανεύρεσης εκπαιδευτι-

κού υλικού, που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει υλικό διασκορπισμένο σε διάφορους

δικτυακούς τόπους και να το κάνει διαθέσιμο μέσω ενός εύκολου στη χρήση μηχα-
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νισμού αναζήτησης. Τέλος παρουσιάζεται η αξιολόγηση της δουλειάς από Εκπαι-

δευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκουν τον τόπο πρωτότυπο, χρή-

σιμο και εύκολο στην χρήση.
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Μέρος	1ο:	
Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα αναπτύξουμε μοντέλα, σχετικά με τις επι-

κοινωνιακές ανάγκες του «Σχολείου», γενικότερα, και των Εκπαιδευτικών, ειδικότε-

ρα, προς την κατεύθυνση του προσδιορισμού των χαρακτηριστικών και των παρε-

χόμενων υπηρεσιών ενός διαδικτυακού συστήματος, που στοχεύει στην συνολική

εξυπηρέτηση τους.

Αρχικά αναπτύσσεται μοντέλο επικοινωνιακών αναγκών του «Σχολείου»,

στο οποίο φαίνονται οι βασικοί ρόλοι, που συμμετέχουν στη λειτουργία του, καθώς

και οι ανάγκες επικοινωνίας τους. Το σχολείο τοποθετείται στα πλαίσια ενός διοικη-

τικού συστήματος, αλλά και της κοινωνίας, γενικότερα, πράγμα που δημιουργεί ε-

πιπρόσθετες ανάγκες επικοινωνίας.

Στη συνέχεια η συζήτηση εστιάζεται στις ανάγκες επικοινωνίας των εκπαι-

δευτικών, που είναι και ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας. Οι ανάγκες ομα-

δοποιούνται στις κατηγορίες: ενημέρωση, εκπαιδευτικό υλικό, κοινωνική δικτύωση,
διοικητικές εργασίες, επιμόρφωση. Αναλύεται περαιτέρω η κάθε κατηγορία και

προσδιορίζονται οι υποκατηγορίες της.

Βασισμένοι στα συμπεράσματα της ανάλυσης προσδιορίζονται οι υπηρεσίες

και τα χαρακτηριστικά ενός διαδικτυακού τόπου, που στοχεύει στην ικανοποίηση

των αναγκών αυτών.

Τα μοντέλα και ο προσδιορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζονται

στην εμπειρία του γράφοντος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον εκπαιδευτικό χώρο

τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς και στις άτυπες συζητήσεις με συναδέλφους.
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1. Μοντέλο Σχολείου
Το παρών κεφάλαιο αναπτύσσουμε μοντέλο σχολείου με προσανατολισμό

στον εντοπισμό των επικοινωνιακών αναγκών, που σχετίζονται με τη λειτουργία του

«Σχολείου», στο γενικότερο δυνατό πλαίσιο. Τα συμπεράσματα από αυτό το μοντέ-

λο θα χρησιμοποιούνται ως βάση για τη περαιτέρω μελέτη των επιμέρους αναγκών.

Σχήμα 1 Μοντέλο Σχολείου

Με τον όρο «Σχολείο» θα αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή οργανωμέ-
νης εκπαίδευσης ή κατάρτισης, όπου δηλ., συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν οι δύο

βασικοί ρόλοι, που εμφανίζονται σε όλες τις μορφές τυπικής και μη τυπικής εκπαί-

δευσης, οι «Εκπαιδευτικοί» και οι «Εκπαιδευόμενοι». Με αυτή την οπτική, ο όρος

«Σχολείο» έχει την ευρύτερη δυνατή έννοια, αφού περιλαμβάνει τόσο τα σχολεία
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και μια μικρής διάρκειας κατάρτιση σε κάποιο

εξειδικευμένο θέμα. Επίσης περιλαμβάνει όλη τη Δια Βίου Εκπαίδευση.

Στο χώρο του σχολείου δραστηριοποιούνται κυρίως τρεις ρόλοι: «Εκπαιδευ-

τικοί», «Εκπαιδευόμενοι» και «Γονείς». Ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα οι
διάφοροι ρόλοι μπορεί να έχουν διαφορετικό όνομα, π.χ. οι Εκπαιδευτικοί μπορεί

να ονομάζονται Δάσκαλοι, ή Καθηγητές, ενώ οι Εκπαιδευόμενοι Μαθητές, ή Σπου-

δαστές. Σε κάποια είδη σχολείων, όπως στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και γενικότερα

στην Δια Βίου Μάθηση, ο ρόλος των γονέων μπορεί να μην υφίσταται.
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Οι βασικοί ρόλοι μπορεί επιπλέον να αναλύονται σε υποκατηγορίες. Πχ ένας

Εκπαιδευτικός μπορεί να ανήκει στην υποκατηγορία της ειδικότητας του ή να έχει

κάποια θέση ευθύνης, όπως διευθυντής, υπεύθυνος εργαστηρίου κλπ.

Κάποιο άτομο μπορεί να ανήκει σε περισσότερους από έναν ρόλους, π.χ. έ-

νας Εκπαιδευτικός μπορεί να είναι ταυτόχρονα Εκπαιδευόμενος ή και Γονέας, σε

άλλα Σχολεία. Επί πλέον, ένα άτομο μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ρόλους
ταυτόχρονα, πχ ένας Εκπαιδευόμενος μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του Εκπαιδευτή

σε ένα μέρος κάποιας κατάρτισης, κατά τη διάρκεια κάποιας παρουσίασης, ή, ανα-

λαμβάνοντας την ηγεσία μιας ομάδας Εκπαιδευομένων.

Οι κύριοι ρόλοι, που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον του σχολείου, εί-

ναι των Εκπαιδευτικών και των Εκπαιδευόμενων. Ο ρόλος των γονέων, σε όσα Σχο-

λεία υπάρχει, είναι δευτερεύων.

Οι κύριες ανάγκες επικοινωνίας υπάρχουν τόσο ανάμεσα στους δύο βασι-

κούς ρόλους, όσο και εσωτερικά των ρόλων. Οι Εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη επικοι-

νωνίας μεταξύ τους, όπως επίσης οι Εκπαιδευόμενοι, αν και για διαφορετικούς λό-

γους.

Κάθε «Σχολείο» λειτουργεί στο πλαίσιο μιας Διοικητικής Δομής. Ανάλογα με

το είδος του Σχολείου και το πλαίσιο λειτουργίας, η διοικητική δομή μπορεί να

προέρχεται από νομοθεσία, ή να αφορά απλούς κανόνες, που περιγράφουν πως
διεκπεραιώνεται κάποια υποστηρικτική διαδικασία, π.χ. η εγγραφή ενός εκπαιδευ-

ομένου.

Η διοικητική δομή, μέσα στην οποία λειτουργεί το Σχολείο, αφορά κυρίως,

τους Εκπαιδευτικούς, αλλά αρκετές φορές σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες

που απαιτούνται από τους Εκπαιδευόμενους, πχ ο Εκπαιδευόμενος απαιτείται να

κάνει εγγραφή, ακλουθώντας κάποια συγκεκριμένη διαδικασία.

Τέλος, τόσο το Σχολείο, όσο και η Διοικητική Δομή, που ορίζει τη λειτουργία

του, υπάρχουν στα πλαίσια κάποιας Κοινωνίας, που ορίζει το ευρύτερο πλαίσιο. Η

αλληλεπίδραση του Σχολείου με την Ευρύτερη Κοινωνία είναι σημαντική. Το Σχο-
λείο λειτουργεί προς όφελος της Κοινωνίας, ενώ από την Κοινωνία αντλεί Εκπαιδευ-

τικούς, Εκπαιδευόμενους και άλλων ειδών πόρους. Συνεπώς, για να είναι δυνατή η

λειτουργία του και να έχει την αποδοχή της Κοινωνίας, πρέπει να έχει παρουσία.

Το παραπάνω μοντέλο μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την περιγραφή
των κύριων αλληλεπιδράσεων που υπάρχουν στον χώρο ενός Σχολείου. Μια τέτοια
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περιγραφή, με τη σειρά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση σχεδιασμού ενός πλη-

ροφοριακού συστήματος που να διευκολύνει των διαφόρων τύπων αλληλεπιδρά-
σεις. Οι αλληλεπιδράσεις και οι ανάγκες επικοινωνίας, που μπορούν να εντοπι-

στούν, είναι οι εξής:

 ανάμεσα στην ομάδα των Εκπαιδευτικών

 ανάμεσα στην ομάδα των Εκπαιδευομένων

 ανάμεσα στους Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευόμενους

 ανάμεσα στους Γονείς και τους Εκπαιδευτικούς

 ανάμεσα στους Γονείς και του Εκπαιδευόμενους

 διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών, που μπορεί να αφορούν Εκπαιδευτι-
κούς, Εκπαιδευόμενους, ή Γονείς

 παρουσία του Σχολείου στη Κοινωνία.
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2. Ανάγκες επικοινωνίας Εκπαιδευτικών
Η παρούσα εργασία εστιάζει, κατά κύριο λόγο, στις ανάγκες επικοινωνίας

μεταξύ της ομάδας των Εκπαιδευτικών. Αν και αυτές οι ανάγκες δε μπορούν να ει-

δωθούν ξεκομμένα από αυτές των υπόλοιπων ρόλων, καθώς τις εξυπηρετούν και

επηρεάζονται από αυτές, έχουν ως χαρακτηριστικό ότι ξεκινούν και απευθύνονται

σε μέλη του συγκεκριμένου ρόλου.

Σχήμα 2 Οι βασικές ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Οι επαγγελματικές ανάγκες ενός εκπαιδευτή, που είναι δυνατόν να υποστη-

ριχθούν από πληροφοριακό σύστημα, μπορούν να χωριστούν σε πέντε κατηγορίες:

1. Ενημέρωση

2. Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Κοινωνική Δικτύωση
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4. Διοικητικές Εργασίες

5. Επιμόρφωση

Παρακάτω δίνονται περιγραφές των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε κάθε

κατηγορία.

2.1. Ενημέρωση
Η ενημέρωση είναι μία από τις βασικές ανάγκες ενός εκπαιδευτικού. Μπο-

ρούν να εντοπιστούν υποκατηγορίες, που έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο ενδιαφέ-

ρον, ανάλογα με τη βαθμίδα και το είδος του «Σχολείου»:

1. Νομοθεσία - Η κωδικοποίηση και εξειδίκευση της Εκπαιδευτικής νομοθεσί-
ας, τουλάχιστον στη τυπική εκπαίδευση, είναι απαραίτητη. Στην Ελληνική

πραγματικότητα η κωδικοποίηση της νομοθεσίας αποτελεί απαραίτητο ερ-

γαλείο, αφού ο αριθμός και οι αναθεωρήσεις των νόμων είναι μεγάλος και

μπορεί σε κάποια σημεία να είναι ελλιπείς, ενώ σε άλλα να αλληλεπικαλύ-
πτονται.

2. Ειδήσεις – Είναι αναγκαίο κάθε εκπαιδευτικός να είναι ενήμερος για τις εξε-

λίξεις του Εκπαιδευτικού χώρου. Οι εξελίξεις μπορεί να αφορούν συζητήσεις
για αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονότα, συνδικαλιστικά, ή άλλα

θέματα. Οι ειδήσεις πρέπει να κατηγοριοποιούνται, ίσως και να αξιολογού-

νται, σε σχέση με το κοινό, που πιθανόν, να ενδιαφέρουν.
3. Άρθρα – Στην εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δια-

φορετικών απόψεων. Τα άρθρα γνώμης είναι συστατικό στοιχείο της συζή-

τησης και της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικής. Είναι σημαντική η εύκο-
λη και γρήγορη δημοσίευση τους από οποιονδήποτε, καθώς και ο σχολια-

σμός τους. Τα άρθρα πρέπει να κατηγοριοποιούνται, ώστε να είναι εύκολη η

εύρεση και η σύγκριση τους.

4. Προκηρύξεις/Αποτελέσματα – Η επαγγελματική κινητικότητα στον εκπαι-
δευτικό χώρο είναι μεγάλη. Υπάρχουν συνεχώς προκηρύξεις για θέσεις, επι-

μορφώσεις, διαγωνισμούς ή άλλα θέματα. Είναι σημαντικό οι διάφορες

προκηρύξεις καθώς και τα αποτελέσματα τους να είναι εύκολο να ανευρε-
θούν. Μπορεί να παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες, όπως αυτόματη ειδοποί-

ηση για κάποια κατηγορία προκηρύξεων ή προκηρύξεις που αφορούν σε

κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, όπως και αυτόματη ειδοποίηση

για τα αποτελέσματα κάποιας αίτησης.
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2.2. Εκπαιδευτικό υλικό
Μια διαρκής ανάγκη των εκπαιδευτικών είναι η δημοσίευση και αναζήτηση

εκπαιδευτικού υλικού. Η εύρεση υλικού διευκολύνει σημαντικά, συμβάλει στην α-

νταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών, αυξάνει τη ποιότητα της δι-

δασκαλίας και μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας.

Την παρούσα χρονική στιγμή υπάρχει μεγάλη ποσότητα διαθέσιμου εκπαι-

δευτικού υλικού, που έχει παραχθεί από εκπαιδευτικούς. Η χώρα μας, μάλιστα, έχει

κερδίσει σχετικά Ευρωπαϊκά βραβεία (Κολτσάκης, χ.χ.; Προκοπίου, χ.χ.). Το υλικό
αυτό, όμως, είναι συνήθως δημοσιευμένο σε blog, με αποτέλεσμα να μην είναι κα-

τηγοριοποιημένο, να μην έχει αξιολογηθεί και να είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Το

αποτέλεσμα είναι μεγάλη ποσότητα αμφίβολης ποιότητας, που καλύπτει μερικώς

τις ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα το ποιοτικό υλικό είναι όλο και δυσκολότερο να εντο-

πιστεί, οπότε μένει αναξιοποίητο.

Επί πλέον πρόβλημα αποτελεί η ασάφεια της άδειας χρήσης, με την οποία

διαμοιράζεται κάθε φορά. Η άδεια χρήσης των περισσότερων site είναι αμφίβολη,

με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει ο υποψήφιος χρήστης τι μπορεί να κάνει με αυτό το

υλικό.

Το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά Ελληνικό. Το πρόβλημα του διαμοιρα-

σμού του παραγομένου από ομότιμους εκπαιδευτικού υλικού είναι ένα ανοικτό θέ-

μα παγκόσμια (Baumgartner κ.ά., 2009).

Η συνεισφορά ενός site, το οποίο θα συγκεντρώσει μεγάλη ποσότητα ήδη
δημοσιευμένου εκπαιδευτικού υλικού, θα το κατηγοριοποιήσει, θα επιτρέπει την

εύκολη δημοσίευση νέου, τον σχολιασμό, την αξιολόγηση και τον διαμοιρασμό με

σαφή άδεια χρήσης, θα είχε σημαντική συνεισφορά στην ευκολία ανεύρεσης και

χρήσης, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

2.3. Κοινωνική δικτύωση
Η κοινωνική δικτύωση είναι ένα φαινόμενο, του οποίου οι διαστάσεις ολοέ-

να κι αυξάνονται.  Έρευνες δείχνουν ότι η κοινωνική δικτύωση είναι ιδιαίτερα απο-

τελεσματική, όσον αφορά την άτυπη εκπαίδευση (Ala-mutka, 2010).

Οι δημοφιλείς τόποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιασμό που ευνοεί την

εύκολη αλλά γενική επικοινωνία μεταξύ των μελών τους, χωρίς σαφή προσανατολι-
σμό και σχεδιασμό, που θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες απαιτή-

σεις κάποιου επαγγελματικού τομέα. Αποτέλεσμα είναι να αναμιγνύονται πολλά
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θέματα μαζί και ο χρόνος που απαιτείται για να εντοπιστούν οι σημαντικές πληρο-

φορίες να είναι μεγάλος.

Η άποψη του συγγραφέα είναι ότι ο σχεδιασμός των κοινωνικών δικτύων,
που απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευόμενους, πρέπει να είναι περισ-

σότερο δομημένος και να προσπαθεί να προλαβαίνει και να ικανοποιεί τις πλέον

τυπικές και συχνές ανάγκες. Όλοι οι Εκπαιδευτικοί λειτουργούν στα πλαίσια ενός
σχολείου. Αν, για παράδειγμα, περιορίσουμε τη συζήτηση σε Σχολεία τυπικής εκ-

παίδευσης, απαιτείται σημαντική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη των συλλόγων δι-

δασκόντων. Κάθε Εκπαιδευτικός ανήκει σε μια, κατά κύριο λόγο, ειδικότητα, πράγ-

μα που έχει ως αποτέλεσμα το κύριο μέρος των ενδιαφερόντων του να εστιάζεται
σε αυτή. Η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ της ομάδας των Εκπαιδευτικών, αλ-

λά και μεταξύ Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευομένων είναι ένα επί πλέον ζητούμενο.

Ζητούμενο, επίσης, είναι η ύπαρξη τρόπου εύκολης δημοσίευσης αποτελε-

σμάτων που προκύπτουν από διαφόρων ειδών σχέδια δράσης (project), όπως τα

διάφορα προγράμματα, που τυπικά τρέχουν στα σχολεία.

Η δυνατότητα δημοσίευσης αποτελεσμάτων, κρατώντας τις αναφορές στο

σχολείο και τον εκπαιδευτικό και την ομάδα που τα παρήγαγε, θα είχε ως αποτέλε-

σμα την δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου (portfolio) δραστηριοτήτων, τόσο του
σχολείου, όσο και των εκπαιδευτικών. Στη παρούσα κατάσταση, αποτελέσματα

σχεδίων δράσης δημοσιεύονται σε όποιο μέσο είναι βραχυπρόθεσμα το πιο βολικό,

συνήθως σε blog, ή δε δημοσιεύονται καθόλου. Αποτέλεσμα είναι η εμπειρία και οι

καλές πρακτικές να μη συσσωρεύονται, αλλά να χάνονται, με τη πάροδο του χρό-
νου. Η ανεύρεση πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες γύρω από κάποιο θέμα

είναι από δύσκολη ως αδύνατη, πράγμα που οδηγεί στην επανάληψη των ίδιων ε-

νεργειών και πολλές φορές των ίδιων λαθών.

Με δεδομένες τις παραπάνω ανάγκες, ένα σύστημα υποστήριξης κοινωνικής

δικτύωσης θα έπρεπε, κατ’ ελάχιστο, να προσφέρει τα εξής:

 Group που θα αντιπροσωπεύει το σχολείο
o Ένα τέτοιο group θα πρέπει να προσφέρει, τουλάχιστον, ένα blog, ή

forum συζητήσεων, περιορισμένης πρόσβασης από τα μέλη του συλ-

λόγου διδασκόντων, καθώς και ημερολόγιο.

 Group που θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Εκπαιδευτικών συγκε-
κριμένης ειδικότητας, που θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας επί μέ-

ρους ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων.
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 Ένας εκπαιδευτικός να εντάσσεται αυτόματα στο group του Σχολείου, στο
οποίο υπηρετεί, καθώς και στο group της ειδικότητας του.

 Δυνατότητα υποστήριξης ομαδοσυνεργατικής εργασίας
o Δημιουργία ομάδων ανάλογα με τις ανάγκες και τα σχέδια δράσης,

στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και

οι εκπαιδευόμενοι. Έλεγχος των δικαιωμάτων πρόσβασης σε αυτές.

o Εργαλεία για την υποστήριξη της ομαδοσυνεργατικής δράσης, όπως
blogs, wikis, συζητήσεις, σύγχρονη επικοινωνία κλπ.

 Δυνατότητα δημοσίευσης αποτελεσμάτων, διατηρώντας αναφορές στο/στα
Σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που τα παρήγαγαν.

o Κατηγοριοποίηση και αναζήτηση των δράσεων με κριτήρια.

Ένα επί πλέον στοιχείο, που θα είχε ενδιαφέρον, αλλά δεν προσφέρεται από

κανένα τόπο κοινωνικής δικτύωσης (όσο μπορούμε να γνωρίζουμε), είναι η δυνατό-
τητα δημοσίευσης και σχολιασμού διηγήσεων (narratives) που προκύπτουν από την

καθημερινή εμπειρία. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την αντιμετώπιση

δύσκολων μαθητών με συγκεκριμένα θέματα συμπεριφοράς. Τέτοιες ιστορίες πε-
ριέχουν εμπειρία και μεταδίδουν γνώση, με έναν τρόπο φυσικό και ήπιο. Αυτή τη

στιγμή δεν γνωρίζουμε να υπάρχει υποστήριξη για ανταλλαγή τέτοιων διηγήσεων,

με αποτέλεσμα να χάνεται εμπειρία και να μην ανταλλάσσονται ιδέες για καλές

πρακτικές.

2.4. Διοικητικές εργασίες
Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των Εκπαιδευτικών καταναλώνεται στη διεκ-

περαίωση διοικητικών εργασιών. Οι εργασίες αυτές διαφέρουν, ανάλογα με το εί-

δος και τη βαθμίδα του Σχολείου. Υπάρχουν αρκετά συστήματα, που έχουν αναπτυ-
χθεί με σκοπό τη διευκόλυνση αυτού του τομέα, το καθένα με τα πλεονεκτήματα

και μειονεκτήματα του. Ένα σύστημα, που έχει σκοπό τη συνολική εξυπηρέτηση των

αναγκών του Σχολείου, δε μπορεί να αγνοήσει αυτόν τον τομέα.

2.5. Επιμόρφωση
Η επιμόρφωση είναι μία διαρκής ανάγκη των εκπαιδευτικών. Αυτή η ανάγκη

μπορεί να βοηθηθεί από τη παροχή σύγχρονης ή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης, καθώς και τη διοργάνωση μεικτών (blended) προγραμμάτων. Υπάρχουν

αρκετά εργαλεία που έχουν γραφεί με αυτό το σκοπό, πολλά από τα οποία είναι

ανοιχτού κώδικα.
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3. Υπηρεσίες
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός web site, το οποίο θα

παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη διευκόλυνση και την βελτίω-

ση της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής και την συνεργασία μεταξύ των μελών

ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού.

Αρχικά θα εστιαστεί στους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους.

Ένα τέτοιο site πρέπει να συνδυάζει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, ώστε

να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με σκοπό την λύση συγκεκριμένων προβλη-

μάτων. Για να επιτύχει το σκοπό του

 δεν πρέπει να εστιάζει στα εργαλεία, π.χ. blog, αλλά στις υπηρεσίες,

 πρέπει να είναι πιο δομημένο από τις υπάρχουσες υπηρεσίες κοινωνικής δι-

κτύωσης, π.χ. Facebook.

Τα σημεία που διαφοροποιούν την πρόταση από την υπάρχουσα κατάσταση

είναι τα εξής:

 Τα περισσότερα εκπαιδευτικά site εστιάζουν σε ένα μέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, π.χ. ενημέρωση, χωρίς να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις

 είτε εστιάζουν σε μια τεχνολογία, π.χ. forum συζητήσεων για εκπαιδευτικά
θέματα

 είτε είναι αδόμητα site κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook

Ενδεικτικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει είναι:

 Διδακτικό υλικό
o Εύρεση διδακτικού υλικού, που θα συγκεντρωθεί από site που αυτή

τη στιγμή είναι διάσπαρτα και δύσκολο να εντοπιστούν. Θα πρέπει
να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης, καθώς και προβολής ανά σχολι-

κή βαθμίδα/τάξη/ειδικότητα κλπ.

o Αξιολόγηση του υλικού, ώστε να διακριθεί το καλύτερο, να αναδει-
χθούν καλές πρακτικές και να διευκολύνεται η χρήση του. Σχολια-

σμός των δυνατών και αδύνατων σημείων.

o Ανάπτυξη και βελτίωση υλικού μέσω κοινωνικής δικτύωσης.

 Δημιουργία ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων για τους διδάσκοντες και τους
εκπαιδευομένους, στις οποίες θα προσφέρονται όλα τα συνήθη εργαλεία
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κοινωνικής δικτύωσης (σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, forum συζη-

τήσεων, δυνατότητα αποθήκευσης φωτογραφιών, video κλπ).

 Δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και εκπαιδευομένων, όπου
θα αναπτύσσονται συνεργατικές εκπαιδευτικές δράσεις, όπως δημιουργία

κολάζ ή κόμικς, έκδοση βιβλίων, σχολικών εφημερίδων σε ηλεκτρονική μορ-

φή κλπ.

 Άρθρα και ενημέρωση, τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους εκπαι-
δευομένους, με δυνατότητα σχολιασμού και συζήτησης του περιεχομένου.

 «Αίθουσες» εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από όπου θα μπορεί να γίνεται
ασύγχρονη διδασκαλία (Moodle).

 Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης θα έχει ιδιωτικό χώρο στον οποίο μπορεί να
εκφράζει τις απόψεις του/της, να διαμορφώσει, να έχει προφίλ, «φίλους»

κλπ.

 Περιοχή που θα μπορούν να θέτονται ερωτήσεις, στις οποίες θα απαντούν
οι εγγεγραμμένοι χρήστες.

 Δημοσίευση αφηγήσεων, που περιγράφουν αντιμετώπιση καταστάσεων στο

σχολικό περιβάλλον.

3.1. Αναμενόμενα οφέλη
 Βελτίωση της διδακτικής πρακτικής. Κινητοποίηση διδασκόντων.

 Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διδακτικού υλικού και διδακτικών προτάσεων.

 Διευκόλυνση ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων μεταξύ διδασκόντων και
εκπαιδευομένων.

 Εύκολη δημοσιοποίηση και διάδοση εργασιών και αποτελεσμάτων σχεδίων
δράσης (περιβαλλοντικών, αγωγής υγείας κλπ) και εργασιών μαθητών.

 Δυνατότητα ανεύρεσης παλαιοτέρων εργασιών σε κάποιο θέμα.

 Βήμα συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων.

 Δημιουργία χαρτοφυλακίου (portfolio) με τη δουλειά του κάθε διδάσκο-
ντα/σχολείου/τμήματος.

 Προώθηση πρακτικών ενεργού πολίτη, τόσο στους διδάσκοντες όσο και

στους εκπαιδευομένους.
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Μέρος	2ο:	 	σχεδιασμ
Έχοντας προσδιορίσει τις ανάγκες, στις οποίες στοχεύει η ανάπτυξη του προ-

τεινόμενου τόπου (web site), καθώς και των υπηρεσιών που είναι επιθυμητό να

προσφέρει, στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζουμε θέματα που σχετίζονται

και επηρεάζουν τον σχεδιασμό του τόπου. Τα θέματα αυτά δημιουργούν το «θεω-
ρητικό υπόβαθρο», στο οποίο θα βασιστεί η οργάνωση και η ανάπτυξη και έχουν

την μορφή θεωριών και καλών πρακτικών, που έχουν σκοπό να καθοδηγήσουν τον

σχεδιασμό και να αποτρέψουν σφάλματα.

Σε αυτό το μέρος της εργασίας προσεγγίζονται κριτικά πολλά διαφορετικά

θέματα και διατυπώνονται σχεδιαστικές προτάσεις, που θα χρησιμοποιηθούν στην

υλοποίηση.

Αρχικά γίνεται ανασκόπηση επιλεγμένων εκπαιδευτικών τόπων, προσανατο-

λισμένων στην εξυπηρέτηση αναγκών των εκπαιδευτικών. Αναλύονται τα θετικά και

τα αρνητικά τους στοιχεία, με σκοπό τον προσδιορισμό καλών πρακτικών και απο-

φυγή σφαλμάτων.

Στη συνέχεια εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τη μάθηση

μέσω συμμετοχής σε διαδικτυακές ομάδες. Οι θεωρίες μάθησης αν και δεν συνει-

σφέρουν άμεσα στο σχεδιασμό, μέσω διατύπωσης καλών πρακτικών, είναι χρήσι-
μες για τη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας του περιβάλλοντος, στο οποίο λει-

τουργεί ο τόπος.

Σημαντική συνεισφορά στον σχεδιασμό έχει η μελέτη προτεινόμενων πρα-

κτικών, σχετικών με τη λειτουργία διαδικτυακών κοινοτήτων, που είναι το επόμενο

θέμα που εξετάζεται. Οι πρακτικές αυτές επηρεάζουν άμεσα τη δομή και τα λει-

τουργικά στοιχεία του τόπου.

Εφόσον το κύριο ενδιαφέρον αυτής της εργασίας βρίσκεται στην δημιουργία

και διαμοιρασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου, δεν μπορεί να μην αντιμετωπιστεί

το θέμα της αξιολόγησης του υλικού αυτού. Προς αυτή τη κατεύθυνση εξετάζεται
επιλεγμένη βιβλιογραφία και προτείνεται μοντέλο αξιολόγησης, που υλοποιείται

στον τόπο.

Οι άδειες χρήσης και τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα θέμα που δεν έχει

τύχει της αντιμετώπισης που απαιτείται, κυρίως λόγω άγνοιας των εκπαιδευτικών
που παράγουν και δημοσιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό. Ένας τόπος, όμως, που φι-
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λοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο συγκέντρωσης και αναδιανομής υλικού, δεν

μπορεί παρά να έχει ξεκαθαρισμένες σχετικές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζο-
νται οι άδειες χρήσης και τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Δίνεται η σχετική νο-

μοθεσία και περιγράφονται οι άδειες χρήσης creative commons.

Για να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, που θα συμμετέχουν

στην κοινότητα, και βελτίωση του δημοσιευμένου υλικού, πρέπει να οριστεί ένα
μοντέλο ανάπτυξης και βελτίωσης του ήδη υπάρχοντος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζο-

νται δύο μοντέλα: Το μοντέλο ομαδικής συγγραφής, όπως χρησιμοποιείται στη Wik-

ipedia και το «ακαδημαϊκό» μοντέλο. Μετά από σχετική συζήτηση επιλέγεται το «α-

καδημαϊκό» μοντέλο συγγραφής.

Το υπόλοιπο κομμάτι του δεύτερου μέρους της εργασίας ασχολείται με τις
υπολογιστικές υποδομές, πάνω στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξη του τόπου. Κά-

νει, αρχικά, μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία των διαδικτυακών εφαρ-

μογών, ώστε να γίνουν κατανοητά τα βασικά χαρακτηριστικά τους και οι απαιτήσεις
από αυτές. Στη συνέχεια προσεγγίζεται η διαδικασία ανάπτυξης τους και συζητού-

νται οι μέθοδοι σχεδιασμού τους. Επιλέγεται ως διαδικασία σχεδιασμού που θα

χρησιμοποιηθεί η UWE (UML Web Engineering)(Koch, Zhang, Baumeister,

Modellering, & Universitet, 2008) και δικαιολογείται η επιλογή αυτή.

Στη συνέχεια εξετάζεται η πλατφόρμα, στην οποία βασίζεται η ανάπτυξη.

Παρουσιάζεται σύντομη ιστορία των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (Con-

tent Management Systems, CMS), συγκρίνονται μεταξύ τους τα πλέον δημοφιλή

από αυτά και δικαιολογείται η απόφαση να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα ανάπτυ-

ξης το CMS Drupal(‘Drupal - Open Source CMS | drupal.org’, χ.χ.).

Η κάλυψη των προαναφερθέντων θεμάτων μαζί με τα επιθυμητά χαρακτη-

ριστικά του τόπου, που δόθηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας, διασαφηνίζει τόσο

τις λειτουργικές, όσο και τις μη λειτουργικές απαιτήσεις, ώστε να μπορέσουμε να
προχωρήσουμε στο στάδιο της ανάπτυξης, που παρουσιάζεται στο τρίτο μέρος της

εργασίας.
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4. Υπάρχουσες προσπάθειες
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε προσπάθειες προς την κατεύθυνση που

εστιάζει και η παρούσα εργασία, δηλ. συγκέντρωση, ανάπτυξη και διανομή εκπαι-

δευτικού υλικού, καθώς και κοινωνικής δικτύωσης των εκπαιδευτικών. Θα αξιολο-

γηθούν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία κάθε τόπου. Η εξέταση γίνεται ώστε να ε-

ντοπιστούν καλές πρακτικές και να αποφευχθούν πιθανά λάθη.

4.1. Edutopia
http://www.edutopia.org/

Είναι ένα δημοσιογραφικό site με θέματα και άρθρα σχετικά με την υποχρε-
ωτική εκπαίδευση. Υπάρχει μεγάλος αριθμός συντακτών που αρθρογραφούν, ενώ

οι εγγεγραμμένοι μπορούν να δημοσιεύσουν σχόλια στα άρθρα.

Διαθέτει ομάδες συζητήσεων (forums), στις οποίες μπορούν να ανταλλάσ-

σονται απόψεις. Ένα μέλος μπορεί να εγγραφεί σε μια θεματική ομάδα και να ανοί-

ξει μια νέα συζήτηση.

Τα έσοδα προέρχονται από διαφημίσεις και προσφορές.

4.1.1. Θετικά
 Καλή σχεδίαση.

 Υψηλή ποιότητα άρθρων.

4.1.2. Αρνητικά
Έλλειψη  υποδομών κοινωνικής δικτύωσης.

4.2. LessonPlans
http://www.lessonplans.com/

Το site παρέχει σχέδια μαθήματος, ταξινομημένα κατά θεματική περιοχή,
εκπαιδευτική βαθμίδα και χρόνο δημοσίευσης. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης με

λέξεις κλειδιά.

Οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν σχέδια μαθήματος, και να σχολιάσουν,

αλλά όχι  να τροποποιήσουν υπάρχοντα. Τα σχέδια μαθήματος δεν αξιολογούνται
από τους αναγνώστες, με αστεράκια, ή κάποιο άλλο τρόπο. Δεν δίνονται πληροφο-

ρίες για τη συχνότητα χρησιμοποίησης/ανάγνωσης τους. Δεν υπάρχουν λειτουργίες
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κοινωνικής δικτύωσης ή σύνδεσης με site κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. “like” στο fa-

cebook.

Οι συνοπτικές πληροφορίες που δίνονται αφορούν στο επίπεδο της τάξης
(π.χ. k-2, k-3), τον τίτλο, μια συνοπτική περιγραφή και τον χρόνο δημοσίευσης. Δεν

υπάρχουν πληροφορίες που να αφορούν τον απαιτούμενο χρόνο, διδακτικά μέσα

κ.α., που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής. Δεν προτείνονται σχε-

τικά σχέδια μαθήματος, που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν.

Εκτός από τα συνήθη θέματα διδασκαλίας παρέχονται σχέδια για διακοπές,
επετειακές ημέρες, π.χ. μέρα του πατέρα, και εξωσχολικές δραστηριότητες, π.χ. ε-

πίσκεψη σε ζωολογικό κήπο. Δεν διατίθενται σχέδια που αφορούν σε επαγγελματι-

κή και ειδική εκπαίδευση.

Τα σχέδια μαθήματος δίνονται μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Η ταξινόμηση
των σχεδίων κατά επίπεδο τάξης ακολουθεί το Αγγλο-Αμερικάνικο σύστημα (Κ-1

έως Κ-12).

Δίνονται σε μορφή ελεύθερου κειμένου. Δεν ακολουθούν κάποια προκαθο-

ρισμένη δομή . Δεν παρέχονται φύλλα εργασίας.

Τα σχέδια μαθήματος που εξετάστηκαν ήταν υψηλής ποιότητας.

Τα έσοδα προέρχονται από διαφημίσεις.

4.2.1. Θετικά
 Υψηλή ποιότητα σχεδίων μαθημάτων.

 Δυνατότητα εμφάνισης καταλόγου (browsing) και αναζήτησης.

 Ταξινόμηση κατά επίπεδο (τάξη), θέμα και χρόνο δημοσίευσης.

 Δυνατότητα σχολιασμού.

 Σχέδια σε θέματα πέρα από τα τυπικά, που αφορούν επετειακές  ημέρες ή

εξωσχολικές δραστηριότητες

4.2.2. Αρνητικά
 Απουσία αξιολόγησης σχεδίων.

 Απουσία δυνατοτήτων κοινωνικής δικτύωσης και σύνδεσης με κοινωνικά δί-
κτυα.
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 Χρήση αποκλειστικά της Αγγλικής γλώσσας και προσανατολισμός στο Άγγλο-
Αμερικάνικο σύστημα.

 Κατά την ανάγνωση ενός σχεδίου δε προτείνονται σχετικά, που θα μπορού-
σαν να ενδιαφέρουν.

 Δεν παρέχονται φύλλα εργασίας.

 Η άδεια χρήσης των σχεδίων μαθημάτων δεν είναι ξεκάθαρη.

4.3. TeAch-nology
http://www.teach-nology.com/

Πρόκειται για τράπεζα διδακτικού υλικού, όπως σχέδια μαθήματος, φύλλα
εργασίας, ασκήσεις κλπ. Η δομή και το περιεχόμενο του υλικού αντιστοιχεί στη δο-

μή του Αμερικάνικου εκπαιδευτικού συστήματος. Η μόνη γλώσσα που υποστηρίζε-

ται είναι τα Αγγλικά.

Το υλικό φαίνεται να είναι υψηλού επιπέδου. Διατίθεται στους εγγεγραμμέ-

νους χρήστες, με συνδρομή γύρω στα $50 ετησίως. Στους μη εγγεγραμμένους επι-

σκέπτες είναι διαθέσιμα δείγματα.

4.3.1. Θετικά
 Υψηλή ποιότητα υλικού.

 Πλούσια θεματολογία και μεγάλη ποσότητα.

4.3.2. Αρνητικά
 Προσανατολισμένο στα Αμερικάνικα πρότυπα.

 Απουσία δομών κοινωνικής δικτύωσης.

 Διαθέσιμα επί πληρωμή.
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5. Θεωρητικές προσεγγίσεις
Στην ενότητα αυτή θα αναπτύξουμε βασικά μοντέλα, που διαμορφώνουν

ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη της χρήσης των κοινωνικών μέσων, με σκοπό

τη μάθηση. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία για την ανάλυση

του τρόπου μάθησης, που προκύπτει από κοινωνική δικτύωση. Είναι χρήσιμα για

την κατανόηση των βασικών κοινωνικών διεργασιών, που εμφανίζονται στα συστή-
ματα επικοινωνίας μέσω υπολογιστή. Η ενότητα έχει ως βασικό σκοπό να εισάγει

και να τονίσει τις διαφορές μεταξύ των θεωριών του «διασυνδετισμού» («connec-

tivism»)(Siemens, 2005), των «κοινοτήτων  μάθησης» (learning communities)
(Wenger, McDermott, & Snyder, 2002), των «κοινοτήτων έρευνας» (communities of

inquiry) (Garrison & Anderson, 2003; Garrison & Arbaugh, 2007) και της έννοιας της

«παραγω-χρήσης» (produsage) (Bruns & Humphreys, 2007). Αυτές οι τέσσερεις θε-
ωρίες αποδίδουν διαφορετικές πτυχές της συνεργατικής μάθησης, που προκύπτει

από την χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης. Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται σε

δημοσίευση της Redecker (2009, σσ 23–29).

Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις, αν και δεν παράγουν κατευθυντήριες
γραμμές άμεσα αξιοποιήσιμες στην ανάπτυξη τόπου, συμβάλουν στην συνολική ει-

κόνα και συνθέτουν το υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται πολλές από τις σχεδιαστι-

κές αποφάσεις.

Το διαδίκτυο δημιουργεί ένα μαθησιακό περιβάλλον που είναι ριζικά δια-

φορετικό από τα περιβάλλοντα προ-διαδικτύου, αν και, φυσικά, περιλαμβάνει στοι-

χεία που προέρχονται από προηγούμενα περιβάλλοντα και τεχνολογίες.

Η χρήση του διαδικτύου φέρνει αλλαγές σε τρία σημαντικά, για το μαθησια-

κό περιβάλλον, σημεία (Anderson, 2010):

Το πρώτο είναι η δυνατότητα για αποτελεσματική, αλλά πολύ χαμηλού κό-

στους επικοινωνία. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί τις συνθήκες για την ανάπτυξη
συνεργατικών μορφών μάθησης. Η επικοινωνία μπορεί να είναι σύγχρονη, ασύγ-

χρονη ή σχεδόν-σύγχρονη, όπως στη περίπτωση των γραπτών μηνυμάτων. Μπορεί

να επικοινωνούν δύο άτομα μεταξύ τους, ένα άτομο με μία ομάδα ή και ομάδες με-
ταξύ τους με πολύ μικρή διαφορά κόστους. Η κοινωνική δικτύωση δίνει τη δυνατό-

τητα στους Εκπαιδευόμενους να μοιράζονται ερωτήσεις και απαντήσεις, πόρους και

σκέψεις. Κάτι τέτοιο δημιουργεί δυνατότητες για πολλές μορφές συνεργατικής, ά-

τυπης και δια βίου μάθησης.
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Η δεύτερη δυνατότητα είναι η δημιουργία ενός πλαισίου, που οδηγεί από

την προηγούμενη έλλειψη μαθησιακών πόρων στην αντίθετη κατάσταση, της υπερ-
προσφοράς. Το διδακτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε πολλές μορφές. Επί πλέον, οι

Εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναπτύσσουν και να δημοσιοποιούν το δικό τους εκ-

παιδευτικό υλικό, με αποτέλεσμα να «θολώνουν» τα όρια μεταξύ των «ειδικών»,
που είχαν τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των «μαθητών», που κα-

λούνταν να μάθουν βασιζόμενοι σε δεδομένα εκπαιδευτικά υλικά.

Η τρίτη δυνατότητα είναι η χρήση αυτόνομων πρακτόρων (agents), που

μπορούν να δρουν στο διαδίκτυο, να αναζητούν, να συνθέτουν και να φιλτράρουν

πληροφορίες και διδακτικό υλικό, που είναι σχετικό με κάποια συγκεκριμένη ομάδα
Εκπαιδευομένων. Η δυνατότητα αυτή σχετίζεται με το «σημαντικό» διαδίκτυο, (se-

mantic web), το οποίο δεν είναι διαδεδομένο ακόμη και οι δυνατότητες του δεν εί-

ναι γνωστές.

5.1. Διασυνδετισμός (Connectivism)
Η θεωρία του διασυνδετισμού (connectivism) προσπαθεί να εξηγήσει πως

επιτυγχάνεται η μάθηση σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο. Περιγράφει μια μαθησια-

κή στρατηγική που αναπτύσσεται για την αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης από

πληροφορίες (information overload), του γεγονότος δηλ. ότι η γνώση ρέει πάρα πο-
λύ γρήγορα, για να προλάβουμε να την αφομοιώσουμε ή να την ερμηνεύσουμε

(Siemens, 2006, σ 33). Καθώς η παραγωγή περιεχομένου επιταχύνεται, η σχέση μας

με το περιεχόμενο αλλάζει. Ως αντίδραση σε αυτό το γεγονός, αντί η επεξεργασία
και η αξιολόγηση των πληροφοριών να γίνεται από το κάθε άτομο ξεχωριστά, δημι-

ουργείται ένα προσωπικό δίκτυο από «έμπιστους κόμβους»: ανθρώπους και περιε-

χόμενο, που υποστηρίζεται τεχνολογικά και που αναλαμβάνει την αξιολόγηση της

πληροφορίας. Η κύρια απαίτηση για την αποδοχή και τη χρήση της πληροφορίας

είναι η σχέση με τα ενδιαφέροντα, αντί της αλήθειας.

Συνεπώς, σύμφωνα με τον διασυνδετισμό, η μάθηση είναι διαδικασία δημι-

ουργίας δικτύων. Τα μαθησιακά δίκτυα μπορούν να κατανοηθούν ως εξωτερικές

δομές, που δημιουργούμε με σκοπό να ενημερωνόμαστε, να αποκτούμε, να βιώ-
νουμε και να δημιουργούμε νέα γνώση. Οι κόμβοι είναι εξωτερικές οντότητες (άν-

θρωποι, οργανισμοί, βιβλιοθήκες, διαδικτυακοί τόποι, βιβλία κλπ), τα οποία μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός δικτύου. Εσωτερικά τα δίκτυα
μάθησης μπορούν να γίνουν αντιληπτά ως δομές, που υπάρχουν στον εγκέφαλο

μας, με σκοπό την συσχέτιση και την δημιουργία προτύπων κατανόησης. Η σχετικό-
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τητα, δηλ. ο βαθμός στον οποίο ένας πόρος ικανοποιεί τις ανάγκες ενός ατόμου,

γίνεται το κύριο κριτήριο για την αποδοχή και τη χρήση της πληροφορίας. Η μάθηση
ακολουθεί την εξής πορεία (ξεκινώντας από το πιο βασικό και προχωρώντας στο πιο

σύνθετο):

 Ευαισθητοποίηση και δεκτικότητα: Τα άτομα αποκτούν βασικές δεξιότητες
στον χειρισμό του πλήθος των πληροφοριών, αποκτούν πρόσβαση σε πό-

ρους και εργαλεία.

 Δημιουργία Σύνδεσης: Τα άτομα αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία

και γίνεται κατανοητό, σε βασικό επίπεδο, πως θα δημιουργήσουν και θα
οργανώσουν προσωπικό δίκτυο. Λειτουργούν ενεργητικά, ως προς τη μάθη-

ση, με την έννοια ότι καταναλώνουν ή αποκτούν νέους πόρους και εργαλεία,

ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι δεξιότητες επιλογής (φιλτραρίσματος) είναι
σημαντικές. Συναισθηματικοί παράγοντες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην

των πόρων που θα συμπεριληφθούν στο προσωπικό μαθησιακό δίκτυο.

 Συνεισφορά και συμμετοχή: Το άτομο ξεκινά να συνεισφέρει ενεργά στο δί-
κτυο, ουσιαστικά γίνεται «ορατός κόμβος». Η ενεργή συνεισφορά του εκ-
παιδευόμενου επιτρέπει σε άλλους κόμβους του δικτύου να αναγνωρίσουν

τους πόρους του και τις ιδέες του, δημιουργώντας αμοιβαίες σχέσεις και

κοινές αντιλήψεις (ή αν χρησιμοποιείται τεχνολογία κοινωνικής δικτύωσης,
συνεργατική δημιουργία νοήματος).

 Αναγνώριση προτύπων: Σε αυτό το στάδιο τα άτομα γνωρίζουν το δίκτυο
και συμμετέχουν ενεργά. Έχουν μεταβληθεί σε ενεργούς συμμετέχοντες, έ-

χοντας περάσει από το στάδιο της κατανάλωσης του περιεχομένου στο στά-

διο της ενεργού συμμετοχής. Ο χρόνος που επενδύθηκε έχει ως αποτέλεσμα
την ανάπτυξη κριτικής στάσης στα τεκταινόμενα στο δίκτυο συνολικά. Έχο-

ντας μάθει τα βασικά στοιχεία της συμμετοχής, είναι τώρα ικανός να ανα-

γνωρίζει αναδυόμενα πρότυπα και τάσεις.

 Δημιουργία νοήματος: Τα άτομα είναι τώρα ικανά να κατανοήσουν τι ση-
μαίνουν τα αναδυόμενα πρότυπα, τι σημαίνουν οι αλλαγές και οι μεταβολές

στις τάσεις, όπως και το πώς πρέπει το άτομο να προσαρμοστεί και να αντα-

ποκριθεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η δημιουργία νοήματος είναι η
βάση της δράσης και αναμόρφωσης της οπτικής γωνίας, των προοπτικών και

των απόψεων.

 Πράξη: Τα άτομα εμπλέκονται ενεργά στην αλλαγή, χτίσιμο και στην αναδη-
μιουργία του μαθησιακού τους δικτύου. Η μεταγνώση (σκέφτομαι για τη
σκέψη) παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των στοιχείων του δικτύου,
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σχετικά με το αν εξυπηρετούν χρήσιμους σκοπούς και τις αποφάσεις για ε-

ξάλειψη κάποιων από αυτά. Το άτομο εστιάζεται, επίσης, στον αναστοχασμό
της συνολικής εικόνας. Πιθανόν να συμμετέχει σε απόπειρες αλλαγής της

συνολικής εικόνας, πέρα από το δικό του/της δίκτυο. Η πράξη, σα κυκλική

διαδικασία αναστοχασμού, πειραματισμού και δράσης, επιτρέπει στον εκ-
παιδευόμενο να αξιολογεί κριτικά τα εργαλεία, της διαδικασίες και τα στοι-

χεία ενός δικτύου.

Σύμφωνα με τον Siemens (2006), η γνώση αναδημιουργείται μέσω του «κύ-

κλου ροής γνώσης», που δίνεται στο Σχήμα 3. Ο «κύκλος ροής γνώσης» ξεκινά με

κάποιο είδος δημιουργίας γνώσης (ατομικής, ομαδικής, οργανωτικής) και στη συνέ-

χεια διέρχεται από τα εξής στάδια:

 Συν-δημιουργία: Η δυνατότητα να χρησιμοποιεί/συμβάλλει στη δουλειά των
συνεργατών, μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομία και γρήγορη ανάπτυξη ι-

δεών και εννοιών.

 Δημοσιοποίηση: Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει ανάλυση, αξιολόγηση και
φιλτράρισμα στοιχείων δια μέσου του δικτύου.

 Επικοινωνία: Οι σημαντικές ιδέες, που έχουν επιβιώσει από τη διαδικασία
δημοσιοποίησης, διαδίδονται σε όλο το δίκτυο.

 Εξατομίκευση: Σε αυτό το στάδιο νέα γνώση δημιουργείται, μέσω διαδικα-
σίας εσωτερίκευσης, διαλόγου, ή αναστοχασμού.

 Εφαρμογή: Η εφαρμογή αποτελεί το τελικό στάδιο, όπου υπάρχει δράση,
που δημιουργεί ανατροφοδότηση. Η κατανόηση εννοιών αλλάζει όταν

δρούμε σε αυτές, αντί να αρκούμαστε σε θεωρητικές τοποθετήσεις.
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Σχήμα 3 Ο κύκλος της γνώσης, σύμφωνα με τον διασυνδετισμό (Siemens, 2006, σ 7, προσαρμογή)

5.2. Κοινότητες μάθησης
Σύμφωνα με τον Wenger και τους συνεργάτες του (Wenger κ.ά., 2002), οι

κοινότητες μάθησης (learning communities) είναι ομάδες ανθρώπων, που αποκτούν

νέες γνώσεις μέσω συνεργασίας και σύμπραξης. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας κοινότη-

τας εξαρτάται από τον κοινωνικό της χώρο, τα χαρακτηριστικά των μελών της και τα
χαρακτηριστικά της κοινότητας ως σύνολο. Ένας υγιής κοινωνικός χώρος χαρακτηρί-

ζεται από σχέσεις συνεργασίας, ισχυρή συνοχή της ομάδας, εμπιστοσύνη, σεβασμό,

αίσθημα του ανήκειν και ικανοποίηση. Μπορούν να εντοπιστούν τρεις κοινωνικοί

παράγοντες, προαπαιτούμενοι για τη συνεργασία (Kester κ.ά., 2006):

1. Δύο οποιαδήποτε άτομα πρέπει να είναι πιθανό να συναντηθούν ξανά στο

μέλλον (συνέχεια).

2. Όλα τα άτομα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζονται μεταξύ τους (ανα-

γνωρισιμότητα).
3. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη συμπεριφο-

ρά των υπολοίπων στο παρελθόν (ιστορία).

Αν οι συμμετέχοντες συναντώνται μόνο μια φορά, μπαίνουν στον πειρασμό

να συμπεριφερθούν εγωιστικά, πράγμα που επιδρά αρνητικά στη συνεργασία. Επι-
πλέον, αν οι συμμετέχοντες δεν είναι αναγνωρίσιμοι, ή συμπεριφορά τους στο πα-

ρελθόν δεν είναι γνωστή, είναι περισσότερο πιθανόν τα μέλη της ομάδας να συ-
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μπεριφερθούν εγωιστικά, γιατί δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες για τις πράξεις

τους.

Οι κοινότητες χαρακτηρίζονται από (Koper, Pannekeet, Hendriks, & Hummel,

2004):

1. όρια,

2. κανόνες,

3. δυνατότητες παρακολούθησης,

4. μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων.

Οι επιτυχημένες κοινότητες έχουν καλά καθορισμένα όρια, που προστατεύ-
ουν τα κοινά αγαθά από εξωτερικές απειλές και ενθαρρύνουν την συνεχή αλληλε-

πίδραση, αφού τα μέλη είναι πιθανό να συναντηθούν ξανά. Επιπρόσθετα, έχουν

ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν την χρήση των κοινών πόρων. Οι κανόνες επι-

βάλλονται με χρήση ποινών, όπως η αποβολή από τη κοινότητα.

Η κοινωνική αλληλεπίδραση ενισχύει τη δημιουργία μαθησιακών κοινοτή-

των, ενώ η αλληλεπίδραση, που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση ενός έργου και στο-

χεύει στην ολοκλήρωση των καθηκόντων, που έχουν ανατεθεί, μπορεί να έχει κατα-
στροφικές συνέπειες. Επιπλέον, οι προηγούμενες προσδοκίες κάποιου ατόμου

μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Η ακμή μιας κοινότητας εξαρτάται από τα μέλη της. Υπάρχουν τρία προφίλ

μελών που τείνουν να επηρεάζουν τη συνεργασία:

1. Οι βετεράνοι (veterans): Ο Brown (2001) ανακάλυψε ότι οι βετεράνοι επι-

δεικνύουν καλή συμπεριφορά, σε αντίθεση με τους νεοεισερχόμενους
(newbies). Υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τους ομότιμούς τους, μοιράζονται

γνώση και εμπειρίες, αναστοχάζονται σχετικά με τη μάθηση του παρελθό-

ντος και διατηρούν φιλίες και γνωριμίες που έχουν ξεκινήσει στο παρελθόν.
Οι νεοεισερχόμενοι (newbies), αντίθετα, εξαρτώνται πολύ λιγότερο από τα

άλλα μέλη της ομάδας, και συνηθίζουν να ζητούν γρήγορα τη βοήθεια του

Εκπαιδευτικού. Προτιμούν μια αυστηρή κοινωνική δομή, όπως στη παραδο-
σιακή τάξη, με συχνή αλληλεπίδραση και υποβοηθητική αξιολόγηση από τον

διδάσκοντα. Λόγω της εμπειρίας τους οι βετεράνοι αποτελούν καλά πρότυ-

πα συμπεριφοράς για τους νεοεισερχόμενους. Οι νεοεισερχόμενοι μπορούν
να ζητήσουν βοήθεια από τους βετεράνους, αντί για τον Εκπαιδευτικό. Πά-

ντως οι βετεράνοι χρειάζονται κίνητρο για να συνεχίσουν να αλληλεπιδρούν
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με τους νεοεισερχόμενους. Τείνουν να «κάνουν το καθήκον τους», στην αρ-

χή, αλλά μετά από λίγο περιορίζουν την επικοινωνία μεταξύ τους, πράγμα
που εμποδίζει την ανάπτυξης της κοινότητας.

2. Δημιουργοί τάσεων (Trendsetters): Αν και οι περισσότεροι χρήστες ακολου-

θούν τις τάσεις που αναπτύσσονται στην κοινότητα, ο δημιουργοί τάσεων
είναι αυτοί που τις δημιουργούν. Ο Nichani (2001) περιγράφει τρεις τύπους

δημιουργών τάσης, οι «σύνδεσμοι», οι «έμπειροι» και οι «πωλητές». Οι

«σύνδεσμοι» αποτελούν την κοινωνική κόλλα της κοινότητας, είναι κοινωνι-

κοί, εξυπηρετικοί και τείνουν να κάνουν γρήγορα φίλους. Οι «έμπειροι» εί-
ναι οι ειδικοί της πληροφορίας, συλλέγουν και διανέμουν πληροφορίες. Οι

«πωλητές» έχουν την ικανότητα να πείθουν, πλησιάζουν τους αναποφάσι-

στους και τους πείθουν. Η απουσία Δημιουργών Τάσεων σε μια κοινότητα
επηρεάζει αρνητικά βασικά στοιχεία, όπως το αίσθημα του ανήκειν, η εμπι-

στοσύνη και η κοινωνική αλληλεπίδραση.

3. Συγραφείς (posters): Συμφώνα με τον Preece και τους συνεργάτες του
(2004) τα μέλη των διαδικτυακών ομάδων διαφέρουν στην τάση τους να

κρύβονται ή να δημοσιεύουν. Εξ’ ορισμού οι αθέατοι χρήστες (lurkers) ανή-

κουν σε μια κοινότητα, αλλά δε δημοσιεύουν. Οι συγγραφείς και οι αθέατοι
χρήστες εντάσσονται στη κοινότητα για τους ίδιους λόγους. Αλλά οι συγ-

γραφείς νιώθουν ότι οι ανάγκες τους εξυπηρετούνται καλύτερα, απολαμβά-

νουν περισσότερα κέρδη και έχουν ισχυρότερο αίσθημα συμμετοχής από ότι

οι χρήστες που κρύβονται. Χωρίς κρίσιμη μάζα συγγραφέων μια κοινότητα

δε μπορεί να αναπτυχθεί.

5.3. Κοινότητες έρευνας
Το θεωρητικό πλαίσιο των κοινοτήτων έρευνας (communities of inquiry),

αναπτύχθηκε από τους Garrison και τον Anderson (2003) και βελτιώθηκε από τους

Garrison και Arbaugh (2007). Το πλαίσιο αποτελείται από τρία στοιχεία, την κοινω-
νική παρουσία, τη νοητική παρουσία και τη διδακτική παρουσία, όπως επίσης από

κατηγορίες και δείκτες για τον ορισμό κάθε παρουσίας.

Η κοινωνική παρουσία, στα πλαίσια της διαδικτυακών ομάδων μάθησης, γί-

νεται αντιληπτή ως η ικανότητα των εκπαιδευομένων να παρουσιάζουν τους εαυ-
τούς τους, κοινωνικά και συναισθηματικά, συνεπώς να εμφανίζονται ως «πραγματι-

κοί άνθρωποι» στις υποστηριζόμενες από τον υπολογιστή επικοινωνίες. Κατηγορίες

της κοινωνικής παρουσίας είναι η συναισθηματική έκφραση, η ανοιχτή επικοινωνία
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και η συνοχή της ομάδας. Η κοινωνική παρουσία πρέπει να δημιουργεί προσωπικές

αλλά στοχοθετημένες σχέσεις (Garrison & Arbaugh, 2007). Μελέτες έχουν δείξει ότι:

1. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην κοινωνική παρουσία και τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα

2. Οι δραστηριότητες που καλλιεργούν την κοινωνική παρουσία, βελτιώνουν

επίσης και την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων από το διαδίκτυο ως μέσο
παροχής εκπαίδευσης.

3. Οι συνεργατικές δραστηριότητες δίνουν στους εκπαιδευόμενους περισσότε-

ρες ευκαιρίες να ενισχύσουν την κοινωνική τους παρουσία στη διαδικτυακή

κοινότητα, πράγμα που τείνει να βελτιώνει το κοινωνικό-συναισθηματικό
κλίμα στα εξ-αποστάσεως μαθήματα, που με τη σειρά του

4. Έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ικανοποίηση από την μαθησιακή διαδι-

κασία, καθώς και από το μέσο με το οποίο παραδίδεται.

Η νοητική παρουσία περιγράφεται ως ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευό-
μενοι μπορούν να δημιουργήσουν και να επιβεβαιώσουν νόημα, μέσω διαρκούς

αναστοχασμού και συζήτησης. Η ανάπτυξη της νοητικής παρουσίας παρουσιάζεται

ως διαδικασία τεσσάρων σταδίων:

1. Έναυσμα - Προσδιορίζεται κάποιο πρόβλημα ή θέμα προς αντιμετώπιση.
2. Διερεύνηση - Κατά την φάση της διερεύνησης οι εκπαιδευόμενοι διερευ-

νούν το θέμα, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, μέσω κριτικού αναστοχασμού

και συζήτησης.

3. Ολοκλήρωση - Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν νόημα από τις ιδέες που
αναπτύχθηκαν κατά την Διερεύνηση.

4. Εφαρμογή - Οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση σε άλ-

λα μαθησιακά περιβάλλοντα ή στον εργασιακό χώρο.

Αν και η γνωστική παρουσία είναι πιο δύσκολη στη μελέτη, από ότι η κοινω-

νική παρουσία, οι Garrison και Arbaugh (2007) διατύπωσαν κάποιες παρατηρήσεις:

1. Στην βελτίωση της νοητικής παρουσίας σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκ-

παίδευσης η σύνθεση της ομάδας φαίνεται να επιδρά περισσότερο από τη

μορφή της διδασκαλίας.
2. Η έρευνα δείχνει ότι οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία

στη μετάβαση από τη δεύτερη φάση (Διερεύνηση) στην Τρίτη (Ολοκλήρω-

ση). Για να διευκολυνθεί η μετάβαση, είναι σημαντική η διδακτική παρουσί-
α, που υποβοηθά με καλοσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κα-
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τάλληλες ασκήσεις και ερωτήσεις. Απουσία κοινού σκοπού και αίσθημα α-

ποκοπής από την ομάδα μπορεί να ευθύνονται για το σταμάτημα της διαδι-

κασίας μάθησης στο στάδιο της Διερεύνησης.

Η Διδακτική Παρουσία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση και την

κατεύθυνση των γνωστικών και κοινωνικών διαδικασιών με σκοπό την δημιουργία

νοήματος που είναι εκπαιδευτικά σημαντικό και έχει αξία σε προσωπικό επίπεδο.

Έχει τρεις συνιστώσες:

1. Τον σχεδιασμό της διδασκαλίας.
2. Τη διευκόλυνση της διερεύνησης.

3. Την απ’ ευθείας διδασκαλία.

Η έρευνα δείχνει ότι η διδακτική παρουσία είναι σημαντικό στοιχείο για την

ικανοποίηση των εκπαιδευομένων, την αποτελεσματικότητα της μάθησης και την
αίσθησης της συμμετοχής στην ομάδα. Η ποιότητα της διερεύνησης και το βάθος

της μάθησης φαίνεται να επηρεάζονται από μεταγνωστικές παραμέτρους, που, σε

ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, η ύπαρξη και ανάπτυξη τους αποτελεί ευθύνη του Εκ-

παιδευτικού.

5.4. Συνεργατική ανάπτυξη περιεχομένου
Σύμφωνα με τους Bruns & Humphreys (2007) η συνεργατική ανάπτυξη περι-

εχομένου από τους ίδιους τους χρήστες (την ονόμασαν παραγω-χρήση

(produsage)), που υποστηρίζεται από πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως

blogs και wikis έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:

1. Κοινότητα: Βασίζεται στην από κοινού δέσμευση συμμετεχόντων σε μια (ι-

δανικά μεγάλη) κοινότητα με σκοπό τη συμμετοχή σε ένα κοινό σχέδιο δρά-

σης.

2. Ρευστότητα: Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους κατά
τη διάρκεια του σχεδίου δράσης.

3. Δυναμικά προϊόντα: Τα παραγόμενα βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη, δε

φτάνουν ποτέ σε μια τελική κατάσταση.
4. Κοινή ιδιοκτησία: Ό,τι παράγεται είναι κοινή ιδιοκτησία, αν και υπάρχει α-

ναγνώριση της προσωπικής συνεισφοράς.

Συμπεραίνουν ότι η εκπαίδευση πρέπει να υποβοηθά τα νέα πρότυπα εργα-

σίας, όπως εμφανίζονται στη παραγω-χρήση, με το να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη

συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στάσεων:
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1. Δημιουργικότητα: Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να έχουν δεξιότητες συν-

δημιουργίας και να κατέχουν ευέλικτους ρόλους, σε αντίθεση με τον αυτάρ-
κη «δημιουργό».

2. Συνεργασία: Είναι σημαντική η ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και

δέσμευσης σε χαλαρά οργανωμένες ομάδες, αντί σε ιεραρχικές δομές.
3. Κριτική Ικανότητα: Οι συμμετέχοντες σε περιβάλλοντα συνεργατικής ανά-

πτυξης περιεχομένου απαιτείται να αναπτύξουν επαρκείς κριτικές ικανότη-

τες, ώστε να κατανοήσουν το πλαίσιο συμμετοχής τους. Κάτι τέτοιο απαιτεί

κριτική στάση, τόσο απέναντι στους δυνητικούς συνεργάτες τους, όσο και
απέναντι στις δικές τους δημιουργικές και συνεργατικές δεξιότητες. Οι κριτι-

κές ικανότητες απαιτείται να είναι περισσότερο ανεπτυγμένες, από όσες

χρειάζονται για την αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου.
4. Επικοινωνία: Σε ένα συνεργατικό περιβάλλον υπάρχει ανάγκη εστίασης σε

ένα πλαίσιο αποτελεσματικής και επιτυχούς επικοινωνίας ανάμεσα στους

συμμετέχοντες. Απαιτείται οι συμμετέχοντες να είναι εποικοδομητικά κριτι-
κοί και ικανοί να επικοινωνήσουν σχετικά με τις συνεργατικές και δημιουρ-

γικές διαδικασίες (επίπεδο μετά-γνώσης). Υπάρχουν συγκεκριμένες πτυχές

της επικοινωνίας που πρέπει να αναπτυχθούν, αντί να θεωρούνται εγγενείς

δεξιότητες των συμμετεχόντων.
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6. Σχεδιασμός διαδικτυακών κοινοτήτων
Κεντρικό ερώτημα στην παρούσα εργασία αφορά στα χαρακτηριστικά μιας

διαδικτυακής κοινότητας, ώστε να έχει προοπτικές ανάπτυξης και μακροβιότητας.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν σχετικές προδιαγραφές, όπως εμφανίζο-

νται στη βιβλιογραφία. Το κεφάλαιο στηρίζεται σε δημοσίευση των Gurzick και

Lutters (2009). Πρόκειται για ένα άρθρο ανασκόπησης (review article), με κύριο
σκοπό να συνοψίσει την προηγούμενη έρευνα, όσο αφορά τη σχεδίαση διαδικτυα-

κών κοινοτήτων και να δείξει πώς οι θεωρητικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν

στην πράξη.

Οι καλές πρακτικές στο σχεδιασμό διαδικτυακών κοινοτήτων συνοψίζονται

σε οκτώ κατευθυντήριες γραμμές:

1. Διατύπωση και διάδοση του σκοπού που εξυπηρετεί η ύπαρξη της κοινότη-

τας, που πρέπει είναι ευέλικτος στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των μελών.

2. Η κοινότητα δημιουργείται, τουλάχιστον εν μέρει, από τους χρήστες.
3. Προωθεί, διευκολύνει και αμβλύνει την αλληλεπίδραση των μελών της.

4. Παρακινεί την ενεργό συναισθηματική ανάμειξη των μελών μέσω αυξημέ-

νων επιπέδων συμμετοχής.
5. Υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση ταυτότητας των μελών.

6. Περιλαμβάνει μηχανισμούς που δημιουργούν κοινό έδαφος μεταξύ των με-

λών.

7. Διαχειρίζεται θέματα αξιοπιστίας.

8. Παρέχει μια συνεπή, προβλέψιμη και ελεγχόμενη εμπειρία χρήσης.

Παρακάτω περιγράφεται το περιεχόμενο κάθε μιας από τις κατευθυντήριες

αυτές γραμμές.

6.1. Διατύπωση σκοπού
Η διατύπωση του σκοπού, που εξυπηρετεί η ύπαρξη μιας διαδικτυακής κοι-

νότητας, προσδιορίζει τον λόγο για τον οποίο τα μέλη συμμετέχουν και τον σκοπό
της αλληλεπίδρασης τους. Ένας καλά διατυπωμένος σκοπός ύπαρξης και λειτουργί-

ας είναι σημαντικός για να καθοδηγεί τα νέα μέλη της κοινότητας, αλλά και να απο-

τελεί σημείο αναφοράς για τους αρχαιότερους χρήστες. Παρέχοντας στους νεοει-
σερχόμενους σαφή περιγραφή του σκοπού της κοινότητας, τους επιτρέπει να απο-

φασίσουν αν η συμμετοχή στη συγκεκριμένη κοινότητα τους ενδιαφέρει. Εξυπηρε-

τεί, επίσης, ως προς τη διαφοροποίηση της κοινότητας από τις ανταγωνιστικές.
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Δεν πρέπει ο σκοπός να είναι πολύ στενά διατυπωμένος, ώστε να περιορίζει

και να αποκλείει αλληλεπιδράσεις στο γενικότερο πλαίσιο ενδιαφερόντων, αφού
τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις έχει αποδειχθεί ότι ενισχύουν τη συμμετοχή των

μελών. Είναι, επίσης, αναγκαίες για να εξελίσσεται και να διαφοροποιείται ο λόγος

ύπαρξης της κοινότητας, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των μελών.

Είναι σημαντικό ο σκοπός να γνωστοποιηθεί με σαφήνεια στην κοινότητα.
Μια κοινή τακτική για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι σχεδιαστές να τοπο-

θετούν την δήλωση του σκοπού σε κάποιο εμφανές και άμεσα προσβάσιμο, από

όλες τις σελίδες, σημείο.

6.2. Δημιουργία της κοινότητας από τους χρήστες
Μια διαδικτυακή κοινότητα υπερβαίνει το άθροισμα των τεχνικών της με-

ρών. Είναι ένα σύστημα που αποτελείται από χρήστες οι οποίοι αλληλεπιδρούν με-
ταξύ τους με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Αν και, αρχικά, μια κοινότη-

τα δημιουργείται από τους σχεδιαστές της, τελικά αντιπροσωπεύει τους συμμετέ-

χοντες της.

Για να παραμείνει βιώσιμη μια κοινότητα, δεδομένων των μεταβαλλόμενων
αναγκών των χρηστών της, πρέπει συνεχώς να διευρύνεται και να εξελίσσεται. Επι-

τρέποντας στους χρήστες, μέσω της ενεργής τους συμμετοχής στη διαμόρφωσή της,

μπορούν να βοηθήσουν, ώστε να επιτευχθεί η εξέλιξη που απαιτείται.

Η δυνατότητα της συμμετοχής στη διαμόρφωση της κοινότητας αυξάνει, πα-
ράλληλα, τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να τη συντηρήσουν, από τεχνική

άποψη.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι, που προσφέρουν διαφορετικούς βαθμούς ελευ-

θερίας, με τους οποίους ο σχεδιαστής της κοινότητας μπορεί να επιτρέψει στους

χρήστες να επηρεάσουν τη δομή της. Ο πιο κοινός, ίσως, τρόπος είναι να επιτρέπε-
ται στους χρήστες να επεκτείνουν τις διαθέσιμες περιοχές αλληλεπίδρασης, π.χ.

προσθέτοντας θέματα σε ένα forum συζητήσεων, δημιουργώντας «δωμάτια» για

ειδικά θέματα ενδιαφέροντος, σε κοινότητες που διαθέτουν chat ή προσθέτοντας

περιεχόμενο, όπως πχ άρθρα στη Wikipedia ή βίντεο.
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6.3. Προώθηση και διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης
Η ουσία μιας κοινότητας βρίσκεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Πρέπει

να υπάρχει επαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών, ώστε η κοινότητα να επιτε-

λεί το έργο της και να συνεχίζει να υπάρχει.

Σημαντικό μέρος των ερευνών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η λειτουρ-
γία της κοινότητας και η αλληλεπίδραση των μελών διευκολύνεται από την ύπαρξη

«συντονιστών» (moderators). Οι συντονιστές είναι και μέλη κλειδιά της κοινότητας.

Μια από τις πιο σημαντικές αποστολές τους είναι να διευκολύνουν την επικοινωνία
μεταξύ των μελών, τόσο διατηρώντας τη συμμετοχή των ενεργών μελών, όσο και

ενθαρρύνοντας τους νεοεισερχόμενους και τους λιγότερο δραστήριους να συμμετέ-

χουν.

Όσο σημαντικό είναι να διατηρείται η αλληλεπίδραση, άλλο τόσο σημαντικό

είναι να εξασφαλίζεται ότι η αλληλεπίδραση είναι σύμφωνη με τον σκοπό, το πνεύ-
μα και τους κανόνες της κοινότητας. Έρευνες δείχνουν ότι οι κοινότητες που δεν κα-

ταφέρνουν να διατηρήσουν συνεπή κατεύθυνση, δεν έχουν καλές πιθανότητες επι-

βίωσης. Δείχνουν, επίσης, ότι στις κοινότητες που υπάρχουν συντονιστές η ικανο-

ποίηση των μελών είναι μεγαλύτερη.

Σε όλες τις κοινότητες υπάρχει το ενδεχόμενο μη αποδεκτής συμπεριφοράς

ενός συμμετέχοντος. Κάτι τέτοιο είναι περισσότερο πιθανό στις διαδικτυακές κοινό-

τητες, από ότι στις φυσικές, λόγω ανωνυμίας, έλλειψης στοιχείων γλώσσας σώμα-
τος και παρανοήσεων που δεν μπορούν να επιλυθούν γρήγορα. Σε αυτή την περί-

πτωση η προτεινόμενη αντιμετώπιση είναι η χρήση συντονιστών, που θα αξιολογή-

σουν το περιεχόμενο ενός μηνύματος, θα δώσουν την κατάλληλη απάντηση και,

μερικές φορές, θα επιβάλουν κυρώσεις.

6.4. Ενεργή συναισθηματική ανάμειξη
Το πιο κρίσιμο χαρακτηριστικό μια διαδικτυακής κοινότητας είναι η συναι-

σθηματική ανάμειξη των μελών της, γιατί μέσω αυτής μορφοποιείται και προσδιο-

ρίζεται η εμπειρία της συμμετοχής.

Ορίζουμε ως «ανάμειξη του χρήστη» (Barki & Hartwick, 1994) την υποκειμε-

νική ψυχολογική κατάσταση, που ανακλά την αίσθηση της ικανοποίηση των ανα-

γκών και την σημασία, που ο χρήστης αποδίδει σε ένα σύστημα.
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Ορίζουμε ως «συμμετοχή του χρήστη» τις εργασίες, τις δραστηριότητες και

τη συμπεριφορά του χρήστη. Ο όρος χαρακτηρίζει τη δράση του χρήστη, ενώ ο όρος

«ανάμειξη» σχετίζεται με ψυχολογική τοποθέτηση.

Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της συμμετοχής και

της ανάμειξης. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο μεγαλύτερη και η ανάμει-

ξη.

Η συμμετοχή στις διαδικτυακές κοινότητες μπορεί να πάρει πολλές διαφο-

ρετικές μορφές, που περιορίζονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη δομή της
κοινότητας. Ο τρόπος συμμετοχής είναι πιθανό να αλλάξει με τον χρόνο, τόσο κατά

τη διάρκεια ζωής της κοινότητας, όσο και κατά τη διάρκεια συμμετοχής των μελών.

Για παράδειγμα, η συμμετοχή, που οδηγεί στην αύξηση της ανάμειξης των νεοει-
σερχομένων, μπορεί να είναι διαφορετικής υφής από τη συμμετοχή, που οδηγεί

στην ανάμειξη ενός έμπειρου μέλους. Η κατανόηση των κινήτρων της αλλαγής της

ανάμειξης με τον χρόνο μπορεί να οδηγήσει τον σχεδιαστή σε επιλογές πρακτικών,

που να προσφέρουν υποστήριξη σε όλη διάρκεια της συμμετοχής του χρήστη.

Ένα σημείο εκκίνησης για τη αύξηση της ανάμειξης είναι η υποβοήθηση των

χρηστών, ώστε να περάσουν από την «αθέατη» στην «ορατή» συμμετοχή. «Αθέα-

τος» ονομάζεται ο χρήστης που παρακολουθεί τις εργασίες της κοινότητας χωρίς να

αλληλεπιδρά δημόσια.

Οι εξωτερικές ανταμοιβές αναγνώρισης και κοινωνικής θέσης έχουν αποδει-

χθεί σημαντικές στην ενίσχυση της ανάμειξης. Μπορούν να επιτευχθούν δίνοντας

έναν τίτλο ή έναν αριθμό πόντων σε έναν χρήστη, ανάλογα με την ενεργό συμμετο-

χή του.

Μια ακόμη τεχνική, για την αύξηση του επιπέδου της συμμετοχής σε μια δι-
αδικτυακή κοινότητα, είναι η θέσπιση διαφορετικών ρόλων και η ενθάρρυνση των

μελών να τους αναλάβουν, π.χ. σε ένα μοντέλο οι χρήστες μπορούν να κατηγοριο-

ποιούνται από «επισκέπτες» μέχρι και «σοφοί» με κάθε ρόλο να περιγράφεται από

άλλες προσδοκίες συμμετοχής.

Επίσης αυτή η πρακτική των ρόλων μπορεί να συμβαδίζει με την ανάδειξη

ηγετών, που σχετίζονται και είναι αποδεκτοί από την κοινότητα. Οι ηγέτες μπορούν

να αναλάβουν καθήκοντα που είναι σημαντικά για την ευημερία της κοινότητας.
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6.5. Διαχείριση ταυτότητας
Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι πολύπλοκο εγχείρημα. Στην εικονική σκη-

νή, που είναι μια διαδικτυακή κοινότητα, η ταυτότητα παίζει σημαντικό ρόλο.

Η Ma (2005) περιγράφει τέσσερα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση

της ταυτότητας:

 Εικονική συν-παρουσία: όπως ένας ηθοποιός έτσι και ένας χρήστης που θα
βρει μια άδεια διαδικτυακή κοινότητα, δεν έχει κίνητρα για να συνεχίσει την
αλληλεπίδραση. Με την παραδοχή ότι η ταυτότητα σχηματίζεται από την

προβολή του εγώ στους άλλους, η απουσία κοινωνικής αλληλεπίδρασης εί-

ναι αντίθετη στις ανάγκες παρουσίασης του εαυτού. Οι σχεδιαστικές πρακτι-

κές πρέπει να διευκολύνουν την αίσθηση της ύπαρξης άλλων, π.χ. να δεί-
χνουν πόσοι χρήστες χρησιμοποιούν το σύστημα, τι κάνουν κλπ.

 Μονιμότητα της ταυτότητας: Είναι σημαντικό να υπάρχουν μηχανισμοί που
βοηθούν στην διατήρηση μόνιμης ταυτότητας. Τις περισσότερες φορές περι-

λαμβάνουν ένα μόνιμο όνομα χρήστη, avatar κλπ. Οι καλές πρακτικές προ-
τείνουν αυτά τα στοιχεία να μένουν σταθερά κάθε φορά που ο χρήστης

συμμετέχει στη κοινότητα, ώστε να επιτρέπουν την αναγνωρισιμότητά του.

 Αυτό-παρουσίαση: Στις διαδικτυακές κοινότητες υπάρχουν συγκεκριμένες
πρακτικές που επιτρέπουν στον χρήστη να παρουσιάσει τον εαυτό του: επι-
λογή ονομάτων, συγγραφή μοναδικών αρχείων περιγραφής, δημιουργία

προσωπικών avatar. Αν και αυτές οι πρακτικές επιτρέπουν ένα βαθμό αυτο-

παρουσίασης, ο κύριος μηχανισμός είναι το προσωπικό προφίλ. Υπάρχουν
τόσοι σχεδιασμοί προφίλ, όσες διαδικτυακές κοινότητες. Το υλικό που περι-

λαμβάνεται στο προφίλ μπορεί να δημιουργείται από τη συμμετοχή του

χρήστη, από σχόλια άλλων χρηστών ή και να κατασκευάζεται από τον ίδιο

τον χρήστη.

 Ιστορική παρουσία: Έρευνες στη διαπροσωπική επικοινωνία έδειξαν ότι τα
άτομα που σκέφτονται να αλληλεπιδράσουν με κάποιον άλλο χρήστη αναζη-

τούν πληροφορίες του παρελθόντος, ώστε να ανακαλύψουν την ταυτότητά

του, να βρουν αντικειμενικές πληροφορίες και να αξιολογήσουν τη δυνατό-
τητα αλληλεπίδρασης. Για να υποστηρίξουν αυτή τη προσπάθεια οι διαδι-

κτυακές κοινότητες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς, που επι-

τρέπουν στο προφίλ του χρήστη να περιέχει ιστορικές πληροφορίες χρήσης

του συστήματος και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα.



48

6.6. Κοινό έδαφος μεταξύ των μελών
Ό όρος «κοινό έδαφος» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την δυνατότητα

κατανόησης μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων, που επικοινωνούν. Κατ’ ελάχι-

στον συμπεριλαμβάνει την

1. κατανόηση του περιεχομένου της επικοινωνίας,

2. κατανόηση της διαδικασίας της επικοινωνίας.

Το αυξημένο κοινό έδαφος σχετίζεται με την αποτελεσματικότερη επικοινω-

νία και έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των μελών.

Αρκετοί ερευνητές προτείνουν τεχνικές για την δημιουργία κοινού εδάφους

μεταξύ των μελών της κοινότητας.

Ο Preece (2001) προτείνει στην επιλογή συγκεκριμένων μηχανισμών επικοι-

νωνίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μετάδοση στοιχείων που απαιτούνται από το είδος
της αλληλεπίδρασης. Π.χ. μια κοινότητα που βασίζεται στη γρήγορη επικοινωνία,

όπως chat, πρέπει να δημιουργήσει κοινό έδαφος βασιζόμενη σε μηχανισμούς, ό-

πως χρήση emoticons και η οπτική αναπαράσταση της κατάστασης αλληλεπίδρασης
της ομάδας. Μια κοινότητα, που ωφελείται από περισσότερο εσωστρεφή και ανα-

στοχαστική συζήτηση, θα εξυπηρετούνταν καλύτερα από μηχανισμούς επικοινωνίας

που ευνοούν την έκφραση κοινωνικών στοιχείων και χρειάζεται περισσότερος χρό-
νος για να κατανοηθούν ή για να συνταχθούν, όπως οι μόνιμες δημοσιεύσεις σε ένα

forum.

Άλλοι ερευνητές προκρίνουν τη δημιουργία κοινού εδάφους μέσω του τονι-

σμού του κοινού υποβάθρου και τάσεων μεταξύ των χρηστών ή μέσω της δημιουρ-

γίας κοινών εμπειριών που δημιουργούν αίσθηση ομοιότητας.

6.7. Διαχείριση θεμάτων αξιοπιστίας
Η αξιοπιστία είναι ένα τρωτό σημείο όλων των διαδικτυακών κοινοτήτων.

Τα κανάλια που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να αλληλεπιδράσουν γίνονται στόχοι

παραπλανητικού marketing, εξαπάτησης, ψαρέματος (phising) και ανεπιθύμητης

αλληλογραφίας (spam). Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει κλίμα σκεπτικισμού,
που επηρεάζει όλες τις μορφές διαδικτυακής επικοινωνίας. Η αξιοπιστία έχει γίνει

τόσο σημαντικό θέμα, που μπορεί είτε να βοηθήσει είτε να αποτρέψει την κοινωνι-

κή αλληλεπίδραση.
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Σύμφωνα με ερευνητές του Stanford (Fogg κ.ά., 2003) οι χρήστες αποφασί-

ζουν περί της αξιοπιστίας μιας κοινότητας βασισμένοι σε στοιχεία που παρατηρούν.
Έρευνες μεγάλου δείγματος εντόπισαν τέσσερα τέτοια στοιχεία: η πληροφορία, το

κίνητρο, η φήμη και η αισθητική.

 Πληροφορία: Ο πρώτος παράγοντας αφορά το πώς παρουσιάζεται η πλη-
ροφορία. Η λογική δομή της πληροφορίας έχει μεγάλη αξία για τους χρή-

στες. Λογική και συνεπής παρουσίαση της πληροφορίας οδηγεί σε καλύτε-
ρες αξιολογήσεις για την αξιοπιστία του τόπου. Οι χρήστες αξιολογούν, επί-

σης, αν το περιεχόμενο είναι συνεπές με το σκοπό του τόπου. Η συνέπεια

δημιουργεί αίσθημα μεγαλύτερης αξιοπιστίας. Ένα επιπλέον στοιχείο στην

αξιολόγηση της αξιοπιστίας είναι η ακρίβεια και η χρησιμότητα της πληρο-
φορίας.

 Κίνητρο: Η αίσθηση της αξιοπιστίας του χρήστη επηρεάζεται από τους λό-
γους δημιουργίας της κοινότητας. Μελέτες δείχνουν ότι οι χρήστες αναγνω-

ρίζουν συγκεκριμένα εμπορικά χαρακτηριστικά, όπως διαφημίσεις και υλικό
marketing στο οποίο αποδίδουν κίνητρα κέρδους. Σε μια διαδικτυακή κοινό-

τητα η υποψία κινήτρου κέρδους σχεδόν πάντα μειώνει την αξιοπιστία και

κάνει τους χρήστες καχύποπτους. Γενικά, όσο περισσότερα δημοσιοποιού-
νται σχετικά με τα κίνητρα μιας διαδικτυακής κοινότητας, τόσο ευκολότερο

είναι οι χρήστες να συμπεράνουν το λόγο ύπαρξης της.

 Φήμη: Η αξιοπιστία που επιτυγχάνεται μέσων παγιωμένων αντιλήψεων και
γνωμών επηρεάζει τη φήμη της κοινότητας. Η φήμη μιας κοινότητας μπορεί

να αυξηθεί από τη σχέση της με έναν οργανισμό με υψηλή αξιοπιστία. Για
τον λόγο αυτό προτείνεται οι σχεδιαστές να τοποθετούν σε εμφανή σημεία

σημάδια σχέσης με έναν τέτοιο οργανισμό. Η φήμη της κοινότητας μπορεί,

επίσης, να αυξηθεί από ένα εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης, π.χ. την ύπαρ-
ξη ενός συστήματος εγγραφής, που με κάποιον τρόπο επιβεβαιώνει τη ταυ-

τότητα του υποψήφιου μέλους.

 Αισθητική: Σε όρους σπουδαιότητας, ο πιο συχνά αναφερόμενος δείκτης ε-
νός διαδικτυακού τόπου είναι η ποιότητα της αισθητικής του.  Περιέχει την
ελκυστικότητα των οπτικών στοιχείων, τη ποιότητα της πλοήγησης και την

εμφάνιση της πληροφορίας. Με απλούς όρους, οι άνθρωποι εξισώνουν το

«δείχνει καλό» με το «είναι καλό».
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6.8. Συνεπής, προβλέψιμη και ελεγχόμενη εμπειρία χρήσης
Όταν οι χρήστες επισκέπτονται μια διαδικτυακή κοινότητα, φέρνουν μαζί

τους προσδοκίες, σχετικές με το πώς πρέπει να λειτουργεί η κοινότητα. Κάποιες από

αυτές έχουν διαμορφωθεί στο παρελθόν, από εμπειρίες με παρόμοιες κοινότητες,
καθώς και από γενικότερες απόψεις. Επιπλέον προσδοκίες γεννιούνται από την αρ-

χική επαφή και διαμορφώνονται στη συνέχεια, μέσω της παρατήρησης της κοινότη-

τας. Σε κάθε περίπτωση, όταν αυτές οι προσδοκίες διαψεύδονται, η εντύπωση που

δημιουργεί η κοινότητα θίγεται.

Οι τρεις γενικές προσδοκίες που έχουν οι χρήστες από τα πληροφοριακά συ-

στήματα και κατ’ επέκταση από τις διαδικτυακές κοινότητες, είναι η συνέπεια, η

προβλεψιμότητα και η δυνατότητα ελέγχου.

Οι διεπαφές χρήστη (user interface) πρέπει να χρησιμοποιούν σταθερά στοι-

χεία, που είναι προβλέψιμα, όπως επίσης και συνεπή δομή πλοήγησης. Η συνέπεια
στη χρήση της γλώσσας έχει μετρήσιμα αποτελέσματα στην ικανοποίηση του χρή-

στη και την ευχρηστία του τόπου. Παρόμοιες οδηγίες εφαρμόζονται όσο αφορά την

εκπαίδευση και τη συμπεριφορά των συντονιστών και των υπόλοιπων υποστηρικτι-

κών ρόλων της κοινότητας.

Επί πλέον της συνέπειας, ο σχεδιασμός πρέπει να είναι προβλέψιμος, δηλ. ο

χρήστης να μπορεί, διαισθητικά, να μαντεύει τι θα γίνει ως αποτέλεσμα των δρά-

σεων του. Ίσως ο πιο σημαντικός δείκτης συνέπειας είναι η απόκριση του συστήμα-
τος. Όταν οι χρήστες περιμένουν πέρα από κάποιον λογικό χρόνο, την απόκριση σε

κάποια ενέργεια, ή αντιμετωπίζουν μεταβαλλόμενη απόκριση, έχουν την αίσθηση

ότι το σύστημα είναι απρόβλεπτο. Η συνέπειες μιας τέτοιας συμπεριφοράς μπορεί

να είναι σημαντικές.

Μια επί πλέον απαίτηση από το σχεδιασμό μιας διαδικτυακής κοινότητας
είναι η ελεγξιμότητα. Τέτοιοι σχεδιασμοί δίνουν στους χρήστες την αίσθηση ότι έ-

χουν τον έλεγχο, ότι, δηλ., κατευθύνουν την αλληλεπίδραση με το σύστημα. Πολλοί

ειδικοί έχουν δώσει κατευθυντήριες γραμμές προς αυτή τη κατεύθυνση, όπως π.χ.
να ομαδοποιούνται οι σχετικές λειτουργίες, να αφαιρείται η μη απαραίτητη λει-

τουργικότητα. Επισημαίνουν ότι τα γραφικά και το κείμενο μπορεί να αποσπάσουν

τον χρήστη από τον κύριο σκοπό του. Οι οδηγίες αυτές μπορούν να συνοψισθούν
στην πρακτική του να δίνεται στους χρήστες μόνο η πληροφορία και η λειτουργικό-

τητα που είναι αναγκαία και η εμφάνιση των στοιχείων να γίνεται με τρόπο που να

υποδηλώνει τον σκοπό.
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7. Ποιότητα
Το θέμα της ποιότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει μελετηθεί ε-

κτενώς. Οι Ehlers και Pawloski (2006) περιγράφουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις

στη συζήτηση περί της ποιότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

 Διαφορετικές ερμηνείες της ποιότητας.

 Διαφορετικοί εταίροι με διαφορετικές οπτικές της ποιότητας.

 Διαφορετικές μορφές της ποιότητας (ποιότητα εισόδου (input-quality), ποιό-

τητα μεθόδου (process- quality), ποιότητα εξόδου (output-quality)).

Η συζήτηση για την ποιότητα έχει οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές προσεγ-

γίσεις, ανάλογα με την οπτική, τις κάθε φορά απαιτήσεις και το πλαίσιο των δρα-

στηριοτήτων.

Σε πολλές προσεγγίσεις οι εκπαιδευτικοί πόροι αξιολογούνται και κρίνονται
ξεχωριστά από την αναμενόμενη χρήση τους, π.χ. μέσω πιστοποίησης ή  προσεγγί-

σεων που βασίζονται σε κριτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Εκπαιδευτικοί και οι

Εκπαιδευόμενοι αποκλείονται από τη διαδικασία, αφού θεωρείται ότι η ποιότητα
είναι χαρακτηριστικό του περιεχομένου, όχι της εκπαιδευτικής εμπειρίας (Ehlers &

Conole, 2010). Στην πραγματικότητα, όμως, η έννοια της ποιότητας ενός εκπαιδευ-

τικού πόρου έχει νόημα ιδωμένη στο πλαίσιο που ο πόρος χρησιμοποιείται, μέσω
ενός συγκεκριμένου Εκπαιδευτή, για συγκεκριμένους Εκπαιδευόμενους. Ιδωμένη με

αυτή την οπτική, η ποιότητα νοείται σα σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού υλικού και

του τρόπου χρήσης του. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που αν δε παρθούν

υπόψη, οδηγούν σε μια στενή οπτική. Η ποιότητα μπορεί να αξιολογηθεί μόνο σε

ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο πλαίσιο.

Το δίλημα είναι ότι, από τη μια μεριά, η εκπαιδευτική ποιότητα είναι χαρα-

κτηριστικό της εκπαιδευτικής πρακτικής και όχι μόνο του εκπαιδευτικού υλικού,

όμως πολλές φορές είναι θεμιτό να γνωρίζουμε τη ποιότητα ενός εκπαιδευτικού
πόρου εκ των προτέρων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αποφασίζουν για τη κα-

ταλληλότητα χρήσης του υλικού, στο πλαίσιο που τους ενδιαφέρει. Η αδυναμία τέ-

τοιου είδους πληροφόρησης μπορεί να οδηγήσει σε υποεκμετάλευση του δεδομέ-

νου υλικού.

7.1. Σχεδίαση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού
Με δεδομένη τη παραπάνω προσέγγιση, η αξιολόγηση του υλικού, που πε-

ριλαμβάνεται στον τόπο, πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αποφεύγεται μια
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στενή οπτική, αλλά, ταυτόχρονα, να δίνονται κάποιες πληροφορίες για τη ποιότητα

του υλικού, ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεσή του.

Η πρώτη προσέγγιση που επιχειρήθηκε ήταν να αναπτυχθούν άξονες αξιο-
λόγησης, όπως η χρονική καταλληλότητα, καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη εκ-

παιδευτική χρήση (π.χ. δημοτικό, γυμνάσιο), η ικανοποίηση κλπ, με βάση τόσο την

εμπειρία όσο και τη σχετική βιβλιογραφία. Σύντομα φάνηκε ότι μια τέτοια προσέγ-
γιση είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθεί. Διάφοροι λόγοι συνηγορούν σε αυτό,

αλλά ο κύριος είναι ότι τα κριτήρια αξιολόγησης μπορεί να είναι διαφορετικά σε

διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, πράγμα που αντανακλά τις διαφορετικές α-

παιτήσεις. Αν, μάλιστα, ο τόπος φιλοδοξεί να αποκτήσει μια Ευρωπαϊκή προοπτική,
το εγχείρημα γίνεται ακόμη δυσκολότερο, λόγω διαφορετικής δομής των εκπαιδευ-

τικών συστημάτων στις διάφορες χώρες καθώς και διαφορετικής κουλτούρας. Αν,

επιπλέον, η αξιολόγηση περιοριστεί σε βαθμολογία κάποιων χαρακτηριστικών, δεν
θα υπάρχει η δυνατότητα να διατυπωθούν προτάσεις βελτίωσης, πράγμα που μπο-

ρεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες.

Μια τέτοια προσέγγιση σκοντάφτει τόσο στο μέγεθος της έρευνας που απαι-

τείται, αφού πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα και μάθημα,
αλλά και στην πρακτικότητα υλοποίησης, αφού θα ζητείται από τον χρήστης να α-

παντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων, πράγμα χρονοβόρο και τις περισσότερες φορές

όχι θεμιτό.

Η εναλλακτική προσέγγιση, κι αυτή που υιοθετήθηκε, είναι το να ζητείται

από τους χρήστες να σχολιάσουν το περιεχόμενο και να αποδώσουν ένα σκορ, σε
κλίμακα πέντε βαθμίδων, ώστε να υπάρχει και τη δυνατότητα ταξινόμησης του πε-

ριεχομένου, σύμφωνα με τη δημοτικότητα του. Αυτή η περισσότερο ποιοτική προ-

σέγγιση επιτρέπει τους χρήστες να εκφράσουν τα αρνητικά και θετικά σημεία, όπως
επίσης και να κάνουν προτάσεις βελτίωσης. Παρέχει, επιπλέον, δυνατότητα μετα-

φοράς εμπειρίας σε σχέση με τον τρόπο χρήσης του υλικού και τα αποτελέσματα

που επιτεύχθηκαν, ίσως μέσω διηγήσεων καλών ή κακών πρακτικών.

Επιπλέον των παραπάνω, οι χρήστες είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους
αξιολόγηση, αφού είναι και ο πλέον διαδεδομένος και αναμενόμενος τρόπος έκ-

φρασης άποψης στους διαδικτυακούς τόπους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ευ-

κολία χρήσης.
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8. Άδειες χρήσης
Στην Ελληνική διαδικτυακή πραγματικότητα η έννοια της άδειας χρήσης εί-

ναι ανύπαρκτη. Οι τόποι που διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό παραγόμενο από τους

χρήστες δεν καθορίζουν την άδεια χρήσης με την οποία διατίθεται. Η παρατήρηση

ισχύει τόσο για τους τόπους που δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς, όσο και για

αυτούς που δημιουργήθηκαν από φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας. Η απάντη-
ση σε ένα πρόσφατο email με σχετικό ερώτημα, που έστειλα στη βάση υλικού που

παράγεται από τους καταρτιζόμενους στο «β’ επίπεδο επιμόρφωσης» (ifigenia) επι-

βεβαίωσε τις υποψίες μου, ότι δεν υπάρχεις σαφής πολιτική όσον αφορά την άδεια
χρήσης αυτού του υλικού. Το helpdesk μου απάντησε ότι ο καθορισμός της άδειας

αφήνεται στους συγγραφείς, αλλά στο site δεν υπάρχει ούτε μνεία, ούτε σχετική

βοήθεια προς τους συγγραφείς.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, που παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, το δη-
μοσιεύουν, χωρίς να προσδιορίζουν την άδεια χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, παρ’

όλο που η πρόθεση τους είναι το υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους

εκπαιδευτικούς, από νομικής άποψης το απαγορεύουν, αφού, όταν δεν καθορίζεται
η άδεια χρήσης, αυτόματα θεωρείται ότι ό δημιουργός επιφυλάσσεται για όλα τα

δικαιώματα του. Η αντίφαση αυτή προκύπτει, κυρίως, λόγω άγνοιας του νομικού

πλαισίου.

Ένας τόπος που φιλοδοξεί να συγκεντρώνει και να υποστηρίζει τη δημιουρ-

γία, τη δημοσιοποίηση και τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού, δεν μπορεί να μην
έχει καθορισμένη πολιτική, ώστε να καθοδηγεί τους χρήστες στην επιλογή της ά-

δειας που επιθυμούν. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται εναλλακτικές άδειες. Αρχικά

εξετάζεται η άδεια «επιφύλαξης για όλα τα δικαιώματα» και στη συνέχεια παρου-

σιάζονται οι άδειες creative commons.

8.1. Επιφύλαξη για όλα τα δικαιώματα
Στη περίπτωση που δεν καθορίζεται κάποια άλλη άδεια χρήσης, η δεδομένη

είναι «η επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων» (all rights reserved, copyright, ©) (‘AEPI

- ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ’, χ.χ.). Στην Ελλάδα η νομική κατοχύρωση γίνεται με τον νόμο
2121/1993, «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιω-

μάτων». Η ιδιοκτησία πάνω σε ένα πνευματικό έργο κατοχυρώνεται μόνο από τη

«δημοσίευσή» του. Για παράδειγμα, μια μουσική σύνθεση κατοχυρώνεται, είτε από
τη στιγμή που θα γίνει προσιτή στο κοινό μέσω μιας δισκογραφικής παραγωγής,

είτε μέσω μιας συναυλίας είτε μέσω μιας εκτέλεσης στο ραδιόφωνο ή στην Τηλεό-
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ραση ή και στο Διαδίκτυο. Η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί 70 χρόνια μετά το θά-

νατο του δημιουργού του. Μετά την παρέλευση των 70 ετών το έργο αυτό καθίστα-

ται «κοινό κτήμα», πχ τα παραδοσιακά τραγούδια, οι κλασσικές συνθέσεις.

Σύμφωνα με την άδεια «επιφύλαξης για όλα τα δικαιώματα» καμιά χρήση

δε μπορεί να γίνει στο παραγόμενο υλικό χωρίς τη συγκατάθεση του δημιουργού.

Από αυτόν τον περιορισμό εξαιρούνται κάποια «προφανή» δικαιώματα, όπως το
δικαίωμα προσωπικής χρήσης σε περίπτωση αγοράς. Στην περίπτωση εκπαιδευτι-

κού υλικού, που παράγεται από εκπαιδευτικούς, αυτονόητο δεν είναι καν το δικαί-

ωμα χρήσης από άλλο εκπαιδευτικό για τη διεξαγωγή μαθήματος.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, που παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, κυρίως

από μεράκι και επαγγελματική συνείδηση, δε γνωρίζουν τις άδειες χρήσης και τα
πνευματικά δικαιώματα που αυτές συνεπάγονται. Αποτέλεσμα του μη καθορισμού

της άδειας χρήσης είναι η απαγόρευση της χρήσης και συνεπώς και η δυσκολία δι-

αμοιρασμού του υλικού.

Καθώς και στην Ελλάδα αρχίζει να δημιουργείται συνείδηση περί του σκο-
πού και σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων, το θέμα απασχολεί όλο και πιο

έντονα. Τις περισσότερες φορές η παρακράτηση όλων των δικαιωμάτων είναι πέρα

από τις προθέσεις των δημιουργών του υλικού. Η συνεισφορά ενός τόπου, που

προωθεί τον ορθό καθορισμό της άδειας χρήσης, μπορεί να είναι σημαντική.

Λύσεις στο πρόβλημα έρχονται να δώσουν άδεις που επιβάλουν την «επι-

φύλαξη για μερικά μόνο δικαιώματα», ενώ αφήνουν ελεύθερα κάποια άλλα. Η πιο

κοινές από αυτές τις άδειες είναι η Creative Commons (cc).

8.2. Creative Commons
Η ιδέα πίσω από το Creative Commons είναι ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί

να μη θέλουν να εξασκήσουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τους
παρέχει ο νόμος. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για έναν εύκολο αλλά και αξιόπιστο τρόπο

να εκφραστεί η διακήρυξη «Με επιφύλαξη κάποιων δικαιωμάτων» (Some rights

reserved) ή ακόμα και η διακήρυξη «Χωρίς επιφύλαξη κανενός δικαιώματος» (No
rights reserved) (‘Creative Commons’, χ.χ.). Πολλοί άνθρωποι έχουν καταλήξει στο

συμπέρασμα ότι η επιδίωξη ολοκληρωτικής προστασίας για τα δικαιώματα πνευμα-

τικής ιδιοκτησίας εμποδίζει τη διάδοση του έργου τους στο ευρύτερο δυνατό κοινό
και δεν τους βοηθά να αποκτήσουν την αναγνώριση που επιθυμούν. Πολλοί επιχει-

ρηματίες και καλλιτέχνες έχουν καταλήξει ότι προτιμούν να βασίζονται σε καινοτό-
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μα επιχειρηματικά μοντέλα αντί της ολοκληρωμένης προστασίας των δικαιωμάτων

πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν καρπούς από την «επέν-
δυση» τους σε δημιουργικότητα. Άλλοι πάλι αισθάνονται ικανοποίηση συνεισφέρο-

ντας και συμμετέχοντας σε μια δημιουργική κοινότητα διανόησης (intellectual

commons). Ανεξάρτητα από το λόγο, είναι φανερό ότι πολλοί πολίτες του Διαδικτύ-
ου θέλουν να μοιράζονται με άλλους το έργο τους, καθώς και τη δυνατότητα άλλοι

να το επαναχρησιμοποιούν, να το τροποποιούν και να το διακινούν. Το Creative

Commons στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να εκφράσουν αυτή ακριβώς την

προτίμηση τους να μοιράζονται.

Οι άδειες creative commons επιτρέπουν την χρήση, διανομή και αναπαρα-
γωγή του υλικού, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται μία ή περισσότερες από τις πα-

ρακάτω προϋποθέσεις:

 Αναφορά Δημιουργού — Πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο με τον τρόπο

που έχει οριστεί από το δημιουργό (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδή-
ποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).

 Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για

εμπορικούς σκοπούς.
 Όχι Παράγωγα Έργα — Δε μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να

δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

 Παρόμοια Διανομή – Αν παραχθεί κάποιο έργο, το οποίο κάνει χρήση κά-
ποιου άλλου έργου που διανέμεται με άδεια creative commons, απαιτείται

και το τελικό έργο να διανέμεται με άδεια creative commons, επίσης.

Με συνδυασμό αυτών των περιορισμών δημιουργούνται οι εξής τυποποιη-

μένες άδειες:

Αναφορά Δημιουργού

CC BY

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC BY-SA

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα

CC BY-ND

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC BY-NC

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

CC BY-NC-SA
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Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα

CC BY-NC-ND
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9. Μοντέλο από κοινού ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλι-
κού

Ένας τόπος που φιλοδοξεί να προάγει τη ποιότητα του εκπαιδευτικού υλι-
κού, μέσω της παραγωγής του από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους ίδιους τους

εκπαιδευτικούς, πρέπει να θεσπίσει ένα μοντέλο από κοινού ανάπτυξης, που να εί-

ναι αποδεκτό και εύκολα χρησιμοποιήσιμο.

Στην προσπάθεια καθορισμού αυτού του μοντέλου σε αυτό το κεφάλαιο
παρουσιάζουμε δύο εναλλακτικά μοντέλα: το μοντέλο συγγραφής της Wikipedia,

που έχει κοινά χαρακτηριστικά με το μοντέλο ανάπτυξης όλων των κοινοτήτων α-

νοικτού κώδικα, και το μοντέλο που τυπικά χρησιμοποιείται στην ακαδημαϊκή κοι-

νότητα, το οποίο ονομάζουμε «ακαδημαϊκό» μοντέλο.

Μετά την παρουσίαση αυτού του μοντέλου παρουσιάζονται επιχειρήματα

υπέρ της επιλογής του «ακαδημαϊκού» μοντέλου, που υιοθετείται για τη χρήση

στον τόπο.

9.1. Το μοντέλο της Wikipedia
Στο μοντέλο της Wikipedia (‘Wikipedia - Wikipedia, the free encyclopedia’,

χ.χ.) κανείς δεν έχει την ιδιοκτησία (πνευματικά δικαιώματα) των κειμένων. Ο-

ποιοσδήποτε μπορεί να τα αλλάξει και οι αλλαγές δημοσιεύονται (σχεδόν) αυτόμα-

τα. Τα άρθρα στα οποία εμφανίζεται μεγάλος βαθμός κακοπροαίρετων επεμβάσε-

ων, μπορεί να περνούν από διαδικασία έγκρισης.

Το μοντέλο αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, με την παραδοχή ότι υπάρχει μια
αντικειμενική πραγματικότητα, ανεξάρτητη από τις προσωπικές απόψεις των συγ-

γραφέων, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί μέσω μεγάλου αριθμού ισοδύναμων συ-

νεισφορών.

9.2. Το ακαδημαϊκό μοντέλο
Στο ακαδημαϊκό μοντέλο, που σε μεγάλο βαθμό ακολουθείται και στην εκ-

παίδευση κατώτερων βαθμίδων, ο συγγραφέας κάθε κειμένου είναι γνωστός. Κάθε

κείμενο εκφράζει την άποψη του συγγραφέα του, ο οποίος είναι αποδέκτης τόσο

του θετικού αντίκτυπου όσο και της κριτικής.

Στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπως και στην ακαδημαϊκή, τα κείμενα είναι,
στη μεγάλη τους πλειοψηφία, επώνυμα. Με αυτόν τον τρόπο ο δημιουργός εκφρά-

ζει τον εαυτό του και απολαμβάνει το σεβασμό της κοινότητας.
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9.3. Από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να διατηρείται η ταυτότητα του συγγραφέα

και στο παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό, τόσο γιατί διαφορετικοί εκπαιδευτικοί

μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη για τη διδασκαλία κάποιου θέματος, όσο και
λόγω του ότι οι προσωπικές σχέσεις, στον χώρο, είναι εξαιρετικά σημαντικές. Γι αυ-

τό

1. Δεν πρέπει να μπορεί κάποιος να αλλάζει αυθαίρετα το περιεχόμενο, που

έχει αναπτύξει κάποιος άλλος.
2. Πρέπει να μπορεί να προτείνει βελτιώσεις, οι οποίες μπορούν είτε να γίνο-

νται αποδεκτές από τον/την αρχική συγγραφέα, είτε να απορρίπτονται

3. Να συνεισφέρει το δικό του υλικό, στο ίδιο θέμα, με την δική του υπογραφή.

4. Η δυνατότητα υπογραφής του υλικού, που δημοσιεύει ο κάθε χρήστης, συ-
νεισφέρει στη δημιουργία της ταυτότητας του και της ιστορικής του διαδρο-

μής στην κοινότητα, πράγμα επιθυμητό, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε

προηγούμενο κεφάλαιο (κεφ. 6.2, «Δημιουργία της κοινότητας από τους

χρήστες», σελ. 44, καθώς και κεφ. 6.5, «Διαχείριση ταυτότητας», σελ. 47).

Η παραπάνω αρχές πρέπει να τηρηθούν κατά το σχεδιασμό της από κοινού

ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.
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10. Θέματα ανάπτυξης
Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούμαστε με θέματα ανάπτυξης των διαδικτυακών

εφαρμογών, με σκοπό να προσδιορίσουμε τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ο

τόπος, ως σύστημα λογισμικού. Η οπτική που υιοθετείται είναι υψηλού επιπέδου

(high level), που σκοπό έχει να δώσει το γενικό πλαίσιο των προδιαγραφών και της

διαδικασίας ανάπτυξης, χωρίς να προχωρά σε λεπτομέρειες. Εξετάζονται κρίσιμα
θέματα στη διαδικασία ανάπτυξης, ώστε να γίνει κατανοητό το ευρύτερο πλαίσιο

λειτουργίας και οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιούνται από έναν σύγχρονο δια-

δικτυακό τόπο. Η εξειδίκευση των θεμάτων που εξετάζονται, ώστε να επιτευχθεί η

ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής, θα γίνει στα παρακάτω κεφάλαια.

Αρχικά κάνουμε μία σύντομη ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης του διαδι-

κτύου, ώστε να γίνουν εμφανή τα γενικά χαρακτηριστικά που αναμένεται να έχει

ένας σύγχρονος διαδικτυακός τόπος, σε αντιπαραβολή με αυτά των προηγούμενων

γενεών.

Στη συνέχεια εστιαζόμαστε στα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών εφαρμο-

γών, που τις διαφοροποιούν από τις εφαρμογές που δεν έχουν αναπτυχθεί για το

διαδίκτυο. Αυτά τα χαρακτηριστικά θέτουν το γενικότερο πλαίσιο προδιαγραφών,

που πρέπει να ικανοποιεί το σύστημα.

Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου ασχολούμαστε με θέματα μεθοδολογίας α-
νάπτυξης των διαδικτυακών εφαρμογών. Τα θέματα που εξετάζονται, η αρχιτεκτο-

νική, ο σχεδιασμός, η ασφάλεια και ο σχεδιασμός των δοκιμών, είναι κρίσιμα στη

διαδικασία ανάπτυξης και στην καλή λειτουργία της εφαρμογής.

Το κεφάλαιο αυτό βασίζεται σε κεφάλαια του βιβλίου με τίτλο “Web Engi-
neering: Modeling and Implementing Web Applications” (Rossi, 2008), από τους

Murugesan (2008) και τους Gaedke & Meinecke (2008).

10.1. Εξέλιξη του διαδικτύου και των εφαρμογών του
Το διαδίκτυο εξελίχθηκε πέρα από κάθε φαντασία στη διάρκεια της ύπαρξης

του. Ξεκίνησε το 1991, όταν ο Tim Berners-Lee συνέλαβε και δημοσίευσε ένα σύ-
στημα με σκοπό την έκδοση και δημοσιοποίηση πληροφοριών, ώστε να βοηθηθεί ο

επιστημονικός διάλογος, που το ονόμασε «Παγκόσμιος Δικτυακός Ιστός» (“World

Wide Web”) (Rossi κ.ά., 2008).
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Η εξέλιξη του διαδικτύου οδήγησε στη συνεργασία διαφορετικών τομέων

και ειδικοτήτων, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την επιστήμη της πληροφορί-
ας, τις ΤΠΕ. Αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν να επιτευχθεί η δημιουργία, διαθε-

σιμότητα, διαμοίραση και χρήση διαφορετικών τύπων πληροφοριών οπουδήποτε

και οποτεδήποτε, με τη χρήση πολλών ειδών διαφορετικών συσκευών, όπως υπο-

λογιστών γραφείου και φορητών, ταμπλετών, «έξυπνων» κινητών κλπ.

Η κατηγοριοποίηση της εξέλιξης του διαδικτύου, όσο αφορά στα βασικά λει-

τουργικά χαρακτηριστικά που προσέφερε, προσφέρει και θα προσφέρει, έχει ως

εξής:

1. το «στατικό» διαδίκτυο (static web),

2. το «δυναμικό» διαδίκτυο (dynamic web),
3. το «κοινωνικό» διαδίκτυο (Web 2.0),

4. το «φορητό» διαδίκτυο (Mobile Web),

5. το «σημαντικό» διαδίκτυο (Semantic Web).

10.1.1. Στατικό και Δυναμικό Διαδίκτυο (Web 1.0)
Το στατικό διαδίκτυο, αποτελούταν κυρίως από συλλογή στατικών ιστοσελί-

δων, που παρείχαν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και πρόσωπα.

Αργότερα οι σελίδες έγιναν δυναμικές, αφού δημιουργούνταν τη στιγμή της

προβολής τους, από δεδομένα που ήταν καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων. Αυτό

έδωσε στους σχεδιαστές τη δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες που ανταποκρί-
νονταν στις ανάγκες κάποιου συγκεκριμένου χρήστη. Αυτές οι ιστοσελίδες αποτέλε-

σαν το Δυναμικό διαδίκτυο.

Αν και οι πληροφορίες που παρέχονταν ήταν προσαρμοσμένες στην ανάγκη

του χρήστη, η ροή της πληροφορίας ήταν, ουσιαστικά, προς τη μία διεύθυνση και η

δυνατότητα αλληλεπίδρασης περιορισμένη. Οι χρήστες δεν έχουν ρόλο στη δημι-

ουργία του περιεχομένου.

Το «στατικό» και «δυναμικό» διαδίκτυο αναφέρονται σήμερα ως Web 1.0.

10.1.2. Web 2.0: Το νέο πρόσωπο του διαδικτύου
Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε ένα νέο είδος διαδικτυακών εφαρμογών,

γνωστό με το όνομα Web 2.0. Αυτές οι εφαρμογές επιτρέπουν την αλληλεπίδραση

ομάδων και μεμονωμένων χρηστών, με τρόπους που δεν ήταν διαθέσιμοι παλαιό-
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τερα. Παραδείγματα είναι οι τόποι κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το

tweeter, τόποι διαμοιρασμού περιεχομένου, όπως το YouTube και τα συστήματα

συλλογικής συγγραφής, όπως η Wikipedia.

Επιπλέον της δυνατότητας δημιουργίας περιεχομένου από τους χρήστες, αυ-

τά τα συστήματα δίνουν τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης και εύκολης πρόσβασης.

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα λειτουργικού συνδυασμού πολλών διαφορετικών

υπηρεσιών, σε μια πλούσια διασύνδεση χρήστη.

10.1.3. Το «φορητό» διαδίκτυο (Mobile Web)
Οι εξελίξεις και η διαδεδομένη χρήση των φορητών συσκευών και των α-

σύρματων επικοινωνιών, όπως τα «έξυπνα» τηλέφωνα και οι ταμπλέτες, δίνουν τη

δυνατότητα σε έναν όλο και αυξανόμενο αριθμό χρηστών να έχουν πρόσβαση στο

διαδίκτυο, χωρίς τη χρήση υπολογιστών.

Οι εφαρμογές του «φορητού» διαδικτύου μπορούν να παρέχουν επί πλέον
υπηρεσίες, από αυτές των παραδοσιακών εφαρμογών, όπως υπηρεσίες που εξαρ-

τώνται από τη τοποθεσία (location aware services).

10.1.4. Το σημαντικό διαδίκτυο (Semantic Web)
Στις παρούσες διαδικτυακές εφαρμογές οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε

φυσική γλώσσα, τη οποία οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να καταλάβουν, αλλά όχι

και οι υπολογιστές.

Το σημαντικό διαδίκτυο θα είναι επέκταση του παρόντος, με την πρόσθεση

της δυνατότητας οι πληροφορίες να έχουν προσδιορίζονται με τρόπο τέτοιο ώστε

να μπορούν να γίνουν «κατανοητές» και από τους υπολογιστές. Συσχετίζοντας το
νόημα με το περιεχόμενο, είναι δυνατόν να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός αυτο-

ματισμού και περισσότερο «έξυπνες» εφαρμογές.

10.2. Χαρακτηριστικά των διαδικτυακών εφαρμογών
Τα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών εφαρμογών είναι διαφορετικά από τις

παλαιότερες εφαρμογές, που δεν δημιουργήθηκαν για το διαδίκτυο, με αποτέλε-

σμα τη διαφοροποίηση του τρόπου ανάπτυξης τους (Rossi κ.ά., 2008):

 Εξελίσσονται με τον χρόνο, απαιτώντας συχνές αλλαγές στο περιεχόμενο, τη

λειτουργικότητα, τη δομή, τη πλοήγηση, την εμφάνιση και την υλοποίηση.
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Εξελίσσονται κυρίως λόγω των αλλαγών των απαιτήσεων (αστάθεια απαιτή-

σεων), αφού το σύστημα τεθεί σε λειτουργία.

 Προορίζονται για χρήση από μια τεράστια, διαφοροποιημένη κοινότητα
χρηστών, που έχουν διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και δεξιότητες χειρι-

σμού. Η διεπαφή χρήστη και τα χαρακτηριστικά χρηστικότητας πρέπει να

ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού ανώνυμων χρηστών.
Επί πλέον, ο αριθμός των χρηστών κάθε στιγμή είναι απρόβλεπτος, πράγμα

που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα απόδοσης.

 Οι διαδικτυακές εφαρμογές απαιτούν την παρουσίαση πολλών διαφορετι-
κών ειδών περιεχομένου, όπως κείμενο, γραφικά, εικόνες και ήχο. Το περιε-

χόμενο μπορεί να σχετίζεται, ή να προκύπτει από επεξεργασία δεδομένων. Η
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών απαιτεί τη δημιουργία και διαχείριση

τέτοιου υλικού, παρουσίαση του με ελκυστική μορφή, καθώς και πρόβλεψη

για συνεχή ανανέωση, μετά την αρχική δημοσιοποίηση.

 Τα διαδικτυακά συστήματα, γενικά, απαιτούν καλή αισθητική, καθώς και
εύκολη πλοήγηση.

 Οι διαδικτυακές εφαρμογές, κυρίως αυτές που απευθύνονται σε διεθνή κοι-
νό, απαιτείται να ανταποκρίνονται σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστι-

κά πλαίσια, καθώς και σε εθνικές προδιαγραφές, περιλαμβανομένων πολ-
λαπλών γλωσσών και διαφορετικών μονάδων μέτρησης.

 Η απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι, γε-
νικά, μεγαλύτερες, από ότι στα παραδοσιακά συστήματα.

 Απαιτείται να λειτουργούν σε διαφορετικές συσκευές απεικόνισης, να παρέ-
χουν διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης και να υποστηρίζουν υλικό, λο-

γισμικό και δίκτυα με πολύ διαφορετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας.

 Οι επιπτώσεις της αποτυχίας, ή της δυσαρέσκειας των χρηστών μπορεί να
είναι πολύ μεγαλύτερες στα διαδικτυακά συστήματα, από ότι στα παραδο-

σιακά. Οι διαδικτυακές εφαρμογές μπορεί να δυσλειτουργήσουν για πολ-

λούς διαφορετικούς λόγους.

 Οι χρόνοι ανάπτυξης είναι μικρότεροι, πράγμα που επηρεάζει σημαντικά την
μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης τους.

 Η ανάγκη συχνής ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και προτύπων και η χρή-
ση τους για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιουργούν απαι-

τήσεις συνεχούς ανάπτυξης και συντήρησης.

 Η εξελικτική φύση του διαδικτύου και των εφαρμογών του απαιτούν διαδι-

κασίες επαναληπτικής (incremental) ανάπτυξης.
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10.3. Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
Οι διαδικτυακές εφαρμογές δεν αναπτύσσονται τυχαία, αλλά μέσω κάποιας

συστηματικής διαδικασίας σχεδίασης, ανάπτυξης, δοκιμής (testing), αξιολόγησης

και φροντίδας για θέματα ασφάλειας. Ο σχεδιασμός και η ανάλυση των διαδικτυα-
κών συστημάτων εμπεριέχει σημαντικές προκλήσεις: Τα συστήματα πρέπει να κα-

τανοηθούν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης και να εξεταστούν από πολ-

λές διαφορετικές προοπτικές (Rossi κ.ά., 2008).

10.3.1. Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική ενός διαδικτυακού συστήματος ορίζεται ως «η βασική ορ-

γάνωση του, ο ορισμός των μερών του, των σχέσεων μεταξύ τους και με το περι-

βάλλον καθώς και οι αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό και την εξέλιξη του» (Maier,

Emery, & Hilliard, 2001). Χρησιμοποιεί αφαιρετικές οψεις και μοντέλα για να απλο-

ποιήσει και να περιγράψει πολύπλοκες δομές.

Η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει ένα πλαίσιο, περιγράφει τη δομή και κάνει το

σύστημα κατανοητό. Βοηθά στη μετάβαση από την ανάλυση στην ανάπτυξη.

Κατά τη φάση σχεδίασης της αρχιτεκτονικής, παίρνονται αποφάσεις σχετικά

με τα διάφορα μέρη του συστήματος και του τρόπου αλληλεπίδρασης τους. Πολλοί

παράγοντες καθορίζουν τις επιλογές στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής, συμπερι-

λαμβανομένων:

 λειτουργικών απαιτήσεων,

 ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης,

 τεχνικά θέματα,

 εμπειρία.

10.3.2. Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη υψηλής απόδοσης και

υψηλής ποιότητας διαδικτυακών εφαρμογών. Ο σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιή-

σει πολλές διαφορετικές απαιτήσεις, πολλές από τις οποίες είναι αντικρουόμενες:

 Χρηστικότητα – σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη και της πλοήγησης

 Δυνατότητα κατανόησης δομής

 Υψηλή απόδοση – ανταπόκριση

 Ασφάλεια
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 Πρόβλεψη για εξέλιξη και συντήρηση

 Δοκιμή

 Προσβασιμότητα

 Θέματα διεθνούς πρόσβασης (γλώσσα, μονάδες μέτρησης κλπ)

 Σχεδιασμός γραφικών και πολυμέσων

 Σχεδιασμός των σελίδων.

10.3.3. Ασφάλεια
Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, που αφορά

τόσο τους μεμονωμένους χρήστες και τα προσωπικά τους δεδομένα, όσο και τις

πληροφορίες και δομές μεγάλων εταιριών.

10.3.4. Δοκιμή και αξιολόγηση
Η δοκιμή παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης των διαδικτυακών

εφαρμογών. Όμως, πάρα πολλές φορές, η δοκιμή και αξιολόγηση είναι θέματα που

παραλείπονται. Πολλοί σχεδιαστές δοκιμάζουν τα συστήματα του μόνο αφού απο-

τύχουν (failure), ή οι περιορισμοί τους γίνουν εμφανείς. Επιθυμητό όμως είναι οι

δοκιμές να γίνονται εκ των πρότερων (proactive testing), έτσι ώστε να διασφαλίζε-
ται η ποιότητα, η λειτουργικότητα και να εξασφαλίζεται η απόδοση σε επιθυμητά

επίπεδα.

Ο σχεδιασμός των δοκιμών (test plan) πρέπει να γίνεται νωρίς στη διαδικα-

σία ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των δοκιμών υποδεικνύει τον τρόπο που θα γίνονται

οι δοκιμές, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία, σε σχέση με τις απαιτήσεις.

Ο Lam (2001) ομαδοποίησε τις ανάγκες δοκιμής των διαδικτυακών συστημά-

των στις εξής κατηγορίες:

1. Συμβατότητα με τους φυλομετρητές (browsers)

2. Εμφάνιση σελίδων
3. Διαχείριση συνεδρίας

4. Χρηστικότητα

5. Ανάλυση περιεχομένου
6. Διαθεσιμότητα

7. Αντίγραφα ασφάλειας και επαναφορά

8. Επικοινωνία με τη βάση δεδομένων

9. Αγορές, διαχείριση παραγγελιών
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10. Προσαρμογή σε διεθνές κοινό (internationalization)

11. Εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών διαδικασιών
12. Ολοκλήρωση του συστήματος

13. Απόδοση

14. Εισαγωγή στο σύστημα (login) και ασφάλεια
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11. Σχεδιασμός διαδικτυακών εφαρμογών
Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη και υλοποίηση του δι-

αδικτυακού τόπου, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία μεθοδολογία ανάπτυξης. Στο

προηγούμενο κεφάλαιο (10, Θέματα ανάπτυξης, σελ. 59) αναφερθήκαμε στο γενι-

κότερο πλαίσιο ανάπτυξης των διαδικτυακών εφαρμογών. Σε αυτό το κεφάλαιο ε-

πιλέγεται μια συγκεκριμένη μεθοδολογία ανάπτυξης, η UWE (UML Web Enginneer-
ing) και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της. Η μεθοδολογία αυτή θα χρησιμο-

ποιηθεί κατά την ανάπτυξης του διαδικτυακού τόπου.

Τα θέματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει μια διαδικασία σχεδιασμού δια-

δικτυακών συστημάτων μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις τέσσερεις κατη-

γορίες, που παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Δεδομένα/πληροφορία – τα θέματα αυτά σχετίζονται με τα δεδομένα που

διαχειρίζεται το σύστημα και τη παρουσίαση τους.

2. Πλοήγηση – θέματα που σχετίζονται με τη δομή πλοήγησης και τη συμπερι-
φορά του συστήματος

3. Λειτουργικότητα – θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα του συ-

στήματος, πέρα από την πλοήγηση.
4. Παρουσίαση/διεπαφή χρήστη – θέματα που σχετίζονται με τη διεπαφή χρή-

στη και τη σχεδίαση της παρουσίασης.

11.1. Επιλογή Μεθόδου Σχεδιασμού
Για την επιλογή μεθόδου σχεδιασμού μελετήθηκαν οι μέθοδοι που αναφέ-

ρονται στο βιβλίο του Rossi και των συνεργατών του (2008) και αξιολογήθηκαν με

γνώμονα την ευκολία χρήσης, την ωριμότητα τους, την συνεχιζόμενη εξέλιξη ή στα-
σιμότητα τους και παραδειγμάτων πραγματικών διαδικτυακών συστημάτων που

σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια τους.

Η τελική επιλογή ήταν η UWE (Koch κ.ά., 2008), αφού:

- Βασίζεται στη UML, γλώσσα (γραφική και μη) μοντελοποίησης που χρη-

σιμοποιείται ευρέως και είναι γνωστή, ως ένα σημείο τουλάχιστον, στους
περισσότερους πληροφορικούς, όπως και στο συγγραφέα αυτής της ερ-

γασίας.

- Υποστηρίζεται από όλα τα εργαλεία μοντελοποίησης που υποστηρίζουν
της UML.
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- Οι δημιουργοί της μεθόδου παρέχουν ιδιαίτερα πακέτα υποστήριξης της

μεθόδου για το UML περιβάλλοντα μοντελοποίησης Smartdraw (εμπορι-
κό) και Argo UML (ανοικτού κώδικα). Τα πακέτα αυτά προσφέρονται δω-

ρεάν.

- Υπάρχει καλή υποστήριξη (documentation), από άποψη μαθημάτων εκ-
μάθησης (tutorials) και παραδειγμάτων σχεδιασμού.

- Η μέθοδος δεν έχει εγκαταλειφτεί, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται και να

βελτιώνεται.

- Αξιολόγηση της μεθόδου έδειξε ότι μπορεί να μοντελοποιήσει όλες τις

όψεις, που απαιτούνται για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής.

11.2. UML-Based Web Engineering (UWE)
Η μεθοδολογία UML-Based Web Engineering (UWE) αναπτύχθηκε στο τέλος

της δεκαετίας του 90, με σκοπό να προτείνει μια στάνταρντ μεθοδολογία για την

ανάπτυξη μοντέλων ανάλυσης και σχεδιασμού διαδικτυακών συστημάτων.

Οι λόγοι επιλογής της ήταν η αποδοχή της UML σα στάνταρντ στην ανάπτυξη
συστημάτων λογισμικού και η ευελιξία που παρέχει, λόγω ύπαρξης μηχανισμών ε-

πέκτασης, , αντί για την ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης γλώσσας.

Η UWE συνεχώς προσαρμόζεται στις νέες δυνατότητες του διαδικτύου, όπως

εφαρμογών που βασίζονται στην αλληλεπίδραση του χρήστη, την εξατομικευμένη
εμπειρία χρήσης, την εξάρτηση από το περιεχόμενο και τις ασύγχρονες εφαρμογές.

Εξελίσσεται, επίσης, ώστε να χρησιμοποιεί της τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της

ανάπτυξης λογισμικού.

11.2.1. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας σχεδιασμού
Η διαδικασίας ανάπτυξης των διαδικτυακών συστημάτων υπόκειται σε συ-

νεχή μεταβολή, λόγω των αλλαγών στις απαιτήσεις των χρηστών και στη τεχνολογί-

α. Τα μοντέλα που δημιουργούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης

πρέπει να μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα, ώστε να προσαρμόζονται σε αυτές

τις ανάγκες. Για να ανταπεξέρθει σε αυτή την απαίτηση, η UWE υποστηρίζει τον αυ-
στηρό διαχωρισμό των μοντέλων που δημιουργούνται στις αρχικές φάσεις ανάπτυ-

ξης και υλοποιεί μια διαδικασία ανάπτυξης που βασίζεται σε μοντέλα.
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1.1.1.1. Διαχωρισμός Μοντέλων
Παρόμοια με άλλες σχεδιαστικές μεθόδους, η UWE βασίζεται σε ξεχωριστά

μοντέλα, που περιγράφουν πτυχές του διαδικτυακού συστήματος. Δημιουργούνται
μοντέλα στις φάσεις διερεύνησης αναγκών, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης,

τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν διαφορετικές όψεις του συ-

στήματος (περιεχόμενο, πλοήγηση, δομή και παρουσίαση). Το μοντέλο του περιε-

χομένου χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις έννοιες του πεδίου εφαρμογής, κα-
θώς και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Η δομή του υπερκειμένου, ή, διαφορετικά,

το μοντέλο πλοήγησης δημιουργείται ξεχωριστά από το περιεχόμενο, αν και προ-

κύπτει από αυτό. Το μοντέλο πλοήγησης περιγράφει τα μονοπάτια μεταβάσεων του
διαδικτυακού συστήματος. Το μοντέλο παρουσίασης περιγράφει την αναπαράστα-

ση και την επικοινωνία χρήστη-συστήματος.

Η UWE προτείνει τουλάχιστον ένα είδος διαγράμματος UML για την οπτικο-

ποίηση κάθε μοντέλου. Επί πρόσθετα, πολλές φορές χρησιμοποιούνται διαγράμμα-
τα αλληλεπίδρασης (interaction diagram) ή μηχανές καταστάσεων (state machines),

ώστε να αναπαρασταθούν συμπεριφορές του διαδικτυακού συστήματος (Fowler,

2004). Στο Σχήμα 4 δίνεται η διαδικασία της μοντελοποίησης και ανάπτυξης, που
νοείται τρεις ορθογώνιους άξονες: φάσεις ανάπτυξης, όψεις του συστήματος και

απόψεις (aspects).

Σχήμα 4 Η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, σύμφωνα με την UWE
(Koch κ.ά., 2008, προσαρμογή).

Ένα επί πλέον στοιχείο, το οποίο η μέθοδος διαχειρίζεται ξεχωριστά, είναι η

«προσαρμοστικότητα» (adaptivity). Τα διαδικτυακά συστήματα μπορούν να προ-

σφέρουν εξατομικευμένη και εξαρτώμενη από τα δεδομένα εμπειρία χρήστη, ώστε

να παρέχουν καταλληλότερες πληροφορίες, συνδέσμους ή σελίδες, που σχετίζονται
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με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Η προσαρμοστικότητα αντιμετωπίζεται ως μία α-

κόμη διάσταση, που επηρεάζει τις άλλες τρεις.

Μοντέλα αναγκών και αρχιτεκτονικής, που εστιάζουν σε συγκεκριμένες ό-
ψεις της διαδικασίας ανάπτυξης, συμπληρώνουν τις προδιαγραφές του συστήμα-

τος.
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12. Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου
Για την υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να επιλεγεί μια πλατ-

φόρμα, στην οποία θα βασιστεί η ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις,

η κάθε μία με ισχυρά και ασθενή σημεία. Η επιλογή κάποιας από αυτές βασίζεται

σε πολλά κριτήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το κόστος και η προηγούμενη

εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης.

Στο κεφάλαιο αυτό θα δώσουμε τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, η ο-
ποία επιλέχθηκε ως βάση της ανάπτυξης (‘Drupal - Open Source CMS | drupal.org’,

χ.χ.). Το Drupal ανήκει στην κατηγορία των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου

(CMS, Content Management Systems) ανοικτού κώδικα. Είναι ένα από τα τρία πλέον

δημοφιλή συστήματα της κατηγορίας.

Αρχικά παρουσιάζεται η ιστορία και τα χαρακτηριστικά των Συστημάτων Δι-

αχείρισης Περιεχομένου, ώστε να γίνει κατανοητή η αποστολή τους και η υποδομή

που προσφέρουν. Στη συνέχεια συγκρίνονται μεταξύ τους τα τρία πλέον δημοφιλή
Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοικτού κώδικα, τα Wordpress, Joomla και

Drupal. Παρουσιάζονται τα θετικά και αρνητικά σημεία του κάθε ένα, και δικαιολο-

γείται η επιλογή του Drupal, ως εργαλείο στο οποίο βασίζεται η υλοποίηση.

12.1. Ιστορική αναδρομή
Στη βάση του, το διαδίκτυο είναι εργαλείο διαμοιρασμού πληροφορίας. Για

να γίνει δυνατή η απεικόνιση της πληροφορίας σε μια πληθώρα διαφορετικών συ-

σκευών χρησιμοποιείται μια γλώσσα, που ονομάζεται HTML. Περιέχει δυνατότητες

περιγραφής του τρόπου παρουσίασης της πληροφορίας, καθώς και δυνατότητες

δημιουργίας υπερσυνδέσεων.

Στα αρχικά στάδια της ύπαρξης του διαδικτύου, όποιος ήθελε να δημοσιεύ-
σει πληροφορίες έπρεπε να γνωρίζει HTML, να γράψει τον αντίστοιχο κώδικα και

κάποιος φυλλομετριτής (web browser) να διαβάσει τον κώδικα και να τον μετατρέ-

ψει στο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη. Το μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού δεν έχει δεξιότητες ανάπτυξης κώδικα. Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη

του διαδικτύου, ήταν απαραίτητο να υπάρχουν τρόποι δημοσίευσης περιεχομένου

χωρίς την ανάγκη συγγραφής κώδικα.

Την ανάγκη αυτή καλύπτουν τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Con-
tent Management Systems, CMS). Βοηθούν να παραχθεί και να αποθηκευθεί το πε-

ριεχόμενο σε κάποια «αποθήκη», συνήθως κάποια βάση δεδομένων. Διαχειρίζονται
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τις σχέσεις μεταξύ του περιεχομένου, π.χ. τη θέση τους σε κάποια δεδομένη ιεραρ-

χία και διασφαλίζουν την εμφάνιση του, σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη, συ-
σχετίζοντας το περιεχόμενο με φύλλα μορφοποίησης (Cascaded Style Sheets, CSS).

Κάποια CMS προσφέρουν, επίσης, επί πλέον δυνατότητες, όπως διαχείριση της δια-

δικασίας έκδοσης (editorial process) και ελέγχου ροής εργασιών (workflows).

Η χρήση των CMS, σε σχέση με την ανάπτυξη ιστοσελίδων που βασίζονται

στη συγγραφή (έστω και οπτική) HTML περιλαμβάνει τα εξής πλεονεκτήματα:

 Δημιουργία και έκδοση περιεχομένου χωρίς την ανάγκη γνώσης HTML, ή άλ-
λων γλωσσών.

 Συντονισμός ομάδων συγγραφέων, και εκδοτών.

 Έλεγχος της μορφής και της ποιότητας του περιεχομένου.

 Επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου σε διαφορετικές μορφές και sites.

12.1.1. Εξέλιξη των CMS
Μέχρι, περίπου, το 1996, οι περισσότεροι ιστοτόποι αναπτύσσονταν με τη

συγγραφή HTML, συνήθως από επαγγελματίες, και στη συνέχεια μεταφερόντουσαν

σε εξυπηρετητές (servers). Η διαδικασία αυτή δημιουργούσε εμπόδια στους χρή-

στες που είχαν περιορισμένες τεχνικές γνώσεις, αλλά και στους οργανισμούς, που

αντιμετώπιζαν δυσκολία στη συχνή ανανέωση του περιεχομένου των σελίδων τους.

Τα πρώιμα CMS αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.

Αναπτύχθηκε ένας αριθμός μεγάλων και ακριβών συστημάτων, που αποδείχθηκαν

επιτυχημένα, αφού επέτρεπαν σε μια μικρή ομάδα τεχνικών να διαχειρίζεται το πε-
ριεχόμενο μιας επιχείρησης. Οι εταιρίες που τα κατασκεύαζαν αναπτύχθηκαν γρή-

γορα, την περίοδο 1996-1999, αφού λόγω τις έκρηξης των “dotcom”, η ζήτηση για

τα προϊόντα τους ήταν μεγάλη.

Μετά το 2000, η ανάπτυξη των “dotcom” επιβραδύνθηκε, και η παραγωγή

των CMS επιβραδύνθηκε μαζί της. Οι εταιρίες, που παρήγαγαν τα αρχικά συστήμα-
τα συνενώθηκαν και ο ρυθμός εξέλιξης μειώθηκε. Αυτή τη περίοδο νέοι παραγωγοί

διαπίστωσαν ότι πολλοί οργανισμοί δεν χρειαζόντουσαν ένα σύστημα με πάρα πολ-

λές δυνατότητες, αλλά κάποιο που να είναι «αρκετά καλό», σε μικρότερη τιμή. Ένα

δεύτερο κύμα εκδοτών άρχισε να διαθέτει τέτοια εργαλεία.
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Στη δεύτερη φάση εμφανίστηκαν και CMS ανοιχτού κώδικα. Σε αυτό το

πλαίσιο αναπτύχθηκαν CMS με πολλές δυνατότητες, που σήμερα κατέχουν σημα-

ντικό μερίδιο της αγοράς.

12.2. Η σημερινή εικόνα στα CMS
Στη σημερινή αγορά υπάρχει μια πληθώρα CMS ανοιχτού κώδικα. Τα επι-

κρατέστερα, όμως, είναι τρία: Wordpress, Joomla και Drupal, με σειρά δημοτικότη-

τας. Στo Σχήμα 5 (‘Open source wars: Wordpress vs Drupal vs Joomla | Techi.com’,
χ.χ.) δίνεται μια σύγκριση μεταξύ των τριών συστημάτων. Από αυτή φαίνεται ότι το

πλέον διαδεδομένο σύστημα είναι το Wordpress, το οποίο διακρίνεται για την ευ-

κολία χρήσης του, τα πολλά plugins κα τα πολλά θέματα. To Joomla, όσο αφορά την

ευκολία χρήσης, τοποθετείται ανάμεσα στο Wordpress και το Drupal, ενώ το Drupal

θεωρείται δύσκολο στη χρήση.

Η σύγκριση αυτή συμφωνεί με τη δημοτικότητα των τριών συστημάτων, ό-

πως δίνεται από το site opencms (‘CMS Market Share - OpenSourceCMS’, χ.χ.), που

δείχνει ότι το 56% των ιστοτόπων, που έχουν κατασκευαστεί με CMS ανοιχτού λογι-

σμικού, βασίζεται στο Wordpress, το 19% στο Joomla και το 12% στο Drupal.

Η εμπειρία του γράφοντα συμφωνεί με τις προαναφερθείσες ταξινομήσεις.

Δείχνει, όμως, ότι τα τρία συστήματα σκοπεύουν σε διαφορετικές ομάδες χρηστών

και σε τόπους διαφορετικής πολυπλοκότητας.

Το Wordpress απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν εύκολα και γρήγορα να
στήσουν έναν τόπο, χωρίς πολλές απαιτήσεις, σκοπός του οποίου είναι, κυρίως, να

χρησιμοποιείται ως blog.

Με το Joomla μπορούν να κατασκευαστούν τόποι μεγαλύτερης πολυπλοκό-

τητας, αλλά ο έλεγχος και οι απαιτήσεις που μπορεί να έχει ο σχεδιαστής είναι πε-

ριορισμένες. Στο Joomla όλα γίνονται από modules, που το καθένα εκτελεί μια ολο-
κληρωμένη λειτουργία, με μικρή δυνατότητα παρέμβασης στη λειτουργία την εμ-

φάνιση του. Επί πλέον, τα modules συνήθως δεν είναι ανοιχτού κώδικα, αλλά πω-

λούνται. Το Joomla δεν έχει χαρακτηριστικά, που μπορεί να είναι σημαντικά, όπως
πολλές διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και δυνατότητα ελέγχου της πρόσβασης

κατηγοριών χρηστών σε περιεχόμενο του τόπου.

Το Drupal, τέλος, είναι ένα σύστημα αρκετά δύσκολο στη χρήση, που έχει

μεγάλη καμπύλη εκμάθησης, αλλά προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερες δυνατότητες,

σε σχέση με τα άλλα δύο.
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Σχήμα 5 Σύγκριση μεταξύ των τριών πιο διαδεδομένων CMS ανοικτού κώδικα, Wordpress, Joomla
και Drupal (‘Open source wars: Wordpress vs Drupal vs Joomla | Techi.com’, χ.χ.).
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Η εμπειρία του γράφοντα συμφωνεί με σχετικό άρθρο επαγγελματία

(‘Drupal vs Joomla vs Wordpress: An Experienced Developer’s Perspective |
Foliovision’, χ.χ.), που υποστηρίζει ότι είναι καλό να επιλέγεται Wordpress για α-

πλούς τόπους, ενώ Drupal για πολύπλοκους, με σημαντικές ανάγκες παραμετρο-

ποίησης. To Joomla είναι καλό να αποφεύγεται.

12.3. Κριτήρια επιλογής
Δεδομένου ότι φιλοδοξία του γράφοντα είναι να αναπτυχθεί σύστημα που

να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολείο,

το εγχείρημα περιλαμβάνει σημαντικές ανάγκες ανάπτυξης υπηρεσιών και παραμε-

τροποίησης, που δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα προκατασκευασμένο

module. Πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει έναν μεγάλο αριθμό ρόλων, π.χ. εκπαι-
δευτές, μαθητές, γονείς. Ακόμη περισσότερο, ένας ρόλος μπορεί να έχει επί πλέον

χαρακτηριστικά, όπως, π.χ., ένας εκπαιδευτικός να είναι διευθυντής, ή γραμματέας.

Απαιτείται σημαντικός έλεγχος πρόσβασης σε στοιχεία του τόπου, όπως, π.χ.

μπορεί να υπάρχει ένα blog, που να είναι προσβάσιμο μόνο στους εκπαιδευτικούς

ενός συγκεκριμένου σχολείου.

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε προηγούμενα, όπως και σύμφωνα με την ε-

μπειρία του γράφοντα, ούτε το Joomla, πολύ περισσότερο το Wordpress, δεν διαθέ-

τουν την ευελιξία να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις.

Το Drupal έχει δείξει αυτή τη δυναμική και είναι η τελική επιλογή. Έρχεται
όμως με κόστος στον χρόνο εκμάθησης και δυσκολία στη χρήση του. Από μια άπο-

ψη, κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο. Όσο πιο ευέλικτο είναι ένα σύστημα και όσο

περισσότερες επεμβάσεις επιτρέπει, τόσο περισσότερο πρέπει να εκθέτει στοιχειώ-

δης λειτουργίες, που καλείται να συνδυάσει ο χρήστης. Οριακά, η μεγαλύτερη ευε-
λιξία υπάρχει αν δεν χρησιμοποιείται ένα προκατασκευασμένο σύστημα, αλλά ξεκι-

νούμε να δημιουργήσουμε τα πάντα από την αρχή, πράγμα που απαιτεί άπειρο,

σχεδόν, χρόνο.
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Μέρος	3ο:	
Στο τρίτο μέρος της εργασίας εστιάζουμε στη διαδικασία ανάπτυξης και το

αποτέλεσμα της υλοποίησης, στη παρούσα μορφή της. Οι υπηρεσίες, που ιδανικά

θα παρέχει το σύστημα, δόθηκαν στο κεφ. 3, με τίτλο Υπηρεσίες, σελ. 26. Η γενικό-

τερη, αυτή, εικόνα προβλέπει υπηρεσίες σχετικές με κοινωνική δικτύωση, δημιουρ-
γία και ανεύρεση υλικού, ενημέρωση και επιμόρφωση. Λόγω του μεγάλου εύρους

των υπηρεσιών αυτών, του χρόνου και τις προσπάθειας που απαιτεί η ανάπτυξη

τους, αποφασίστηκε να τεθούν προτεραιότητες και να υλοποιηθεί το όλο έργο στα-

διακά (incrementally).

Πρώτη προτεραιότητα τέθηκε η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα επιτρέ-
πει στους εκπαιδευτικούς να δημοσιεύουν και να αναζητούν εκπαιδευτικό υλικό. Η

προτεραιότητα αυτή ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι υπάρχει, ήδη, μεγάλη ποσότη-

τα υλικού, που όμως είναι διάσπαρτο, δύσκολο να εντοπιστεί και χωρίς αξιολόγηση.
Μεγάλο μέρος αυτού του υλικού είναι άριστης ποιότητας και  έχει κερδίσει Ευρω-

παϊκά βραβεία (π.χ. Κολτσάκης, χ.χ.; Προκοπίου, χ.χ.). Η πληθώρα, όμως, συνδυα-

σμένη με τη δυσκολία ανεύρεσης και την απουσία αξιολόγησης οδηγεί στην υποεκ-

μετάλευση του.

Σε αυτό το μέρος της εργασίας συνοψίζουμε τις μη λειτουργικές προδιαγρα-

φές, που προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο (δεύτερο) μέρος της εργασίας και α-

ναπτύσσουμε το μοντέλο αναγκών, που καθορίζει τους ρόλους των χρηστών και τις
ενέργειες που πρέπει να μπορούν να κάνουν με το σύστημα. Στη συνέχεια ανα-

πτύσσουμε το μοντέλο του περιεχομένου (content model), που περιγράφει τη δομή

των φορμών του εκπαιδευτικού υλικού.

Ακολουθεί η περιγραφή του περιβάλλοντος ανάπτυξης, η διαδικασία ανά-

πτυξης και η παρουσίαση της υλοποίησης, όπου, πέρα από το τελικό προϊόν, φαίνε-
ται η εφαρμογή των αρχών σχεδίασης, όπως αναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφά-

λαια της παρούσας εργασίας. Τέλος δίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του

συστήματος.
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13. Προδιαγραφές
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τις προδιαγραφές του συστήματος.

Οι απαιτήσεις, αυτές, μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:

1. Τις μη λειτουργικές απαιτήσεις, που αφορούν τις αποφάσεις που έ-

χουν να κάνουν με την αρχιτεκτονική. Αυτές οι προδιαγραφές έχουν

τεθεί στο προηγούμενο (δεύτερο) μέρος της εργασίας και παρουσιά-

ζονται εδώ για λόγους πληρότητας.
2. Τις λειτουργικές απαιτήσεις που περιλαμβάνουν:

a. Το μοντέλο αναγκών (requirements model), που περιγράφει

τους ρόλους των χρηστών, που σχετίζονται με τη χρήση και τη
συντήρηση του συστήματος καθώς και τη λειτουργικότητα

του συστήματος, ιδωμένη από την άποψη των χρηστών.

b. Το μοντέλο του περιεχομένου (content model) που περιγρά-
φει τη δομή των φορμών που χρησιμοποιούν οι χρήστες για

τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.

13.1. Μη λειτουργικές απαιτήσεις
Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο (δεύτερο)

μέρος της εργασίας, και συνοψίζονται εδώ, είναι οι εξής:

 Προδιαγραφές που σχετίζονται με τη σχεδίαση των διαδικτυακών
κοινοτήτων (κεφ. 6, «Σχεδιασμός διαδικτυακών κοινοτήτων», σελ. 43)
και περιλαμβάνουν:

1. Διατύπωση και διάδοση του σκοπού που εξυπηρετεί η ύπαρ-

ξη της κοινότητας, που πρέπει είναι ευέλικτος στις μεταβαλ-

λόμενες ανάγκες των μελλών.
2. Η κοινότητα δημιουργείται, τουλάχιστον εν μέρει, από τους

χρήστες.

3. Προωθεί, διευκολύνει και αμβλύνει την αλληλεπίδραση των
μελών της.

4. Παρακινεί την ενεργό συναισθηματική ανάμειξη των μελών,

μέσω αυξημένων επιπέδων συμμετοχής.
5. Υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση ταυτότητας των με-

λών.

6. Περιλαμβάνει μηχανισμούς που δημιουργούν κοινό έδαφος
μεταξύ των μελών.
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7. Διαχειρίζεται θέματα αξιοπιστίας.

8. Παρέχει μια συνεπή, προβλέψιμη και ελεγχόμενη εμπειρία
χρήσης.

 Αποφάσεις σχετικές με τον τρόπο αξιολόγησης τους εκπαιδευτικού
υλικού (κεφ. 7, «Ποιότητα», σελ. 51). Η αξιολόγηση θα γίνεται:

o Ποσοτικά, με βαθμολόγηση σε πεντάβαθμη κλίμακα, που θα
ανακλά τη συνολική ικανοποίηση του χρήστη.

o Ποιοτικά, μέσω σχολίων που μπορούν να αναφέρουν, μεταξύ

των άλλων, ισχυρά και αδύναμα σημεία, καθώς και εμπειρίες

από τη χρήση του υλικού.

 Υποβοήθηση του χρήστη στην επιλογή της άδειας χρήσης, με την ο-
ποία διαθέτει το υλικό του (κεφ. 8, «Άδειες χρήσης», σελ. 53). Θα

προτείνονται ως εναλλακτικές οι «επιφύλαξη για όλα τα δικαιώματα»

και οι άδειες «creative commons», σε όλες τις παραλλαγές τους.

 Απόφαση σχετικά με το μοντέλου από κοινού ανάπτυξης εκπαιδευτι-
κού υλικού (κεφ. 9, «Μοντέλο από κοινού ανάπτυξης εκπαιδευτικού

υλικού», σελ. 57). Στον τόπο θα χρησιμοποιείται το «ακαδημαϊκό»

σύστημα, όπου κάθε εκπαιδευτικός θα υπογράφει τη δουλειά του. Οι
υπόλοιποι χρήστες, ακόμη κι αν επιτρέπεται από την άδεια χρήσης η

τροποποίηση του υλικού, δεν θα μπορούν να το κάνουν άμεσα, άλλα

θα πρέπει να δημοσιεύουν δικό τους υλικό, που θα αναφέρει το αρ-
χικό.

 Ως πλατφόρμα ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθεί το Σύστημα Διαχείρι-
σης Περιεχομένου (CMS) Drupal (κεφ. 12, «Συστήματα διαχείρισης

περιεχομένου», σελ. 70).

13.2. Μοντέλο αναγκών (Requirements model)
Το μοντέλο αναγκών είναι το βασικό διάγραμμα, που δείχνει τις αλληλεπι-

δράσεις χρήστη- συστήματος, που πρέπει να υποστηρίζονται. Αποτελεί τη βάση για
όλη την ανάπτυξη και υλοποίηση, αφού είναι αυτό που περιγράφει την απαιτούμε-

νη λειτουργικότητα. Έχει τη μορφή διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης (use case

diagram) καθώς ένός σύνολο περιπτώσεων χρήσης (use cases), που γράφονται σε

μορφή κειμένου (Fowler, 2004).

Το μοντέλο αναγκών, που παρουσιάζεται εδώ, βασίζεται στο μοντέλο που

παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας (κεφ. 2, «Ανάγκες επικοι-
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νωνίας Εκπαιδευτικών», σελ.21) και στην εμπειρία του γράφοντα. Εκφράζεται ως

ένα σύνολο περιπτώσεων χρήσης (use cases) υψηλού επιπέδου (business level), που
αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της UML (Fowler, 2004). Οι περιπτώσεις

χρήσης περιγράφουν τυπικές αλληλεπιδράσεις του συστήματος με τους χρήστες,

από την οπτική των χρηστών. Σκοπός τους είναι η καταγραφή των ενεργειών  που οι
μπορούν να πραγματοποιήσουν οι χρήστες, όπως και να δώσουν μια γενική, μη τε-

χνική περιγραφή των αποκρίσεων του συστήματος. Αν και υπάρχουν αρκετοί προ-

τεινόμενοι τρόποι καταγραφής των περιπτώσεων χρήσης, εδώ θα χρησιμοποιήσου-

με το μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι περιπτώσεις χρήσης χωρίζονται στις υψη-
λού επιπέδου (business level) και στις χαμηλού επιπέδου (system level) (Fowler,

2004). Οι υψηλού επιπέδου περιπτώσεις χρήσης δημιουργούνται κατά τη διάρκεια

των συνεντεύξεων με τους χρήστες, και κωδικοποιούν τους διαφορετικούς ρόλους
των χρηστών και τις αναγκαίες λειτουργίες του συστήματος. Οι περιπτώσεις χρήσης

χαμηλού επιπέδου προκύπτουν από επεξεργασία των περιπτώσεων χρήσης υψηλού

επιπέδου και έχουν σκοπό να περιγράψουν αναλυτικά την αλληλεπίδραση του χρή-
στη και του συστήματος, από μια περισσότερο τεχνική άποψη. Όπου κρίνεται ότι

είναι αναγκαία η διασαφήνιση της αλληλεπίδρασης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν

και διαγράμματα δραστηριότητας (activity diagrams), που είναι ένα άλλου είδους

διάγραμμα της UML.

Το μοντέλο αναγκών βασίστηκε στην επιλογή να αναπτυχθεί, αρχικά, το μέ-

ρος του συστήματος που αφορά την δημιουργία και ανεύρεση εκπαιδευτικού υλι-

κού. Οι περιπτώσεις χρήσης αναπτύχθηκαν με βάση την εμπειρία του γράφοντα και

το τι θα ήθελε ο ίδιος να περιλαμβάνει ένα τέτοιο σύστημα.

Το διάγραμμα των περιπτώσεων χρήσης (use case diagram) υψηλού επιπέ-
δου (business level) δίνεται στο Σχήμα 6. Για την ανάπτυξη του χρησιμοποιήθηκε το

λογισμικό MagicDraw, v16.8.

Στο Σχήμα 6 φαίνεται ότι στο σύστημα υπάρχουν πέντε (5) διαφορετικοί ρό-

λοι χρηστών (actors, στην ορολογία της UML).

 Ανώνυμος χρήστης (anonymous) – είναι ο χρήστης που δεν έχει δημιουργή-
σει λογαριασμό στο σύστημα, οπότε τα στοιχεία του δεν είναι γνωστά. Αυτό
το είδος χρήστη έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει (search) και να επιλέξει

(browse) εκπαιδευτικό υλικό, όπως επίσης να δει τα περιεχόμενα του υλι-

κού (View topic). Δεν έχει δικαίωμα δημιουργίας (create), σχολιασμού
(comment) και αξιολόγησης (rate) του υλικού.
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 Ο Εκπαιδευτικός – Πρόκειται για χρήστη που έχει δημιουργήσει λογαριασμό
στο σύστημα και έχει επιλέξει τον αντίστοιχο ρόλο. Επιπλέον των εργασιών

του ανώνυμου χρήστη, μπορεί να δημιουργήσει (create) νέο υλικό, να σχο-
λιάσει (comment) και να αξιολογήσει (rate) υλικό άλλων χρηστών. Μπορεί,

επίσης, να διαγράψει υλικό που έχει δημιουργήσει ο ίδιος (delete own ma-

terial).

 O συντονιστής (moderator) – έχει αρμοδιότητες ελέγχου και αναδιάρθρω-
σης του εκπαιδευτικού υλικού. Έχει δικαίωμα να αναδομεί εκπαιδευτικό υ-

λικό οποιουδήποτε χρήστη, π.χ. αλλαγή των κατηγοριών και των όρων ταξι-

νόμησης (modify any material), διαγραφή σχολείων με προκλητικό περιεχό-

μενο ή εκτός θέματος (delete any material).

 Ο διαχειριστής του συστήματος (administrator) – έχει αρμοδιότητες αλλα-
γής και συντήρησης του συστήματος, που δε φαίνονται στο συγκεκριμένο

διάγραμμα. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του σε σχέση με το εκπαιδευτικό

υλικό, είναι ταυτόσημες με αυτές του συντονιστή (moderator).

 O Εκπαιδευόμενος (student) – ο ρόλος εμφανίζεται στο διάγραμμα για λό-
γους πληρότητας, αφού θα είναι ρόλος του τελικού συστήματος. Όσο αφορά

το εκπαιδευτικό υλικό, τα δικαιώματα του ταυτίζονται με αυτά του ανώνυ-

μου χρήστη.

Σχήμα 6 Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης συστήματος, με σκοπό τη δημοσίευση και ανεύρεση εκ-
παιδευτικού υλικού.

Σε έναν χρήστη μπορούν να αποδοθούν περισσότεροι από ένας ρόλοι, π.χ.

ένας συντονιστής (moderator) αναμένεται να είναι και Εκπαιδευτικός (teacher).
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Η περίληψη των περιπτώσεων χρήσης που δίνονται στο Σχήμα 6 έχει ως ε-

ξής:

 Επιλογή υλικού (browse material) – ο χρήστης μπορεί να δει κατάλογους
υλικού, φιλτραρισμένους με κάποια κριτήρια. Οι ρόλοι που μπορούν να ε-
κτελέσουν την περίπτωση χρήσης είναι: ανώνυμος, εκπαιδευτικός, εκπαι-

δευόμενος.

 Αναζήτηση υλικού (search material) – αναζήτηση υλικού με λέξεις κλειδιά.
Ρόλοι: ανώνυμος, εκπαιδευτικός, εκπαιδευόμενος.

 Εμφάνιση περιεχομένου (view topic) – η εμφάνιση του περιεχομένου του
εκπαιδευτικού υλικού που επιλέχθηκε. Η συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης
αναμένεται να ακολουθεί τη περίπτωση χρήσης επιλογής ή αναζήτησης υλι-

κού. Ρόλοι: ανώνυμος, εκπαιδευτικός, εκπαιδευόμενος.

 Σχολιασμός (comment any material) – ο χρήστης μπορεί να δημοσιεύσει
ένα σχόλιο για το εκπαιδευτικό υλικό που βλέπει εκείνη τη στιγμή. Προηγεί-
ται η περίπτωση χρήσης «εμφάνιση περιεχομένου». Ρόλοι: εκπαιδευτικός.

 Αξιολόγηση (rate any material) – ο χρήστης αξιολογεί το υλικό το οποίο
βλέπει εκείνη της στιγμή. Προηγείται η περίπτωση χρήσης «εμφάνιση περιε-

χομένου». Ρόλοι: εκπαιδευτικός.

 Δημιουργία υλικού (create material) – ο χρήστης δημιουργεί νέο υλικό. Ρό-
λοι: εκπαιδευτικός.

 Τροποποίηση υλικού του ίδιου (modify own material) – ο χρήστης μπορεί
να τροποποιήσει το υλικό που δημιούργησε ο ίδιος. Ρόλοι: εκπαιδευτικός.

 Διαγραφή υλικού του ίδιου (delete own material) – ο χρήστης μπορεί να
διαγράψει υλικό που έχει παράγει ο ίδιος. Ρόλοι: εκπαιδευτικός.

 Διαγραφή σχολίου του ιδίου (delete own comment) – ο χρήστης μπορεί να
διαγράψει σχόλιο που έχει κάνει ο ίδιος. Ρόλοι: εκπαιδευτικός.

 Διαγραφή οποιουδήποτε υλικού (delete any material) – ο χρήστης μπορεί
να διαγράψει υλικό που παρήγαγε άλλος χρήστης. Ρόλοι: συντονιστής, δια-

χειριστής.

 Διαγραφή οποιουδήποτε σχολείου (delete any comment) – ο χρήστης μπο-
ρεί να διαγράψει σχόλιο που έκανε άλλος χρήστης. Ρόλοι: συντονιστής, δια-
χειριστής.

 Τροποποίηση οποιουδήποτε υλικού (modify any material) – ο χρήστης
μπορεί να τροποποιήσει υλικό που παρήγαγε άλλος χρήστης. Ρόλοι: συντο-

νιστής, διαχειριστής.
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Η πλήρης περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης, όπως εισήχθησαν σε εργα-

λείο συντονισμού του σχεδίου ανάπτυξης (endeavor alm) δίνεται στο παράρτημα…

13.3. Μοντέλο περιεχομένου (Content Model)
Το μοντέλο περιεχομένου περιγράφει τη δομή των πληροφοριών που περι-

λαμβάνονται στον τόπο. Είναι ένα από τα μοντέλα που απαιτούνται από τη διαδι-

κασία σχεδιασμού UWE (UML Web Engineering). Έχει τη μορφή διαγράμματος (class

diagram) κλάσεων της UML.
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Σχήμα 7 Μοντέλο περιεχομένου συστήματος δημοσίευσης και ανεύρεσης εκπαιδευτικού υλικού.
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To μοντέλο περιεχομένου του τόπου δίνεται στο Σχήμα 7. Σύμφωνα με τις επιταγές
της UWE, έχει τη μορφή διαγράμματος κλάσεων. Κάθε τετράγωνο αντιπροσωπεύει

μια κλάση, που στο παρόν διάγραμμα έχει μόνο ορίσματα (attributes).

Η βασική κλάση (base class) του διαγράμματος είναι η κλάση Content, η ο-

ποία κληρονομεί τα ορίσματα της σε όλες τις απογόνους κλάσεις, που σύμφωνα με
την ορολογία της UML ονομάζονται γενικεύσεις (generalizations). Τα ορίσματα της

κλάσης Content και η σημασία του καθενός έχουν ως εξής:

 Τίτλος (title) – ο τίτλος του εκπαιδευτικού υλικού. Κάθε εκπαιδευτικό υλικό
έχει ακριβώς έναν τίτλο, πράγμα που συμβολίζεται από την «πολλαπλότη-

τα», [1], που τοποθετείται μετά το όνομα του ορίσματος.

 Περίληψη (abstract) – περίληψη των περιεχομένων του εκπαιδευτικού υλι-
κού. Το όρισμα είναι προεραιτικό.

 Εκπαιδευτικό επίπεδο (EducationalLevel) – το εκπαιδευτικό επίπεδο στο
οποίο στοχεύει το υλικό. Το όρισμα είναι προαιρετικό. Με ένα εκπαιδευτικό

υλικό μπορεί να σχετίζονται πολλά εκπαιδευτικά επίπεδα. Το ίδιο το εκπαι-

δευτικό επίπεδο είναι κλάση με τα εξής ορίσματα:
o Βαθμίδα (sector) – η βαθμίδα στην οποία ανήκει το εκπαιδευτικό ε-

πίπεδο, π.χ. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Εσπερινό Λύκειο κλπ.

o Έτος (year) – το έτος, μετρημένο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής βαθ-
μίδας, π.χ. Α’ τάξη.

 Εκπαιδευτικός τομέας (sector) – ο εκπαιδευτικός τομέας στον οποίο απευ-
θύνεται το υλικό. Ένα υλικό μπορεί να σχετίζεται με πολλούς εκπαιδευτικούς

τομείς.  Είναι κλάση με τα εξής ορίσματα:

o Ειδικότητα (specialty) – η ειδικότητα στην οποία απευθύνεται το εκ-
παιδευτικό υλικό, π.χ. Μαθηματικά, Φιλολογικά κλπ. Κάθε εκπαιδευ-

τικός τομέας σχετίζεται με ακριβώς μία ειδικότητα.

o Θέμα (subject) – το θέμα της ειδικότητας , π.χ. Μαθηματικα/Άλγεβρα
ή Γεωμετρία, Φιλολογικά/Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά. Το όρισμα

είναι προαιρετικό.

o Μάθημα (lesson) – το μάθημα της ειδικότητας π.χ. Αρχαία Ελληνι-
κά/Ιλιάδα. Το όρισμα είναι προαιρετικό.

 Σχόλιο (Comment) – κάθε υλικό μπορεί να σχετίζεται με κανένα ή περισσό-
τερα σχόλια. Κάθε σχόλιο σχετίζεται με ακριβώς ένα εκπαιδευτικό υλικό.
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 Αξιολόγηση (Rating) – κάθε εκπαιδευτικό υλικό σχετίζεται με ακριβώς μία
αξιολόγηση, που προκύπτει από τον μέσο όρο των αξιολογήσεων των χρη-

στών. Μία αξιολόγησης σχετίζεται με ακριβώς ένα εκπαιδευτικό υλικό.

 Facebook like – ένα like του Facebook. Το όρισμα είναι προαιρετικό.

Η γενική κλάση Content λειτουργεί ως προγονική κλάση και κληρονομεί τα
προαναφερθέντα παιδεία σε έναν αριθμό εξειδικευμένων τύπων εκπαιδευτικού υ-

λικού. Αυτοί είναι:

 Σχέδιο/Σενάριο μαθήματος (LessonPlan) – εξειδικευμένος τύπος για τη δη-
μιουργία Σχεδίων/Σεναρίων μαθήματος. Επιπλέον των ορισμάτων που κλη-

ρονομεί από τη προγονική κλάση Content, περιέχει επιπλέον ορίσματα που

αντιστοιχούν στα αναγκαία περιεχόμενα ενός σχεδίου/σεναρίου μαθήματος,
και είναι τα εξής:

o Διάρκεια (duration) – η διάρκεια του μαθήματος που προκύπτει από

το Σχέδιο/Σενάριο μαθήματος. Το όρισμα είναι προαιρετικό.
o Σκοποί/Στόχοι (objectives) – Οι γενικοί σκοποί και οι ειδικοί στόχοι

του σεναρίου. Μπορεί να αναφέρεται οποιοσδήποτε αριθμός σκο-

πών/στόχων, ή και κανένας.
o Απαιτούμενα υλικά (requiredMaterial) – τα υλικά που απαιτούνται

για τη διεξαγωγή του μαθήματος, όπως και οποιαδήποτε εξειδικευ-

μένη γνώση, π.χ. η δυνατότητα χρήσης κάποιου συγκεκριμένου λογι-
σμικού. Μπορεί να αναφέρεται οποιοσδήποτε αριθμός απαιτούμε-

νων υλικών, ή και κανένα.

o Δραστηριότητες (activities) – οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει

το σενάριο. Πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μια δραστηριό-
τητα. Μπορεί να συμπεριλαμβάνεται οποιοσδήποτε αριθμός δρα-

στηριοτήτων.

o Αξιολόγηση (assessment) – η αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί ότι
οι σκοποί/στόχοι του σεναρίου επιτεύχθηκαν. Το όρισμα είναι προ-

αιρετικό. Μπορεί να συμπεριλαμβάνεται οποιοσδήποτε αριθμός

δραστηριοτήτων αξιολόγησης.
o Σχετικά υλικά (relatedMaterials) – εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζε-

ται με το συγκεκριμένο σενάριο. Μπορεί αν υπάρχει από κανένα, μέ-

χρι και οποιοσδήποτε αριθμός σχετιζόμενων υλικών.

 Φύλλο εργασίας (worksheet) – η κλάση περιγράφει ένα φύλλο εργασίας.
Περιέχει ένα επιπλέον όρισμα:
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 Δραστηριότητες (activities) – οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει το σενά-
ριο. Πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μια δραστηριότητα. Μπορεί να

συμπεριλαμβάνεται οποιοσδήποτε αριθμός δραστηριοτήτων.
o Δραστηριότητες (activities) – οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει

το φύλλο εργασίας. Πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μια δρα-

στηριότητα. Μπορεί να συμπεριλαμβάνεται οποιοσδήποτε αριθμός
δραστηριοτήτων.

 Ήχος (Sound) - περιγράφει ένα αρχείο ήχου

 Εικόνες (Images) – περιγράφει εικόνες που σχετίζονται με κάποια διδακτική
δραστηριότητα

 Βίντεο (Video) – αναφέρεται σε video, που είτε φιλοξενείται στο διακομιστή
(server) του τόπου (site), είτε είναι εξωτερικός σύνδεσμος σε κάποιο τόπο

φιλοξενίας video, π.χ. youTube.

 Λογισμικό (Software) – αναφέρεται σε λογισμικό, σχετικό με κάποια/ες δι-
δακτική/ες δραστηριότητα/ες.

 Αρχείο (Document) – ένα αρχείο που περιέχει κείμενο.

 Παρουσίαση (Presentation) – μια παρουσίαση.

 Εξωτερικός σύνδεσμος (URL) – ένας σύνδεσμος σε εξωτερικό τόπο (link).

 Διαγώνισμα (Test) – ένα διαγώνισμα για κάποιο μάθημα.

13.4. Περιβάλλον ανάπτυξης
Το περιβάλλον ανάπτυξης περιλάμβανε την στοίβα λογισμικού XAMPP

(‘apache friends - xampp’, χ.χ.) και το περιβάλλον διαχείρισης της ανάπτυξης της

εφαρμογής Endeavour ALM (Application Lifecycle Management) (‘Endeavour Agile

ALM | Agile Software Development & Application Lifecycle Management’, χ.χ.).

13.4.1. XAMPP
Το XAMPP είναι ένα σύνολο προϊόντων λογισμικού, που όταν εγκατασταθεί

σε έναν υπολογιστή, δημιουργεί ένα περιβάλλον ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμο-

γών(‘apache friends - xampp’, χ.χ.). Περιλαμβάνει:

 Apache web server

 MySQL, διακομιστή βάσης δεδομένων

 PHP, διερμηνευτής γλώσσας που εκτελείται στον web server

 Filezilla, FTP server

 Mercury, mail server
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 Επιπλέον λογισμικό, που είναι δευτερεύων για τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Το XAMPP δημιουργεί το περιβάλλον, στο οποίο λειτουργεί το Drupal. Το

περιβάλλον αυτό είναι σχεδόν ταυτόσημο με το περιβάλλον που παρέχουν οι εται-

ρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων.

13.4.2. Endeavour ALM
To Endeavour ALM (Application Lifecycle Management) (‘Endeavour Agile

ALM | Agile Software Development & Application Lifecycle Management’, χ.χ.) είναι

ένα σύστημα υποστήριξης επαναληπτικής (iterative) και σταδιακής (incremental)

ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξης τεχνι-

κών που βασίζονται σε περιπτώσεις χρήσης.

Παρέχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 Διαχείριση περιπτώσεων χρήσης (Use Case Management)

 Διαχείριση σχεδίου δράσης και σχετικά διαγράμματα (Project Plan Manage-
ment and Charts)

 Διαχείριση Επαναλήψεων (Iteration Management)

 Διαχείριση των αιτήσεων αλλαγήςChange Request Management

 Ενσωμάτωση Wiki (JAMWiki)

 Διαχείριση εγγράφων (Document Management)

 Διαχείριση περιπτώσεων ελέγχου (Test Case Management)

 Παρακολούθηση σφαλμάτων (Defect Tracking)

 Αναφορές σφαλμάτων (Defect Report)

 Αναφορές αναθέσεων εργασιών (Assignments Report)

 Διαχείριση εργασιών (Task Management)

 Λεξικό σχεδίου (Project Glossary)

 Διαχείριση ρόλων (Actors Management)

 Διαχείριση Αλλαγής κατάστασης του σχεδίου (Status Update Management)

 Αναφορές σφαλμάτων επαναλήψεων ανά κατάσταση και προτεραιότητα (It-
eration Defects By Status and Priority Reports)

 Αθροιστικές αναφορές επαναλήψεων (Iteration Cumulative Flow Report)

 Διαχείριση σχεδίου ελέγχου (Test Plan Management)

 Ενσωμάτωση φυλλομετρητή συστήματος διαχείρισης εκδόσεων (SVN
Browser Integration with svenson)

 Ενσωμάτωση συνεχούς ενσωμάτωσης (CI Integration with Hudson)
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 Ειδοποιήσεις με email (Email notifications)

14. Διαδικασία ανάπτυξης
Για την κατασκευή επιλέχθηκε μια επαναληπτική (iterative, agile) προσέγγι-

ση, όπου, τόσο ο σχεδιασμός, όσο και η ανάπτυξη γίνεται σε κύκλους, κάθε ένας

από τους οποίους έχει σκοπό να παράγει μια αξιόπιστη έκδοση του τόπου.

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη γίνεται από ένα άτομο μόνο, δεν κρίθηκε ανα-
γκαίο, στη παρούσα φάση, να ακολουθηθεί μια αυστηρή προσέγγιση, από αυτές

που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Οι διαδικασίες αυτές αναφέρονται σε λογισμι-

κό που αναπτύσσεται από ομάδα, που συνήθως περιλαμβάνει διαφορετικές ειδικό-
τητες. Σημαντικό μέρος της διαδικασίας ασχολείται με τον συντονισμό της ομάδας

ανάπτυξης καθώς και με την επικοινωνία μεταξύ των μελλών, πρόβλημα που δεν

υπήρχε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
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15. Υλοποίηση
Στόχος της υλοποίησης είναι η δημιουργία συστήματος, που να ικανοποιεί

τις προδιαγραφές που τέθηκαν από το μοντέλο αναγκών, με επί πλέον απαίτηση τη

μεγαλύτερη δυνατή ευχρηστία του συστήματος.

Στην παρούσα φάση υλοποίησης το επιθυμητό είναι να αποδειχθεί η πρωτο-

τυπία, η χρησιμότητα και να διαπιστωθεί η ευχρηστία του τόπου (proof of concept).

Η υλοποίηση σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ώριμη προς δημοσίευση
και ευρεία χρήση. Είναι γνωστά πολλά σφάλματα της, και πολλά τα κενά ασφαλείας

της. Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν πολλά περισσότερα που δεν είναι γνωστά,

αφού δεν έχει περάσει από φάση δοκιμής. Επίσης, οποιοσδήποτε ιστοτόπος πρέπει
να έχει κάποια ταυτότητα, που προκύπτει από το στήσιμο του και την σχέση του με

κάποιον οργανισμό που τον προωθεί, πράγμα που, προς το παρόν, λείπει.

Το σύστημα αναπτύχθηκε με βάση του CMS Drupal. Το Drupal επιλέχθηκε

γιατί, από τα περισσότερο χρησιμοποιημένα CMS, είναι αυτό που έχει τις πλέον α-
νεπτυγμένες υποδομές για την υλοποίηση ενός κοινωνικού δικτύου. Εταιρία που

ασχολείται με τη προώθηση του Drupal, έχει κατασκευάσει κοινωνικό δίκτυο, που

το διαθέτει ως λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η μέχρι τώρα εμπειρία με την ανάπτυξη
σε Drupal δείχνει ότι είναι ένα ισχυρό σύστημα, που επιτρέπει την ανάπτυξη δια-

φορετικών τόπων, αλλά είναι αρκετά δύσκολο και απαιτεί σημαντικό χρόνο εκμά-

θησης.

Στο Σχήμα 8 δίνεται η αρχική σελίδα του τόπου.
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Σχήμα 8 Η αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου.

Ως αρχική σελίδα έχει τεθεί η «εξερεύνηση περιεχομένου», στην οποία ο

χρήστης μπορεί να αναζητήσει υλικό, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.

Στο πάνω μέρος της οθόνης φαίνεται το (προσωρινό) λογότυπο της μη κυ-

βερνητικής οργάνωσης με όνομα «Εκπαιδευτική Καινοτομία», που θα δημοσιεύσει

και θα συντηρεί τον τόπο, καθώς και το όνομα  του τόπου, «portΕdu».

Στην αριστερή περιοχή της οθόνης, από πάνω προς τα κάτω φαίνονται τα ε-

ξής μπλοκ:

 Αναζήτηση στον ιστοτόπο – ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει υλικό, βασι-
σμένος σε λέξεις κλειδιά.

 Είσοδος – χρήστες που έχουν εγγραφεί στον ιστοτόπο μπορούν να εισάγουν
το όνομα χρήστη και το συνθηματικό, ώστε να εισέρθουν. Οι ρόλοι που υ-

ποστηρίζονται, στη παρούσα φάση ανάπτυξης είναι του Εκπαιδευτικού και
του Διαχειριστή. Επιπλέον διατίθενται οι επιλογές:

o Δημιουργία νέου λογαριασμού - Αν ο χρήστης δεν έχει εγγραφεί, δί-

νεται η δυνατότητα.
o Ανάκτηση συνθηματικού εισόδου – σε περίπτωση που ο χρήστης το

έχει χάσει.
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Στη δεξιά στήλη υπάρχει το μπλοκ αλλαγής γλώσσας του τόπου. Ο τόπος εί-

ναι σχεδιασμένος και υποστηρίζει πολλές γλώσσες εργασίας. Στη παρούσα υλοποί-

ηση υποστηρίζονται τα Αγγλικά και τα Ελληνικά.

Η κεντρική σελίδα, με τίτλο «Εκπαιδευτικό υλικό αν Βαθμίδα/Θέμα», είναι

αυτή από την οποία γίνεται η εξερεύνηση του υλικού. Στο πάνω μέρος της σελίδας

υπάρχουν χειριστήρια επιλογής των κριτηρίων παρουσίασης του εκπαιδευτικού υ-
λικού. Στο κάτω μέρος δίνεται λίστα του εκπαιδευτικού υλικού, που αντιστοιχεί στα

κριτήρια. Αν ο αριθμός των άρθρων που εμφανίζονται είναι μεγαλύτερος του 5, που

είναι ο αριθμός των γραμμών του πίνακα σε κάθε σελίδα, τότε στο κάτω μέρος εμ-

φανίζεται σελιδοδείκτης, με δυνατότητα μεταφοράς σε επόμενες και προηγούμενες
σελίδες. Αν δεν έχουν εισαχθεί κριτήρια επιλογής, όπως στη περίπτωση που εμφα-

νίζεται στο Σχήμα …, εμφανίζονται τα περιεχόμενα, που είναι γραμμένα στην αντί-

στοιχη γλώσσα, με αντίστροφη χρονολογική διάταξη.

Ο χρήστης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα, δεν έχει γνωστοποιήσει τα
στοιχεία του στο σύστημα, οπότε θεωρείται  Ανώνυμος. Από το διάγραμμα αναγκών

βλέπουμε ότι απαιτείται ο χρήστης να μπορεί να εξερευνά και να αναζητά υλικό. Η

παρούσα υλοποίηση καλύπτει αυτές τις ανάγκες.

Όταν κάποιος χρήστης εισάγει τους κωδικούς του και εισέλθει στο σύστημα

ως Εκπαιδευτικός, εμφανίζεται η διάταξη που δίνεται στοΣχήμα 9.

Σχήμα 9 Η αρχική σελίδα χρήστη στον ρόλο «Εκπαιδευτικού»
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Η κύρια διαφορά, σε σχέση με το Σχήμα 8, είναι ότι ο διάλογος εισαγωγής

στο σύστημα δεν είναι ορατός, ενώ, στην αριστερή περιοχή, φαίνεται ένα μενού ε-
πιλογών που επιτρέπει στον χρήστη επί πλέον ενέργειες. Στο πάνω μέρος του μενού

επιλογών φαίνεται το όνομα του χρήστη, teacher1 στο συγκεκριμένο παράδειγμα.

Οι επιλογές που δίνονται από το μενού και η λειτουργία τους δίνονται, συνοπτικά

παρακάτω:

 Εξερεύνηση Περιεχομένων – οδηγεί τον χρήστη στην αρχική σελίδα, που δί-
νεται στο Σχήμα 9, ώστε να μπορεί να αναζητήσει περιεχόμενο με βάση κρι-

τήρια. Η λειτουργία της εξερεύνησης περιεχομένου θα περιγραφεί αναλυτι-

κά παρακάτω.

 Ο λογαριασμός μου – οδηγεί τον χρήστη στις σελίδες του προσωπικού του
προφίλ. Η δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού προφίλ δεν έχει υλοποιη-
θεί, πέρα από τα προκαθορισμένα από το σύστημα χαρακτηριστικά του χρή-

στη. Επειδή, επί του παρόντος, δε παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του

τόπου δε θα επεκταθούμε περαιτέρω.

 Δημιουργία περιεχομένου – Ο χρήστης οδηγείται στην περιοχή του τόπου,
όπου μπορεί να δημιουργήσει και να εισάγει νέο υλικό. Η λειτουργία της

δημιουργίας περιεχομένου θα περιγραφεί αναλυτικά παρακάτω.

 Αποσύνδεση – επιτρέπει στον χρήστη να αποσυνδεθεί από το σύστημα.

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι δύο κύριες λειτουργίες, που είναι

διαθέσιμες, η εξερεύνηση και η δημιουργία περιεχομένου.

15.1. Εξερεύνηση περιεχομένων
Η εξερεύνηση περιεχομένων ξεκινά από τη σελίδα που δίνεται στο Σχήμα 9.

Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχουν χειριστήρια που επιτρέπουν την επιλογή των

κριτηρίων εξερεύνησης. Χωρίζονται σε δύο ομάδες, κριτήρια για τη βαθμίδα στην

οποία απευθύνεται το υλικό και κριτήρια για τη θεματική περιοχή. Οι επιλογές, που

έχουν εισαχθεί προς το παρών στο σύστημα, δίνονται στο Σχήμα 10 και Σχήμα 11
αντίστοιχα. Οι επιλογές μπορούν να διαφοροποιηθούν, αφού οι χρήστες κατά τη

δημιουργία υλικού έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν επιπλέον εκπαιδευτικές

βαθμίδες.
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Σχήμα 10 Επιλογές Εκπαιδευτικής Βαθμίδας

Σχήμα 11 Επιλογές Ειδικότητας/Θέματος

Η επιλογή γίνεται μέσω αναδιπλούμενων λιστών (drop down lists). Όταν οι επιλογές

έχουν υποεπιλογές εμφανίζεται και δεύτερη ή Τρίτη αναδιπλούμενη λίστα.

Δεν είναι απαραίτητος ο καθορισμός όλων των κριτηρίων. Τα περιεχόμενα

που ταιριάζουν σε μερικό προσδιορισμό των κριτηρίων εμφανίζονται επίσης.

Για διευκόλυνση της αναζήτησης, όταν επιλέγεται ένα έγγραφο από τη λί-

στα,  στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η προεπισκόπηση του, όπως φαίνεται

στο Σχήμα 12.
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Σχήμα 12 Εξερεύνηση υλικού. Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το περιεχόμενο του υλικού
στον τίτλο του οποίου ο χρήστης κάνει κλικ.

Κάνοντας κλικ στον τίτλο του εγγράφου εμφανίζεται η κύρια σελίδα εμφάνι-

σης του, που δίνεται στο Σχήμα 13.
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Σχήμα 13 Η σελίδα εμφάνισης περιεχομένου.

Στη δεξιά περιοχή αυτής της σελίδας εμφανίζεται λίστα με το εκπαιδευτικό

υλικό που σχετίζεται με αυτό που προβάλλεται, βάση κριτηρίων που αφορούν την

εκπαιδευτική βαθμίδα, την επιστημονική περιοχή και τον συγγραφέα καθώς και πε-
ριοχή που επιτρέπει την αξιολόγηση του, σε κλίμακα πέντε (5) βαθμίδων. Στο κάτω

μέρος του εγγράφου εμφανίζεται η περιοχή υποβολής σχολίων.
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15.2. Δημιουργία περιεχομένου
Η επιλογή από το μενού της «Δημιουργίας Περιεχομένου» οδηγεί στη σελί-

δα που δίνεται στο Σχήμα 14.

Σχήμα 14 Αρχική σελίδα δημιουργίας περιεχομένου.

Είναι δυνατή η δημιουργία δύο ειδών εκπαιδευτικού υλικού: Σχέδιο/Σενάριο

Μαθήματος και γενικού εκπαιδευτικού υλικού. Οι επιλογές διαφοροποιούνται ως

προς τα πεδία που είναι διαθέσιμα σε κάθε τύπο. Στο Σχέδιο/Σενάριο μαθήματος
είναι διαθέσιμα πεδία όπως διάρκεια, σκοποί/στόχοι, αξιολόγηση κλπ, ενώ στο

«Εκπαιδευτικό υλικό» πεδία που επιτρέπουν την πρόσθεση υλικού πολυμέσων.

15.2.1. Σχέδιο/Σενάριο Μαθήματος
Η επιλογή δημιουργίας «Σχεδίου/Σεναρίου μαθήματος» οδηγεί στη σελίδα,

που μέρη της δίνονται στα Σχήματα Σχήμα 15, Σχήμα 16 και Σχήμα 17.

Η φόρμα δημιουργία σεναρίου μαθήματος παρέχει όλα τα απαραίτητα πε-

δία, ώστε να καθοδηγεί και διευκολύνει τον συγγραφέα, με σκοπό να προκύπτουν

κατά το δυνατόν πλήρη σενάρια μαθήματος.
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Σχήμα 15 Φόρμα δημιουργίας Σεναρίου μαθήματος (1/3).
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Σχήμα 16 Φόρμα δημιουργίας Σεναρίου μαθήματος (2/3)
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Σχήμα 17 Φόρμα δημιουργίας Σεναρίου Μαθήματος (3/3)

Η φόρμα δημιουργίας Σχεδίου/Σεναρίου μαθήματος περιλαμβάνει όλα τα

πεδία που απαιτούνται. Συγκεκριμένα:

 Τίτλος – ο τίτλος του Σχεδίου/Σεναρίου μαθήματος

 Περίληψη
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 Εκπαιδευτική Βαθμίδα – μπορούν να επιλεγούν περισσότερες από μία εκ-
παιδευτικές βαθμίδες. Αν κάποια δεν έχει περιληφθεί, μπορεί να προστεθεί.

 Θέμα/Τομέας – μπορούν να επιλεγούν περισσότερα από ένα επιστημονικά
πεδία. Αν κάποιο δεν συμπεριλαμβάνεται, μπορεί να προστεθεί.

 Γλώσσα – η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το Σχέδιο/Σεμινάριο μαθή-
ματος. Προς το παρών υποστηρίζονται τα Αγγλικά και Ελληνικά.

 Στόχοι - οι γενικοί σκοποί και οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος.

 Διάρκεια – Η αναμενόμενη διάρκεια του μαθήματος, που περιγράφεται στο
σχέδιο.

 Απαιτούμενα υλικά/ειδικές δεξιότητες – τα απαιτούμενα υλικά, ή οι ειδικές
δεξιότητες που απαιτείται να έχει ο Εκπαιδευτικός, για να φέρει σε πέρας το

μάθημα.

 Δραστηριότητες – οι δραστηριότητες που προβλέπονται από το σχέδιο.

 Αξιολόγηση – η αξιολόγηση, που απαιτείται για τη διαπίστωση της επίτευ-
ξης των σκοπών και στόχων του σχεδίου.

 Σχετικό υλικό – σχετικό, με το σχέδιο.

 Εξωτερικοί σύνδεσμοι – τυχόν εξωτερικοί σύνδεσμοι που σχετίζονται με το
σχέδιο. Μπορεί να συμπεριληφθεί οποιοσδήποτε αριθμός εξωτερικών συν-

δέσμων.

15.3. Εκπαιδευτικό Υλικό
Η επιλογή του μενού «Δημιουργία Περιεχομένου -> Εκπαιδευτικό Υλικό» ο-

δηγεί στην περιοχή δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού. Ο τύπος δεδομένων «Εκ-

παιδευτικό Υλικό» προορίζεται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού γενικής

χρήσης, που μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών μαθημάτων. Η
έμφαση δίνεται στη δυνατότητα χρήσης υλικού πολυμέσων και στην ανάπτυξη γρα-

πτών, όπως φύλλων εργασίας και διαγωνισμάτων.

Η φόρμα δημιουργίας δίνεται στο Σχήμα 18 και το Σχήμα 19.
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Σχήμα 18 Φόρμα δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού (1/2).
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Σχήμα 19 Φόρμα δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού (2/2).

Τα πεδία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη φόρμα, καθώς και η λειτουργία

τους, δίνεται παρακάτω:

 Τίτλος – ο τίτλος του εκπαιδευτικού υλικού.

 Περίληψη – η περίληψη των σκοπών, στόχων και περιεχομένου του εκπαι-
δευτικού υλικού.
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 Εκπαιδευτική Βαθμίδα – η εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία απευθύνεται,
το εκπαιδευτικό υλικό. Η εκπαιδευτική βαθμίδα είναι ιεραρχικά δομημένη,

ώστε να μπορεί να επιλεγεί η χρονιά στην οποία απευθύνεται το υλικό. Αν
κάποια εκπαιδευτική βαθμίδα δεν συμπεριλαμβάνεται, μπορεί να προστεθεί

από τον χρήστη. Μπορούν να επιλεγούν περισσότερες από μια εκπαιδευτι-

κές βαθμίδες.

 Θέμα/Τομέας – η επιστημονική περιοχή, στην οποία ανήκει το υλικό. Είναι
ιεραρχικά δομημένη, ώστε να επιτρέπεται η επιλογή υποπεριοχών, π.χ. Φυ-

σικές Επιστήμες/Χημεία. Αν κάποια επιστημονική περιοχή δεν συμπεριλαμ-

βάνεται, μπορεί να προστεθεί από τον χρήστη.

 Είδος – το είδος του εκπαιδευτικού υλικού, π.χ. παρουσίαση, διαγώνισμα,
φύλλο εργασίας κλπ. Αν κάποιο είδος δεν συμπεριλαμβάνεται, μπορεί να
προστεθεί από τον χρήστη.

 Γλώσσα – η γλώσσα του εκπαιδευτικού υλικού. Στη παρούσα υλοποίηση
υποστηρίζονται τα Αγγλικά και τα Ελληνικά.

 Περιγραφή/Περιεχόμενο – το κύριο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού. Η α-
νάπτυξη του έχει τη μορφή συγγραφής κειμένου. Μπορούν να προστεθούν
πολυμέσα, όπως βίντεο και παρουσιάσεις, που φιλοξενείται σε εξωτερικούς

διακομιστές, π.χ. από το youtube, slideshare, scribd κλπ.

 Συνημμένα – οποιοδήποτε αρχείο περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό υλικό
και φιλοξενείτε στον server. Μπορεί να συμπεριλαμβάνεται οποιοσδήποτε
αριθμός αρχείων.

 Εξωτερικοί σύνδεσμοι – εξωτερικοί σύνδεσμοι που σχετίζονται με το υλικό.

Μπορεί να συμπεριλαμβάνεται οποιοσδήποτε αριθμός συνδέσμων.

15.4. Εκτύπωση/μετατροπή σε pdf
Στη διαδικασία αναζήτησης, οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό ή σενάριο μα-

θήματος μπορεί να πάρει μορφή φιλική προς εκτύπωσης (printer friendly), ώστε να

μπορεί να εκτυπωθεί χωρίς τα υπόλοιπα στοιχεία του τόπου, ή να εξαχθεί ως αρ-
χείο pdf. Οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες μέσω των εικονιδίων που δίνονται

στο Σχήμα …, τα οποία εμφανίζονται στην πάνω δεξιά γωνία, κατά τη διάρκεια εμ-

φάνισης των περιεχομένων του υλικού.

Σχήμα 20 Εικονίδια για μορφή φιλική στην εκτύπωση και μετατροπή σε αρχείο pdf.
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15.5. Εισαγωγή υλικού από άλλους τόπους
Ένας τόπος που φιλοδοξεί να συλλέξει και να ομαδοποιήσει εκπαιδευτικό

υλικό από διάφορους τόπους, στους οποίους είναι διασπαρμένο, χρειάζεται να δι-

αθέτει κάποιον τρόπο εισαγωγής πληροφοριών.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιείται το module “Feeds” του
Drupal, που έχει αναπτυχθεί με αυτόν τον σκοπό. Στην παρούσα υλοποίηση έχει ει-

σαχθεί εκπαιδευτικό υλικό από δύο blog, μέσω του RSS feed, το blog «Χαρούμενο

Δημοτικό» και το blog του «3ου Γυμνασίου Τούμπας».

16. Συνέπεια των προδιαγραφών και της υλοποίησης
Η υλοποίηση, που παρουσιάστηκε στο κεφ. 15 (σελ. 88) είναι σε συνέπεια με

της προδιαγραφές, που συνοψίστηκαν στο κεφ. 13 (σελ. 76). Συγκεκριμένα:

 Υλοποιεί όλες τις περιπτώσεις χρήσης, που περιγράφονται στο διά-
γραμμα αναγκών, κεφ.13.2, σελ. 77, Σχήμα 6. Στη παρούσα φάση έ-

χουν υλοποιηθεί η περιπτώσεις χρήσης των ρόλων του ανώνυμου
χρήστη (anonymous), του εκπαιδευτικού (teacher) του διαχειριστή

(administrator) και του συντονιστή (moderator). Γι αυτούς τους ρό-

λους έχουν υλοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις  χρήσης.

 Υλοποιήθηκε το μοντέλο περιεχομένου (content model), στις φόρμες
δημιουργίας του «σχεδίου/σεναρίου μαθήματος» και «εκπαιδευτι-

κού υλικού.

Επιπλέον έχουν υλοποιηθεί οι περισσότερες μη λειτουργικές απαιτήσεις. Για

όσες δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη, έχει αναπτυχθεί η υποδομή, ώστε να μπορέσουν

εύκολα να προστεθούν χωρίς να χρειαστεί αλλαγή της βασικής δομής. Συγκεκριμέ-

να:

 Έχουν υλοποιηθεί η περισσότερες προδιαγραφές που σχετίζονται με
καλές πρακτικές στον σχεδιασμό διαδικτυακών κοινοτήτων.

o Η κοινότητα δημιουργείται, τουλάχιστον εν μέρει, από τους

χρήστες, μέσω δημοσίευσης εκπαιδευτικού υλικού, σχολίων
και αξιολογήσεων.

o Ο σχεδιασμός είναι τέτοιος ώστε να προωθείται, να διευκο-

λύνεται και να αμβλύνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρη-
στών.
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o Παίρνονται όλα τα μέτρα ώστε να παρακινείται η ενεργός α-

νάμειξη των χρηστών.
o Περιλαμβάνει μηχανισμούς που δημιουργούν κοινό έδαφος

μεταξύ των χρηστών, μέσω των συζητήσεων που μπορούν να

γίνουν με τη χρήση του μηχανισμού των σχολίων.
o Υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση της ταυτότητας των

χρηστών, μέσω του προφίλ χρήστη, που αν και δεν έχει υλο-

ποιηθεί πλήρως, έχει προστεθεί ως υποδομή.

o Διαχειρίζεται θέματα αξιοπιστίας, μέσω της υποχρέωσης δη-
μιουργίας λογαριασμού στον τόπο, με σκοπό να μπορούν οι

χρήστες να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό και να δημο-

σιεύσουν σχόλια και αξιολογήσεις.
o Παρέχει συνεπή, προβλέψιμη και ελεγχόμενη εμπειρία χρή-

σης. Απαιτείται βελτίωση της διεπαφής χρήστη (user

interface) και βελτίωση της αισθητικής.
o Δεν έχει διατυπωθεί, προς το παρών, ο σκοπός ύπαρξης της

κοινότητας καθώς και δεν αναφέρεται ο οργανισμός που τον

συντηρεί.

 Έχουν υλοποιηθεί οι αποφάσεις, σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού υλικού. Η αξιολόγηση γίνεται, ποιοτικά, μέσω

σχολείων και ποσοτικά μέσω βαθμολογίας, που εκφράζει τη συνολι-

κή ικανοποίηση του χρήστη.

 Δεν έχει υλοποιηθεί, ακόμη, η υποβοήθηση του χρήστη για επιλογή
άδειας χρήσης. Αναμένεται να υλοποιηθεί πριν την δημοσίευση του
τόπου.

 Έχει υλοποιηθεί το μοντέλο ανάπτυξης του υλικού, που είχε αποφα-
σιστεί να είναι το «ακαδημαϊκό», δηλ. κάθε κομμάτι περιεχομένου να

είναι υπογεγραμμένο, να μην επιτρέπονται στους άλλους χρήστες
άμεσες επεμβάσεις, να υπάρχει υποχρέωση αναφοράς στο υλικό,

χρήσης του και τροποποίησης του, σύμφωνα με την άδεια χρήσης.

 Ως πλατφόρμα ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρησης

Περιεχομένου Drupal.
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17. Αξιολόγηση
Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της ανάπτυξης έγινε παρουσίαση

του δικτυακού τόπου σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ακο-

λουθήθηκε από χρήση επί 10 λεπτά. Στη συνέχεια δόθηκε ερωτηματολόγιο με ανοι-

κτές απαντήσεις, που τους ζητούσε να αξιολογήσουν τον τόπο ως προς:

1. τη πρωτοτυπία του,

2. τη χρησιμότητα του,
3. την ευκολία χρήσης,

4. καθώς και να κάνουν προτάσεις βελτίωσης.

Έγινε αξιολόγηση του τόπου από 4 (προς το παρόν, μέχρι την ολοκλήρωση

της διπλωματικής θα είναι περισσότεροι) καθηγητές. Οι απαντήσεις, που δίνονται

στο παράρτημα (...αναφορά) δεν παρουσίαζαν σημαντική διαφοροποίηση.

1. Όλοι βρήκαν τον τόπο πρωτότυπο. Ανέφεραν ότι δε γνωρίζουν άλλη, σχετι-

κή, προσπάθεια.

2. Θεώρησαν ότι ο τόπος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, τόσο όσο αφορά την ανεύ-
ρεση, όσο και τη δυνατότητα δημιουργίας υλικού.

3. Θεώρησαν ότι είναι ιδιαίτερα εύχρηστος.

4. Οι περισσότεροι δεν έκαναν προτάσεις βελτίωσης. Όσοι έκαναν αναφέρθη-

καν στη βελτίωση της διεπαφής χρήστη (user interface).
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18. Συμπεράσματα
Στη παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά και η δομή ενός δια-

δικτυακού συστήματος που σκοπεύει στην πολύπλευρη αντιμετώπιση των αναγκών

των εκπαιδευτικών της όλων βαθμίδων, της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύχθηκαν μοντέλα, με σκοπό τη διερεύ-

νηση των επικοινωνιακών αναγκών των εκπαιδευτικών και ανάπτυξη προτάσεων

για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Αρχικά αναπτύχθηκε γενικό μοντέλο του
«Σχολείου», όπου το «Σχολείο» νοείται με στην ευρύτερη δυνατή διάσταση του,

όπου εμφανίζονται οι κύριοι ρόλοι και οι ανάγκες επικοινωνίας του. Το «Σχολείο»

τοποθετείται στα πλαίσια ενός διοικητικού συστήματος, αλλά και της κοινωνίας,
γενικότερα, πράγμα που δημιουργεί επί πλέον ανάγκες επικοινωνίας. Εντοπίζονται

πολυποίκιλες ανάγκες επικοινωνίας.

Η εργασίας εστιάζει στις ανάγκες επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης

των εκπαιδευτικών. Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί το δεύτερο μοντέλο της εργασίας.
Εντοπίζονται ανάγκες, που κατηγοριοποιούνται σε πέντε κατηγορίες: ενημέρωση,

δημοσίευση και ανεύρεση εκπαιδευτικού υλικού, κοινωνική δικτύωση, διοικητικές

εργασίες και επιμόρφωση. Η κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες αναλύεται και συ-

γκεκριμενοποιείται  περαιτέρω.

Με βάση τα προηγούμενα μοντέλα, εντοπίζονται οι υπηρεσίες, που χρειάζε-
ται να παρέχει ένα διαδικτυακό σύστημα, με σκοπό την υποστήριξη των αναγκών

των εκπαιδευτικών και διατυπώνονται τα αναμενόμενα οφέλη. Επειδή οι απαιτού-

μενες υπηρεσίες είναι πολλές, για την υλοποίηση τους στα πλαίσια μια διπλωματι-
κής εργασίας, επιλέγουμε να εστιάσουμε στο μέρος, που αφορά τη δημοσίευση και

ανεύρεση εκπαιδευτικού υλικού.

Έχοντας εντοπίσει το κύριο θέμα της εργασίας, στο δεύτερο μέρος ασχολού-

μαστε με θέματα που επηρεάζουν την υλοποίηση, με σκοπό να εκμεταλλευτούμε
γνωστές καλές πρακτικές και να αποφύγουμε λάθη. Το μέρος αυτό αποτελεί, κατά

μία έννοια, τη θεωρητική θεμελίωση της προσπάθειας.

Μελετούμε θεωρητικές προσεγγίσεις στη μάθηση μέσω συμμετοχής σε δια-

δικτυακές κοινότητες. Οι προσεγγίσεις αυτές, αν και δε μεταφράζονται άμεσα σε

σχεδιαστικές αποφάσεις, συμβάλουν στην κατανόηση του γενικότερου πλαισίου.
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Στη συνέχεια μελετούμε βιβλιογραφία σχετική με καλές πρακτικές στο σχε-

διασμού διαδικτυακών κοινοτήτων. Οι καλές πρακτικές, που εντοπίζονται, έχουν

άμεσο αντίκτυπο στο σχεδιασμό του διαδικτυακού τόπου.

Ένας τόπος που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, να συγκε-

ντρώνει και να αναδιανέμει εκπαιδευτικό υλικό, πρέπει να ασχοληθεί με τη ποιότη-

τα και τις άδειες χρήσης του υλικού. Ως προς τη ποιότητα, αφού μελετήθηκε σχετική
βιβλιογραφία, αποφασίστηκε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού να γίνεται με

δύο τρόπους: ποιοτικά, μέσω σχολίων και ποσοτικά, μέσω βαθμολογίας σε πεντά-

βαθμη κλίμακα. Σχετικά με τις άδειες χρήσης, παρουσιάστηκαν εναλλακτικές προ-

σεγγίσεις και αποφασίστηκε να ενσωματωθεί υποβοήθηση προς τον χρήστη, ώστε

να επιλέγει εύκολα την άδεια χρήσης που επιθυμεί.

Ένα επιπλέον σημείο, που αποτελεί κρίσιμη απόφαση στο σχεδιασμό του

τόπου, είναι το μοντέλο μέσω του οποίου θα γίνεται η βελτίωση του εκπαιδευτικού

περιεχομένου. Εξετάστηκαν εναλλακτικά μοντέλα και αποφασίστηκε να χρησιμο-
ποιηθεί το «ακαδημαϊκό» μοντέλο, στο οποίο κάθε δημοσίευση είναι ενυπόγραφη,

ενώ δεν επιτρέπεται η άμεση επέμβαση, στο υλικό, από άλλον χρήστη. Το υλικό

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την άδεια χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίη-
ση δημοσιεύεται με το όνομα του χρήστη που την έκανε, και έχει αναφορές στο αρ-

χικό υλικό.

Σημαντικό μέρος της εργασίας αφιερώθηκε στην ανάπτυξη και υλοποίηση

του τόπου. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η μελέτη των χαρακτηριστικών των διαδι-

κτυακών εφαρμογών, των μεθοδολογιών ανάπτυξης και των τεχνολογιών, που λει-
τουργούν ως πλατφόρμες ανάπτυξης. Η επισκόπηση αυτών των θεμάτων συνοδεύε-

ται και από αντίστοιχες αποφάσεις. Έτσι, ως μεθοδολογία ανάπτυξης επιλέχθηκε η

UWE (UML Web Engineering) και ως πλατφόρμα το Σύστημα Διαχείρισης περιεχο-

μένου Drupal.

Στο τρίτο μέρος της εργασίας αναπτύχθηκε το μοντέλο αναγκών και το μο-

ντέλο περιεχομένου, απαραίτητα για την ανάπτυξη του τόπου, και παρουσιάστηκε

η παρούσα κατάσταση της υλοποίησης και η αξιολόγηση της. Σκοπός της υλοποίη-
σης είναι να λειτουργήσει ως απόδειξη ότι το πλαίσιο που αναπτύχθηκε μπορεί να

οδηγήσει σε χρήσιμο και εύκολο στη χρήση τόπο (proof of concept), όπως επίσης να

δείξει την εφαρμογή των σχεδιαστικών αρχών, που δόθηκαν στο δεύτερο μέρος της

εργασίας, στη πράξη.
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Η αξιολόγηση έδειξε ότι το σύστημα, που αναπτύχθηκε, είναι πρωτότυπο,

χρήσιμο και εύκολο στη χρήση.



109

AEPI - ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 10, 2012, από
http://www.aepi.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemi
d=37

Ala-mutka, K. (Συγγρ.). (2010). Learning in Informal Online Networks and
Communities. 2010 Joint Research Centre JRC European Commission, 1-79.
doi:10.2791/36566

Anderson, T. (Συγγρ.). (2010). Theories for learning with emerging technolo-
gies. Emerging Technologies in Distance Education, Issues in distance education se-
ries (σσ 23-40). AU Press.

apache friends - xampp. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 6, 2012, από
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

Auvinen, A.-M. (Συγγρ.). (2009). The challenge of quality in peer-produced
eLearning content. eLearning Papers, (17), 1-11.

Barki, H., & Hartwick, J. (Συγγρ.). (1994). Measuring User Participation, Use
Involvement, and User Attitude. Management Information Systems Quarterly, 18(1).
Ανακτήθηκε από http://aisel.aisnet.org/misq/vol18/iss1/4

Baumgartner, P., Vuorikari, R., Van Assche, F., Duval, E., Zens, B., Massart, D.,
Vandeputte, B., κ.ά. (Συγγρ.). (2009, Δεκέμβριος 17). Experiences with the Learning
Resource Exchange for schools in Europe. Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 4, 2012, από
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/256477

Brown, R. E. (Συγγρ.). (2001). The process of community-building in distance
learning classes. Journal of Asynchronous Learning Networks, 5(2), 18-35.

Bruns, A., & Humphreys, S. (Συγγρ.). (2007). Building Collaborative Capacities
in Learners: The M/Cyclopedia Project, Revisited. Ανακτήθηκε από
http://eprints.qut.edu.au/10518/

CMS Market Share - OpenSourceCMS. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Ιανουάριος 30,
2012, από http://www.opensourcecms.com/general/cms-marketshare.php

Creative Commons. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 9, 2012, από
http://creativecommons.org/

DiSalvo, D. (Συγγρ.). (2010). Are Social Networks Messing with Your Head?
Scientific American Mind, 21(1), 48-55. doi:10.1038/scientificamericanmind0110-48

Drupal - Open Source CMS | drupal.org. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 10,
2012, από http://drupal.org/

Drupal vs Joomla vs Wordpress: An Experienced Developer’s Perspective |
Foliovision. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Ιανουάριος 30, 2012, από
http://foliovision.com/2011/04/02/drupal-vs-joomla-mambo-vs-wordpress

Ehlers, U.-D., & Conole, G. C. (Συγγρ.). (2010). Open Educational Practices:
Unleashing the power of OER. UNESCO Workshop on OER.

Ehlers, U.-D., & Pawlowski, J. M. (Συγγρ.). (2006). Quality in European e-
learning: An introduction. Handbook on Quality and Standardisation in E-Learning
(σσ 1-13). Springer Berlin Heidelberg. Ανακτήθηκε από
http://www.springerlink.com/content/q2h520q041202v44/

Endeavour Agile ALM | Agile Software Development & Application Lifecycle
Management. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 6, 2012, από http://endeavour-



110

mgmt.sourceforge.net/
Fogg, B., Soohoo, C., Danielson, D., Marable, L., Stanford, J., & Tauber, E.

(Συγγρ.). (2003). How do users evaluate the credibility of Web sites?: a study with
over 2,500 participants. Proceedings of the 2003 conference on Designing for user
experiences (σσ 1-15). San Francisco, California: ACM. Ανακτήθηκε από
http://dx.doi.org/10.1145/997078.997097

Fowler, M. (Συγγρ.). (2004). UML distilled: a brief guide to the standard object
modeling language. Addison-Wesley Professional.

Gaedke, M., & Meinecke, J. (Συγγρ.). (2008). The Web as an Application Plat-
form. Στο G. Rossi, O. Pastor, D. Schwabe, & L. Olsina (Επιμ.), Web Engineering:
Modelling and Implementing Web Applications (σσ 33-45). London: Springer London.
Ανακτήθηκε από http://www.springerlink.com/content/m6g3m5833g69q5rq/

Garrison, D. R., & Anderson, T. (Συγγρ.). (2003). E-learning in the 21st century:
a framework for research and practice. Routledge.

Garrison, D. R., & Arbaugh, J. B. (Συγγρ.). (2007). Researching the community
of inquiry framework: Review, issues, and future directions. The Internet and Higher
Education, 10(3), 157-172. doi:10.1016/j.iheduc.2007.04.001

Gurzick, D., & Lutters, W. G. (Συγγρ.). (2009). Towards a design theory for
online communities. Proceedings of the 4th International Conference on Design Sci-
ence Research in Information Systems and Technology (σσ 1-20). Philadelphia, Penn-
sylvania: ACM. doi:10.1145/1555619.1555634

Home - LRE. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 9, 2012, από
http://lreforschools.eun.org/web/guest

Kester, L., Sloep, P., Brouns, F., Rosmalen, P. V., Vries, F. D., Croock, M. D., &
Koper, R. (Συγγρ.). (2006). Enhancing Social Interaction and Spreading Tutor Respon-
sibilities in Bottom-Up Organized Learning Networks. CiteSeerX. Ανακτήθηκε από
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=?doi=10.1.1.106.9108

Koch, N., Zhang, G., Baumeister, H., Modellering, I. O. M., & Universitet, D. T.
(Συγγρ.). (2008). UML-BASED WEB ENGINEERING An Approach Based on Standards.
Στο G. Rossi (Επιμ.), Web Engineering: Modelling and Implementing Web Applica-
tions (σσ 157-192). Springer. Ανακτήθηκε από
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.71.8248

Koper, R., Pannekeet, K., Hendriks, M., & Hummel, H. (Συγγρ.). (2004). Build-
ing communities for the exchange of learning objects: theoretical foundations and
requirements. Association for Learning Technology Journal, 12(1), 21-35.

Lam, W. (Συγγρ.). (2001). Testing e-commerce systems: a practical guide. IT
Professional, 3(2), 19-27. doi:10.1109/6294.918215

Ma, M. (Συγγρ.). (2005, Αύγουστος 31). IT Design for Sustaining Virtual Com-
munities: an Identity-based Approach. Dissertation. Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 5,
2012, από http://drum.lib.umd.edu/handle/1903/2833

Maier, M. W., Emery, D., & Hilliard, R. (Συγγρ.). (2001). Software architecture:
introducing IEEE Standard 1471. Computer, 34(4), 107-109. doi:10.1109/2.917550

Nichani, M. (Συγγρ.). (2001). Communities of practice at the core. Elearning-
post [On-line].

Open source wars: Wordpress vs Drupal vs Joomla | Techi.com. (χ.χ.). Ανα-
κτήθηκε Ιανουάριος 30, 2012, από http://www.techi.com/2011/07/open-source-
wars-wordpress-vs-drupal-vs-joomla/



111

OpenScienceResources. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 9, 2012, από
http://www.osrportal.eu/

Preece, J. (Συγγρ.). (2001). Sociability and usability in online communities: De-
termining and measuring success. Behaviour & Information Technology, 20(5), 347-
356. doi:10.1080/01449290110084683

Preece, J., Nonnecke, B., & Andrews, D. (Συγγρ.). (2004). The top five reasons
for lurking: improving community experiences for everyone. Computers in Human
Behavior, 20(2), 201-223. doi:10.1016/j.chb.2003.10.015

Redecker, C. (Συγγρ.). (2009). Review of learning 2.0 practices: study on the
impact of Web 2.0 innovations on education and training in Europe. JRC Scientific
and Technical Reports.

Rossi, G. (Επιμ.). (2008). Web engineering: modelling and implementing web
applications. Springer.

Rossi, G., Pastor, O., Schwabe, D., Olsina, L., & Murugesan, S. (Συγγρ.). (2008).
Web Application Development: Challenges And The Role Of Web Engineering. Web
Engineering: Modelling and Implementing Web Applications (σσ 7-32). London:
Springer London. Ανακτήθηκε από
http://www.springerlink.com/content/r52675310v600556/

Siemens, G. (Συγγρ.). (2005). Connectivism: A learning theory for the digital
age. INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE
LEARNING, 2. Ανακτήθηκε από
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.87.3793

Siemens, G. (Συγγρ.). (2006). Knowing Knowledge. Lulu.com.
Wenger, E., McDermott, R. A., & Snyder, W. (Συγγρ.). (2002). Cultivating

communities of practice: a guide to managing knowledge. Harvard Business Press.
Wikipedia - Wikipedia, the free encyclopedia. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Φεβρουάρι-

ος 11, 2012, από http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες - Ένα δίκτυο για τους αεί διδασκόμενους

διδάσκοντες τις Φ.Ε. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 9, 2012, από
http://www.dfe.gr/

Η Επίσημη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων. (χ.χ.). Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 9, 2012, από
http://www.e-yliko.gr/default.aspx

Κολτσάκης,  Β. (Συγγρ.). (χ.χ.). φυσικές επιστήμες κ.α. Ανακτήθηκε Φεβρουά-
ριος 9, 2012, από http://ek.based.gr/

Προκοπίου,  Κατερίνα (Συγγρ.). (χ.χ.). 3 Γυμνασιο Τουμπας Θεσσαλονικης /
3rd secondary school of Toumpa, Thessaloniki, Greece. Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 4,
2012, από http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/



112

	Ι	–	
Οι περιπτώσεις χρήσης (use cases) παρουσιάζουν την αλληλεπίδραση του

χρήστη με το σύστημα. Σκοπός τους είναι η περιγραφή των τυπικών λειτουργιών,

που ο χρήστης μπορεί να κάνει με το σύστημα. Η οπτική που υιοθετείται είναι αυτή

του χρήστη, χωρίς να εμπεριέχονται τεχνικές λεπτομέρειες. Η συλλογή και κατα-
γραφή των περιπτώσεων χρήσης είναι σημαντικό βήμα για τον προσδιορισμό των

αναγκών που πρέπει να εξυπηρετεί το σύστημα.

Στο παράρτημα αυτό δίνουμε τη καταγραφή των περιπτώσεων χρήσης τους

συστήματος, όπως καταχωρήθηκαν στο σύστημα υποστήριξης ανάπτυξης Endeav-

our (κεφ. 13.4.2, «Endeavour ALM», σελ. 86).
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Use Case Description

Name Register
Summary 1. The user is presented with profile information.

2. S/he fills the basic information.

3. S/he selects role (at this point teacher/student).Type Business Use Case
Priority High
Preconditions 1. The user should not be already registered (requested username do not exist).

2. The requested e-mail is not already in use.

Postcondition

s

Extend

Include

Comment educational material
Actors

anonymous
Main Success Scenario

Extensions
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Use Case Description

Name Login
Summary 1. The user fills his/her user name an password.

2. The system validates his/her credentials.

3. S/he is transferred to his personal home page.Type Business Use Case
Priority Medium
Preconditions

Postcondition

s

Extend

Include

Comment educational material
Actors

teacher

studentMain Success Scenario

Extensions
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Use Case Description

Name Upload educational material
Summary 1. The teacher select to upload educational material.

2. A range of options, concerning the subject, type of material, level

(primary/secondary/high school) and year is presented to him/her.

3. S/he fills the information and uploads.

Type Business Use Case
Priority High
Preconditions

Postconditions

Extend

Include

Comment educational material
Actors

teacher
Main Success Scenario

Extensions
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Use Case Description

Name Browse educational material
Summary 1. The user selects to browse educational material.

2. A form is presented to him, with choices of subject and level.

3. S/he fill his/her choices.

4. Relevant material is presented by the system.

Type Business Use Case
Priority High
Preconditions

Postcondition

s

Extend

Include

Comment educational material
Actors

teacher

studentMain Success Scenario

Extensions
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Use Case Description

Name Search material
Summary 1. The user request to search for material.

2. A form is presented by the system which allow him to fill in keywords to be

used in the search.

3. The system presents the results which are marked with the keywords re-

quested.

Type Business Use Case
Priority High
Preconditions

Postcondition

s

Extend

Include

Comment educational material
Actors

teacher

studentMain Success Scenario

Extensions
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Use Case Description

Name View topic
Summary 1. The user selects a topic form the ones presented during a "Browse" or

"Search" educational material.

2. The system presents the details of the topic.Type Business Use Case
Priority High
Preconditions

Postcondition

s

Extend

Include

Comment educational material
Actors

teacher

studentMain Success Scenario

Extensions
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Use Case Description

Name Comment educational material
Summary 1. While the user views a topic, s/he writes and submit a comment.

Type Business Use Case
Priority High
Preconditions 1. The user must be registered.

Postcondition

s

Extend

Include

Comment educational material
Actors

teacher
Main Success Scenario

Extensions
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Use Case Description

Name Rate educational material
Summary 1. While user views a topic, it rates it and save his choice

Type Business Use Case
Priority High
Preconditions

Postcondition

s

Extend

Include

Comment educational material
Actors

Main Success Scenario

Extensions
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Use Case Description

Name Delete own educational material
Summary 1. The user chooses a piece of material, among the ones s/he has upload

him/herself and deletes it.

Type Business Use Case
Priority High
Preconditions

Postconditions

Extend

Include

Comment educational material
Actors

teacher
Main Success Scenario

Extensions
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Use Case Description

Name Restructure material
Summary 1. The mod/admin selects a topic to see.

2. S/he can alter tags, delete/modify content, move it to another book

Type Business Use Case
Priority High
Preconditions

Postconditions

Extend

Include

Comment educational material
Actors

moderator

administratorMain Success Scenario

Extensions
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Use Case Description

Name Delete any material
Summary 1. The mod/admin sees a topic.

2. S/he chooses to delete it.

Type Business Use Case
Priority High
Preconditions

Postconditions

Extend

Include

Comment educational material
Actors

moderator

administratorMain Success Scenario

Extensions
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	ΙΙ	–	
Στο παράτημα αυτό δίνονται τα συμπληρωμένα φύλλα αξιολόγησης του τό-

που.
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Φύλλο Αξιολόγησης διαδικτυακού τόπου “portEdu”

Ειδικότητα: φιλόλογος

Πρωτοτυπία

Ο διαδικτυακός τόπος “portEdu” είναι ιδιαίτερα πρωτότυπος για τα ελληνικά
δεδομένα, επειδή παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναρτά το καινοτό-

μο υλικό του, να παρακολουθεί τη συζήτηση γύρω από αυτό καθώς και την αξιολό-

γηση,  αποδοχή – εφαρμογή του υλικού του από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Χρησιμότητα

Η χρησιμότητα του διαδικτυακού  τόπου  “portEdu” είναι αδιαμφισβήτητη,
επειδή από καιρό υπάρχει η ανάγκη να ανοιχτεί ένας διάλογος για τη διδακτική, να

συγκεντρωθεί και να διακινηθεί το καινοτόμο υλικό, που έχει παραχθεί από τους

εκπαιδευτικούς.

Θεωρώ ότι ο διαδικτυακός τόπος “portEdu” είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στους
συμβούλους της Μέσης και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μπορούν

μέσω του “portEdu” να οργανώσουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Ευκολία Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος “portEdu” είναι ιδιαίτερα εύχρηστος  , επειδή δεν πα-

ρουσιάζει δυσκολίες στην ανάρτηση του υλικού. Είναι εύκολα προσβάσιμος , γεγο-

νός που δεν ισχύει για το e-yliko και για τον διαδικτυακό τόπο ifigeneia, ο οποίος

είναι κλειδωμένος για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών.

Προτάσεις Βελτίωσης
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Φύλλο Αξιολόγησης διαδικτυακού τόπου “portEdu”

Ειδικότητα: Εικαστικός / Μηχανικό Εικόνας και Ήχου

Πρωτοτυπία

Δεν γνωρίζω άλλο ιστότοπο ο οποίος να συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό,
το οποίο βρίσκεται διασκορπισμένο στο διαδίκτυο, εκτός από το 'portEdu'. Κρίνω

την όλη ιδέα ως πρωτότυπη, αν και αυτή η άποψη αντλείται από προσωπική εμπει-

ρία η οποία έχει τους δικούς της φυσικούς περιορισμούς.

Χρησιμότητα

Για έναν εκπαιδευτικό που εμπλέκεται με ριζοσπαστικές μεθόδους μάθησης,
όπως τα διαθεματικά project, η ιστοσελίδα είναι απαραίτητο εργαλείο δουλειάς.

Είναι πολύ ενδιαφέρον για έναν εκπαιδευτικό να μπορεί να δει πολλαπλές απόψεις

για το ίδιο θέμα και να έχει μια πιο σφαιρική άποψη της αυθεντίας, για την επίλυση

κάποιου προβλήματος.

Ευκολία Χρήσης

Το σύστημα με τα φίλτρα είναι αποδοτικό, όμως το κουμπί "εφαρμογή"
μάλλον μπερδεύει παρά διευκολύνει, θα πρότεινα την αλλαγή σε "εύρεση" ή "ανα-

ζήτηση".

Προτάσεις Βελτίωσης

θα μπορούσαν οι ενότητες να έχουν διαφορετικό χρώμα για να καθοδηγούν

τον χρήστη με μεγαλύτερη ευκολία. Μία μη ελεγχόμενη κατάσταση είναι ότι τα
διάφορα site δεν μπορούν να έχουν ενιαίο οπτικό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα κά-

ποια site έχουν τόσο απαράδεκτο layout ώστε να είναι δύσκολο κάποιος να τα δια-

βάσει. Ίσως να υπάρχει κάποια μέριμνα ώστε να γίνονται τουλάχιστον ευανάγνωστα

(πχ left justify).
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Φύλλο Αξιολόγησης διαδικτυακού τόπου “portEdu”

Ειδικότητα: Πληροφορικός (σύμβουλος)

Πρωτοτυπία

Θεωρώ ότι, ενώ υπάρχουν διάφορα site που δέχονται εκπαιδευτικό υλικό,
δεν υπάρχει κάποιο που να μπορεί να δώσει στο χρήστη μια γρήγορη πρόσβαση σε

όλες αυτές τις πληροφορίες, ενοποιώντας τες σε μια Βάση Δεδομένων.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το συγκεκριμένο site.

Χρησιμότητα

Πολύ μεγάλη! Όποιος είναι εκπαιδευτικός ή μαθητής/φοιτητής ή ασχολείται

με εκπαιδευτικά θέματα, θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση στο υλικό που τον ενδια-
φέρει χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει τους διάφορους συνδέσμους που προκύπτουν

από τις μηχανές αναζήτησης ή να μπαίνει στα αρκετά εκπαιδευτικά sites που υπάρ-

χουν.

Επίσης, είναι ιδιαίτερα θετικό ότι μπορεί κάποιος να δημοσιεύει το δικό του

υλικό.

Ευκολία Χρήσης

Το περιβάλλον διεπαφής είναι ιδιαίτερα λειτουργικό με αποτέλεσμα ο χρή-
στης να εντοπίζει εύκολα και γρήγορα τα εργαλεία ή τα «κουμπιά» που πρέπει να

χρησιμοποιήσει για να εκτελέσει μια εργασία.

Επίσης, το περιβάλλον αυτό διαθέτει πολύ μεγάλη αξιοπιστία και αρκετά

υψηλό βαθμό ελκυστικότητας.

Προτάσεις Βελτίωσης

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας και εύρεσης εκπαι-
δευτικού υλικού, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι, από τεχνικής άποψης,  στην πλήρη

ανάπτυξη και λειτουργία του θα μπορεί να λειτουργεί με αρκετά μεγάλη ταχύτητα

απόκρισης στα αιτήματα του χρήστη.
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Φύλλο Αξιολόγησης διαδικτυακού τόπου “portEdu”

Ειδικότητα: Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Πρωτοτυπία

Ο σχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου “port Edu” έχει μια δυναμική συγκρι-
τικά με άλλους διαδικτυακούς τόπους που φιλοξενούν εκπαιδευτικό υλικό, η οποία

έγκειται στην άρτια δομή και οργάνωση/ιεράρχηση του περιεχομένου του, που όχι

μόνο διευκολύνει την πλοήγηση των χρηστών, αλλά την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστι-

κή.

Χρησιμότητα

Ο διαδικτυακός τόπος “portEdu” αποτελεί μια πρόκληση τόσο για την εκπαι-

δευτική, όσο και για τη μαθητική κοινότητα. Το οργανωμένο περιεχόμενό του σε

συνδυασμό με τους υπερσυνδέσμους παραπομπής μπορεί να αποτελέσει ανεξά-
ντλητη πηγή υλικού, εύκολα προσβάσιμη, σε όσους θέλουν να ταξιδέψουν στη

γνώση, αλλά και σε όσους επιθυμούν να μοιραστούν τη γνώση αναρτώντας το δικό

τους εκπαιδευτικό υλικό.

Ευκολία Χρήσης

Ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, που επιτρέπει σε ελάχιστο

χρόνο και χωρίς περίπλοκες διαδικασίες να ανατρέξει κανείς στο υλικό που τον εν-

διαφέρει.

Προτάσεις Βελτίωσης


