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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο, πνπ θπξηαξρνχλ ζήκεξα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν, αιιά θαη ηερλνινγίεο φπσο ε θηλεηή κάζεζε θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ απαξρή ηνπο θαη κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην κέιινλ. Αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαθφξσλ ιχζεσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηφζν απφ ηελ ηερλνινγηθή ηνπο, φζν θαη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη  παηδαγσγηθή ηνπο πιεπξά. Παξνπζηάδνληαη ηα  

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ κε ηελ εηζαγσγή 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ην ηέινο πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθή   

έξεπλα αγνξάο ζε έλα δείγκα απφ νξγαληζκνχο θαη εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ Διιάδα, ψζηε λα απνηππσζνχλ νη κνξθέο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο.   
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ABSTRACT 

 
This dissertation presents the e-learning  systems, which currently dominate the 

education and business world, but also emerging forms, such as mobile learning and 

educational video games, which may become significant in the future. The 

characteristics of the various e-learning solutions are analyzed from a technological, 

an economic and an educational perspective. Furthermore, the possible benefits and 

drawbacks of an e-learning system implementation are examined. An online market 

research on a sample of organizations and companies, which offer e-learning 

solutions and services in Greece, completes  the picture of the e-learning landscape. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Δηζαγσγή 

 

Ζ ηερλνινγία έρεη εηζβάιεη  ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη ν ρψξνο 

ηεο εθπαίδεπζεο δελ απνηειεί εμαίξεζε. Καη εδψ ηζρχεη ε αγαπεκέλε θξάζε ηνπ 

McLuhan (1964) φηη «ην κέζν είλαη ην κήλπκα». πσο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ζα επηθέξεη ζίγνπξα αιιαγέο θαη 

αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζηα θνηλσληθά δξψκελα θαη κία ηφζν επαίζζεηε πεξηνρή 

φπσο ε εθπαίδεπζε,  πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά κία επέλδπζε ζην κέιινλ,  είλαη 

ζεκαληηθφ λα εμειηρηεί πξνο ηελ ηδαληθφηεξε πιεπξά.  

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

ελψ αθφκα θαη ζηα ίδηα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα θαη 

δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ζηελ ηερλνινγία, ζηα παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα θαη ζην 

θφζηνο.  ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα πεξηγξάςεη θαη λα αλαιχζεη ηηο ηξεηο 

απηέο ζπληζηψζεο - ηελ παηδαγσγηθή, ηελ ηερλνινγηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή -  ησλ 

ζπζηεκάησλ  ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ θπξηαξρνχλ ζήκεξα αιιά θαη ησλ πηζαλψλ 

κειινληηθψλ ηνπο εθθάλζεσλ. Δπηρεηξεί δειαδή λα απνηειέζεη έλα βνήζεκα 

επηινγήο ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, νδεγφ θξίζεο θαηαιιειφηεηαο 

θάπνηαο κνξθήο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, θαη βάζε γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ 

πεξαηηέξσ έξεπλα ζε θάπνηα κνξθή ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Σν ηδαληθφ απνηέιεζκα 

ζα ήηαλ λα κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα απνθαζίδεη πνηα κνξθή ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

θαιχπηεη ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ αλεζπρίεο, λα θξίλεη πνηα ηερλνινγία κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα ππνινγίζεη ην θφζηνο ελφο 

ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο.  

Γηα λα ππάξμεη κία φζνλ ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη ξεαιηζηηθφηεξε απνηχπσζε ηνπ 

ρψξνπ ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, εθηφο απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κία έξεπλα αγνξάο γηα 

ηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  Ζ έξεπλα αγνξάο έγηλε γηα λα 

εξεπλεζεί  αλ θαη ζε ηη βαζκφ νη δηαθνξεηηθνί νξγαληζκνί  θαη εηαηξίεο  πξνζθέξνπλ 
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θαη εθαξκφδνπλ ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα.  Έηζη ν αλαγλψζηεο έρεη κία 

επαπμεκέλε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα θάλεη θαιχηεξεο 

θξίζεηο ζηηο επηινγέο ηνπ, είηε απηέο απνηεινχλ πξαθηηθέο πινπνηήζεηο είηε 

πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζε θάπνηα κέζνδν. 

Έηζη  ζε θάζε κέζνδν ειεθηξνληθήο κάζεζεο αλαιχνληαη  ηα ηερλνινγηθά θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαζψο θαη νη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο 

ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη θαη ηα παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη. Ζ 

έξεπλα αγνξάο ζπκπιεξψλεη ηελ εηθφλα  παξνπζηάδνληαο ζπγθξηηηθά εηαηξίεο θαη 

νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ  δηάθνξεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο.   

Μεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηερλνινγηψλ πνπ απηήλ ηελ ζηηγκή 

βξίζθνληαη ζηελ απαξρή ηνπο,  αιιά κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζην κέιινλ θπξίσο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπο λα επηηξέπνπλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ  δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ θαη  επνηθνδνκεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Οη 

ηερλνινγίεο απηέο πνπ κπνξνχλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ ηδαληθά κεηαμχ ηνπο είλαη ε 

θηλεηή κάζεζε θαη ηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

                                                                                                       

Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην δίλεηαη έλαο ζχγρξνλνο νξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο  

πξνζπαζψληαο λα ελζσκαηψζεη φιεο ηεο δηαζηάζεηο πνπ απηή κπνξεί λα πάξεη θαη 

αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ρσξηζηεί. Παξνπζηάδνληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο γηα λα κπνξνχλ λα 

γίλνληαη θαιχηεξα θαηαλνεηά ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη κία κέζνδνο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο,  πνπ 

νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηνλ ηξφπν πνπ είλαη πινπνηεκέλε ε ειεθηξνληθή κάζεζε 

ζήκεξα. Αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ 

ινγηζκηθνχ κε ηα ζπγθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ην κεξίδην πνπ θαηέρνπλ ζηελ 

αγνξά. 
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ην ηέηαξην θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο πξνηχπσλ ζηνλ ρψξν 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ησλ πξνηχπσλ 

θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο. Δπηπξφζζεηα 

αλαθέξνληαη θαη νη νξγαληζκνί πνπ ηα εθδίδνπλ.   

Ζ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ είλαη ην ζέκα ηνπ πέκπηνπ 

θεθαιαίνπ. Παξνπζηάδνληαη ηα είδε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ 

θαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηξφπνη πνπ νη  θηλεηέο ζπζθεπέο  

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν κάζεζεο κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα πνπ απηφ ην εγρείξεκα κπνξεί λα έρεη.   

 

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα δηαδηθηπαθήο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ελδεηθηηθέο εηαηξίεο θαη εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζε ζέκαηα 

ηερλνινγηθνχ θαη ινγηζκηθνχ εμνπιηζκνχ,  ζε ζέκαηα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζε ζέκαηα παξνρήο καζεκάησλ απφ απφζηαζε  θαη ζε ζέκαηα 

ζρεδηαζκνχ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί ηελ 

πξαθηηθή ζπκπιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο εηθφλαο ηνπ ρψξνπ ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο.    

 

ην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Οξηζκόο θαη εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

 

2.1 Δηζαγσγή  

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ δπηηθψλ αιιά θαη ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ θάπνην 

είδνο εθπαίδεπζεο ππνβνεζνχκελε απφ ηελ ηερλνινγία ή αιιηψο θάπνηα κνξθή 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Δθηφο απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ε ειεθηξνληθή κάζεζε 

έρεη θαηαθηήζεη θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Ζ ηάζε είλαη λα ζπλερίδεηαη κε 

γνξγνχο ξπζκνχο απηή ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Mallon, 2010). 

ην θεθάιαην απηφ δίλεηαη φ νξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ή αιιηψο e-

learning, αλαθέξνληαη νη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη θαη νη δηαζηάζεηο ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα θαιχςεη. Αλαθέξνληαη ηα γεληθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ 

κπνξεί λα επηθέξεη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. ηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο κάζεζεο νη νπνίεο 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παηδαγσγηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα 

επηθέξεη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Σέινο παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο 

ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο.  
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2.2 Οξηζκόο 

                                                                                                                                 

Γηαθνξεηηθέο νξνινγίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νξίζνπλ ηελ κάζεζε πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

δχζθνιν λα αλαπηπρζεί έλαο γεληθφο νξηζκφο. Δξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη έλαο 

εληαίνο νξηζκφο γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε δελ έρεη βξεζεί αθφκε (Oye et al., 

2012). ξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα κάζεζε κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν 

είλαη νη e-learning, Internet learning, distributed learning, networked learning, tele-

learning,  telematics distributed learning, virtual learning, computer-assisted 

learning, Web-based learning,  θαη distance learning. Ο νξηζκφο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη  ηε δηαλνκή πεξηερνκέλνπ κέζσ Internet, Intranet, Extranet, 

δνξπθνξηθή εθπνκπή, audio-video ηαηλία, δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε θαη CD-ROM. Οη 

δηαθνξεηηθέο νξνινγίεο ππνδειψλνπλ ηελ ζχιιεςε  κηαο παξφκνηαο  εθπαηδεπηηθήο 

εκπεηξίαο. Δπίζεο εθζέηνπλ ηελ άπνςε φηη ν καζεηήο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ην 

δάζθαιν ή εθπαηδεπηή, φηη ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί θάπνηα κνξθή ηερλνινγίαο    

(ζπλήζσο έλαλ ππνινγηζηή)  γηα ηελ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, θαζψο θαη 

φηη ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε ην δάζθαιν ή 

εθπαηδεπηή θαη άιινπο καζεηέο, θαη φηη παξέρεηαη θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ζηνπο 

καζεηέο (Oye et al., 2012).  

Με ηε ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ απφ φιν ηνλ θφζκν πξαγκαηνπνηήζεθε έλα 

εξεπλεηηθφ έξγν, γηα λα ππάξμεη ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ e-learning. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, δχν θχξηεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηελεξγήζεθαλ. Καη„ 

αξράο, δηεμήρζε κηα εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα 

ηνπ e-learning, αληιψληαο απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο 

θαη βηβιία. Γεχηεξνλ, κηα έξεπλα ζηάιζεθε γηα λα ζπιιερζνχλ νη απφςεηο 

αλαγλσξηζκέλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο κε ζηφρν λα 

επηηεπρζεί κηα ηειηθή ζπλαίλεζε. Σα απνηειέζκαηα  ηεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ ηελ 

θχξηα ππφζεζε ηεο έξεπλαο  ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ, ρσξίο 

απνθιεηζκνχο νξηζκνχ ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ζα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ 

πιεηνςεθία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο (Sangra et al., 2012). Γηαπηζηψζεθε φηη νη 
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πην ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηελ θαηάζηαζε απηή είλαη φηη ηφζν ε έλλνηα ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο φζν θαη ηεο θνηλσλίαο  βξίζθνληαη ζε ξεπζηή θαηάζηαζε θαη 

ν φξνο γίλεηαη  θαηαλνεηφ απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε 

δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο (Stein et al., 2011). Ο νξηζκφο πνπ θαηέιεμε ε νκάδα θαη 

έγηλε απνδεθηφο είλαη: «Σν e-learning είλαη κηα πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε 

κάζεζε, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ πνπ 

εθαξκφδεηαη, πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ζπζθεπψλ σο 

εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη πνπ βνεζά θαη δηεπθνιχλεη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηξφπσλ 

θαηαλφεζεο θαη  αλάπηπμεο ηεο κάζεζεο.» (Sangra et al., 2012)                                                        
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2.3 Οη δηαζηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

                                                                                                                                                

Ο βαζκφο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ e-learning ζηε παξάδνζε καζεκάησλ πνηθίιιεη 

θαηά πνιχ. Οη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζχλζεζε δηαθφξσλ παθέησλ 

πξνζθνξάο e-learning κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ απφ έλα ζχλνιν παξακέηξσλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2.1. Απηέο νη παξάκεηξνη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: ζηε δηάζηαζε ηεο ζπγρξνληθφηεηαο, ζηε  δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, ζηε 

δηάζηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ζηε δηάζηαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο. Μηα 

ζπληζηψζα ελφο καζήκαηνο e-learning κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζε θάζε δηάζηαζε 

απφ ηελ ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε παξάκεηξφο ηεο (Wagner et al., 2008).                                                                                                  

πγθεθξηκέλα, ην e-learning κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζχγρξνλν (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) 

ή αζχγρξνλν (ζε επέιηθην ρξφλν). Ζ ζχγρξνλε δηεμαγσγή πεξηιακβάλεη ηερλνινγίεο  

ηειεδηάζθεςεο κέζσ βίληεν θαη ειεθηξνληθψλ ιεπθψλ πηλάθσλ (Romiszowski, 

2004), πνπ απαηηνχλ ηελ παξνπζία ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 

καζήκαηνο.  Απφ ηελ άιιε κεξηά ε αζχγρξνλε δηεμαγσγή πεξηιακβάλεη 

πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίεο θαη βνεζεηηθά εγρεηξίδηα πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ καζεηή λα επεμεξγάδεηαη ηηο νζφλεο ζην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη ζην ρξφλν πνπ 

επηιέγεη ν ίδηνο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεκάησλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν 

βαζίδνληαη ζην αζχγρξνλν κνληέιν. Δπηπιένλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηα καζήκαηα απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε 

κάζεζε απφ απφζηαζε, ή ζηνλ ίδην ρψξν, φπνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

νκαδηθήο ζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςνπλ ηηο αζθήζεηο 

πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ. Οη εθαξκνγέο e-learning δηαθέξνπλ επίζεο ζην βαζκφ 

ζπλεξγαζίαο πνπ απαηηνχλ. Κάπνηα καζήκαηα είλαη εμ νινθιήξνπ αλεμάξηεηα θαη 

αηνκηθά, ελψ άιια ελζσκαηψλνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηεο νκαδηθήο κάζεζεο, φπσο 

ηφπνη θαη ρψξνη επηζηεκνληθψλ ζπδεηήζεσλ. Σέινο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

πξφζβαζεο ησλ καζεκάησλ κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθφο (κε ή ρσξίο 

έλαλ θαζνδεγεηή) ή λα είλαη έλα κεηθηφ ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ ειεθηξνληθφ κάζεκα θαη παξάδνζε ζηε αίζνπζα. Απηφ ην κεηθηφ ζχζηεκα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά ηξέρνληα παθέηα πξνζθνξψλ e-learning εθκεηαιιεπφκελα ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ εηδψλ παξάδνζεο (Jack & Court, 2001). 
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                        Πίλαθαο 2.1 Οη δηαζηάζεηο ηνπ e-learning 

Διάςταςη Παράμετροσ Σημαςία Παράδειγμα 

Συγχρονικότητα 

 

Αςφγχρονθ 

Η παράδοςθ μακιματοσ και θ 

λιψθ του από τον μακθτι 

λαμβάνει χϊρα ςε 

διαφορετικό χρόνο 

Ενότθτα διάλεξθσ που παραδίδεται 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

Σφγχρονθ 

Η παράδοςθ μακιματοσ και θ 

λιψθ του από τον μακθτι 

λαμβάνει χϊρα ςτον ίδιο 

χρόνο 

Ενότθτα διάλεξθσ που παραδίδεται 

μζςω βιντεοδιάλεξθσ 

Χώροσ 

 

Ίδιοσ χϊροσ 

 

Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν μια 

εφαρμογι ςτον ίδιο χϊρο με 

άλλουσ μακθτζσ ι/και τον 

κακοδθγθτι 

Χριςθ ενόσ ςυςτιματοσ ομαδικισ 

ςτιριξθσ ςε μια αίκουςα 

Διαφορετικοί 

χϊροι 

Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν μια 

εφαρμογι ςε διαφορετικό 

χϊρο από άλλουσ μακθτζσ και 

τον κακοδθγθτι 

Χριςθ ενόσ ςυςτιματοσ ομαδικισ 

ςτιριξθσ από διαφορετικοφσ χϊρουσ 

Ανεξαρτηςία 

Ατομικό 

Οι μακθτζσ δουλεφουν 

ανεξάρτθτα για τθν 

ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου 

Οι μακθτζσ ολοκλθρϊνουν αυτόνομα 

ενότθτεσ e-learning  

Συνεργατικό 

Οι μακθτζσ δουλεφουν 

ςυνεργατικά για τθν 

ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου 

Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε χϊρουσ 

ςυηθτιςεων για να μοιραςτοφν ιδζεσ 

Τρόποσ 

Λειτουργίασ 

Μόνο 

θλεκτρονικά 

Όλο το περιεχόμενο 

παραδίδεται μζςω 

τεχνολογίασ και δεν υπάρχει 

επαφι πρόςωπό με πρόςωπο 

Ζνα θλεκτρονικό μάκθμα από 

απόςταςθ  

Μεικτό (Blended) 

Το e-learning χρθςιμοποιείται 

επικουρικά με τθ 

παραδοςιακι μάκθςθ ςτθν 

αίκουςα 

Οι διαλζξεισ ςτθν αίκουςα 

εμπλουτίηονται με πρακτικζσ 

αςκιςεισ ςτον υπολογιςτι 

Πεγή:  Wagner et al., 2008 
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Αο ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο κηα ζεηξά καζεκάησλ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηα κνλαδηθή παξάκεηξν ζε θάζε δηάζηαζε, σζηφζν κηα ζεηξά καζεκάησλ  κπνξεί 

λα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο, κε ηελ θάζε κηα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

μερσξηζηή παξάκεηξν. Έηζη γηα παξάδεηγκα θάπνηεο ελφηεηεο κπνξεί λα 

παξαδίδνληαη ζχγρξνλα, ελψ θάπνηεο άιιεο αζχγρξνλα. Δπίζεο κηα ζεηξά 

καζεκάησλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάπνηεο ελφηεηεο online θαη θάπνηεο ελφηεηεο 

ζηελ αίζνπζα (Wagner et al., 2008).                                                                    
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2.4 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

                                                                                                                                                 

ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη γεληθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Davis et al., 2010 ; Daneshgar & Toorn, 2009 ; Meerts, 2003 

; Jung & Park, 2011 ; Nyíri, 2003;  Pachler, 2007;  Sharples, 2005; Vavoula et al., 

2009 ; Melhuish & Falloon, 2010 ; ADL, 2012).  ηελ πξάμε εμαξηψληαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο αλάινγα ηελ πεξίπησζε φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηα ππφινηπα 

θεθάιαηα.  

 

Πιενλεθηήκαηα : 

 

 Μείσζε θφζηνπο γηα επηρεηξήζεηο θαη εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο (ηαμίδηα, 

δηαζεζηκφηεηα δαζθάισλ) 

 Σα καζήκαηα κπνξεί λα πεξηέρνπλ δηαδξαζηηθά πεξηερφκελα ψζηε λα 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο 

δχζθνιεο έλλνηεο κε πξσηφηππν θαη πην άκεζν ηξφπν  

 Ο έιεγρνο γηα ηελ πξφνδν κπνξεί λα είλαη εμαηνκηθεπκέλνο 

 Ζ κάζεζε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηφπν θαη ρξφλν 

 Ζ κάζεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αθξηβψο ηελ ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη (just 

in time) 

 Ζ κάζεζε κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλε ζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

 Ζ επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί  νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

απφ ηνλ καζεηή 

  Δίλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ελφο καζεζηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα θεξδίδεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ελφο 

καζήκαηνο 

  Ζ κάζεζε κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηε ζεηξά πνπ επηζπκεί ν 

ζπνπδαζηήο 

  Γελ αηζζάλεηαη άζρεκα έλαο καζεηήο αλ δελ θαηαιαβαίλεη θάηη. 
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Μεηνλεθηήκαηα: 

 

 Θέκαηα αζθάιεηαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 Θέκαηα πςεινχ θφζηνπο θαη απνηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο κεηάβαζεο ζε έλα 

ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο    

 Θέκαηα κεησκέλεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε  

ζρέζε κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

 Γελ ιακβάλνληαη ππφςε δηδαθηηθέο ζεσξίεο  

  Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη ηελ ηερλνινγία  

θαη λα   ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα λέεο θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο    

 Δμάξηεζε απφ έλαλ θαζαξά ειεθηξνληθφ ηξφπν θαηαλφεζεο                                                   

 Μείσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο αλάπηπμεο ηεο θαληαζίαο ηνπ καζεηή                              

 πλήζσο ε ηερλνινγία ππεξηεξεί ησλ παηδαγσγηθψλ ζπληζησζψλ ζε 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κάζεζεο 
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2.5 Θεσξίεο Μάζεζεο 

                                                                                                                                           

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, νη 

νπνίεο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ απνηειέζκαηνο κίαο 

ιχζεο ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Γνπιάθνο, 2009 ; Μαθξίδνπ-

Μπνχζηνπ, 2003). 

πκπεξηθνξηζκόο (Behaviorism) 

ηηο  ζπκπεξηθνξηζηηθέο  ζεσξίεο  θπξηαξρεί  ε  αληίιεςε  φηη  ε κάζεζε πξνθχπηεη  

σο  απνηέιεζα  ησλ  εμσηεξηθψλ  εξεζηζκάησλ  πνπ  πξνέξρνληαη  απφ  ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Ζ κάζεζε νξίδεηαη σο 

µία αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή πνπ πξνθχπηεη µέζσ εκπεηξηψλ θαη 

αζθήζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην δάζθαιν. Ζ κάζεζε ζπληειείηαη µε ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο, είηε µέζσ ηεο αµνηβήο (ζεηηθή ελίζρπζε), είηε µέζσ ηεο 

ηηµσξίαο (αξλεηηθή ελίζρπζε). Ο  ζπκπεξηθνξηζκφο  δίλεη  έθεζε  ζηελ  

αλακεηάδνζε  ηεο πιεξνθνξίαο  θαη  ζηελ ηξνπνπνίεζε  ηεο  ζπκπεξηθνξάο.  Ζ 

κάζεζε  ζπλίζηαηαη  ζηελ  ηξνπνπνίεζε  ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Μεξηθέο απφ ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο είλαη:  

•  Ζ Κιαζηθή Δμαξηεκέλε Μάζεζε ηνπ Pavlov  

•  Μάζεζε µε δνθηµή θαη πιάλε ηνπ Thorndike  

•  Ζ πληειεζηηθή Μάζεζε ηνπ Skinner 

Ο ζπκπεξηθνξηζκφο,  είλαη  ε  θηινζνθία  πνπ  βξίζθεηαη  πίζσ  απφ  ινγηζµηθά  

θπξίσο εμάζθεζεο  θαη  πξαθηηθήο  θαη  γεληθά  πίζσ  απφ  ινγηζµηθά  πνπ  ξίρλνπλ  

ην  βάξνο πεξηζζφηεξν ζηελ αηνκηθή εξγαζία ηνπ καζεηή. ηα ινγηζκηθά απηά 

ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο  ε  ινγηθή  ηεο  ζεηηθήο  ελίζρπζεο (κε  ήρνπο,  εηθφλεο  

θιπ.)  θαη  αθνινπζείηαη ζπλήζσο γξακκηθή πνξεία, θαηαλεκεκέλε ζε επάιιεια 

ζηάδηα θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο. Ο θάζε καζεηήο κπνξεί λα αθνινπζεί ην δηθφ ηνπ 

ξπζκφ, θάηη πνπ είλαη ζεηηθφ, αιιά δελ αμηνπνηείηαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Σα 

ζεηηθά είλαη φηη ν καζεηήο κπνξεί λα θάλεη ιάζνο (δνθηµή θαη πιάλε), ε άκεζε 
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αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο, ε εμαηνκίθεπζε θαη επίηεπμε κηθξψλ θαη ζηαδηαθψλ 

επηηπρηψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ ιηγφηεξν θαιψλ καζεηψλ. νβαξφ 

κεηνλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη νη καζεηέο εζίδνληαη ζηελ εμάξηεζε 

απφ µηα εμσηεξηθή πεγή ελίζρπζεο θαη απφ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ πξάμεψλ ηνπο, θαη 

δελ ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε θαη δπλαηφηεηα γηα απηναμηνιφγεζε. 

Γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο (Cognitivism) 

Γηα ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο, ε κάζεζε δελ είλαη δηαδηθαζία θαη απνηέιεζκα 

εμάξηεζεο, φπσο  ζην  ζπκπεξηθνξηζκφ,  αιιά  απνηέιεζκα  ελεξγήο  επεμεξγαζίαο  

πιεξνθνξηψλ µε βάζε  ηηο  ελδηάκεζεο  γλσζηηθέο  ιεηηνπξγίεο  ηνπ  αηφκνπ,  νη  

νπνίεο  παξεκβάιινληαη αλάκεζα  ζηηο  πιεξνθνξίεο  ηνπ  πεξηβάιινληνο 

(εξέζηζµα)  θαη  ζηηο  αληηδξάζεηο  ηνπ αηφκνπ. Ζ γλψζε  δελ είλαη απνζεθεπκέλε  

εκπεηξία, αιιά απνηέιεζκα ελεξγνχο αληηπαξάζεζεο ηνπ νξγαληζκνχ µε ηελ 

εκπεηξία, δηα ηεο νπνίαο ην άηνκν, µε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην 

θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ ηελ νηθνδνκεί. Ζ κάζεζε, ππφ  ην  πξίζκα  

απηφ  ζπλίζηαηαη  ζηελ  ηξνπνπνίεζε  γλψζεσλ  πνπ  ήδε  πξνυπάξρνπλ. Έηζη 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο παίδεη ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

γλσζηηθνχ  ζπζηήκαηνο,  ζε  αληίζεζε µε  ηηο  ζπκπεξηθνξηζηηθέο  πνπ  εζηηάδνπλ  

ζηελ παξαηεξνχκελε εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά.  

ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο, σο θνκκάηη ησλ ζεσξηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ επνηθνδνµεηηζκνχ αλαθέξνληαη νη παξαθάησ ζεσξίεο:  

•  Δπηθνδνκεηηζκόο (Constructivism) Θεσξία ηεο Μάζεζεο ηνπ Piaget  

Ο  επνηθνδνκεηηζκφο  εζηηάδεη  ην  ελδηαθέξνλ  ηνπ  ζην  εζσηεξηθφ  ηνπ  γλσζηηθνχ 

καο ζπζηήκαηνο, ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ  κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ γλψζεσλ.  Ζ κάζεζε  είλαη µία  ππνθεηκεληθή  θαη  εζσηεξηθή  

δηαδηθαζία  νηθνδφκεζεο λνεκάησλ  θαη  ζεσξείηαη  ην  απνηέιεζκα  νξγάλσζεο  θαη  

πξνζαξκνγήο  ησλ  λέσλ πιεξνθνξηψλ ζε ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο. Αλαγλσξίδεη 

δειαδή φηη ηα παηδηά, πξηλ αθφκα πάλε ζην ζρνιείν, δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη ην 

ζρνιείν πξέπεη λα βνεζήζεη λα νηθνδνκεζνχλ λέεο γλψζεηο πάλσ ζε απηέο πνπ ήδε 

θαηέρνπλ. 

•  Ζ Αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner  
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•  Ζ θαηαζθεπαζηηθή ζεσξία ηνπ Papert (Constructionism), ελψ ν Piaget κηιά γηα ην 

πψο νηθνδνκνχληαη πλεπκαηηθέο θαηαζθεπέο, ν  Papert κηιά φηη θαηαζθεπάδνληαο ή 

δεκηνπξγψληαο θάηη είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο δεκηνπξγίαο πλεπκαηηθψλ 

νηθνδνκεκάησλ. 

Κνηλσληθόο επνηθνδνµεηηζµόο 

Ο θνηλσληθφο επνηθνδνµεηηζµφο, νξίδεη ηε δηαδξαζηηθή θχζε θαηαζθεπήο ηεο  

γλψζεο  σο  ην  απνηέιεζκα  ηεο  αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ  ηνπ καζεηή  θαη  ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  Ζ  εθκάζεζε  είλαη  ε  δηαδηθαζία  θαηαζθεπήο  εζσηεξηθψλ 

κνληέισλ  ή αληηπξνζσπεχζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ δνκψλ φπσο κνξθνπνηείηαη απφ ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία, θαη ηε γιψζζα, βαζηζκέλε 

ζηηο αιιειεπηδξάζεηο µε άιινπο. ε ζρέζε µε ηνλ πξνζσπηθφ γλσζηηθφ 

επνηθνδνκεηηζκφ ε έκθαζε δελ είλαη ζηηο εζσηεξηθέο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο άιια 

ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο γλψζεο. 

Έηζη ζε έλα ηέηνην πιαίζην νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή γλψζεο δελ 

είλαη αηνκηθέο, αιιά ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία θνηλφηεηα κάζεζεο, φπνπ νη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο, µε  ελεξγεηηθφ   ξφιν. Δθθξάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκηθνχ πιαηζίνπ κάζεζεο είλαη ηα ζπλεξγαηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο. 
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2.6 H εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

                                                                                                                                          

ηελ ηζηνξία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη δελ 

ππάξρεη έλα εληαίν εμειηθηηθφ κνλνπάηη φπσο δελ ππάξρεη θαη κνλαδηθφο απνδεθηφο 

νξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Απφ ην 1960 ε ειεθηξνληθή κάζεζε έρεη 

εμειηρζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε επηρεηξήζεηο, ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ζηνλ 

ζηξαηησηηθφ ηνκέα, θαη ζήκεξα ζεκαίλεη πνιχ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο (Nicholson, 2007).  

Ζ πξψηε παηέληα  γηα κηα κεραλή κάζεζεο κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο δφζεθε 

ζηνλ  Halycon Skinner ην 1866. Με ηελ εκθάληζε κηαο εηθφλαο ζην εκπξφζζην κέξνο 

ελφο θηβσηίνπ έπξεπε λα εηζαρζεί ζε κηα γξαθνκεραλή  ε νξζή νλνκαζία. Χζηφζν, 

ην κεράλεκα είρε έλα κεηνλέθηεκα: νξζά δηαηππσκέλα, αιιά εζθαικέλα νλφκαηα 

γίλνληαλ δεθηά. Μηα θαιχηεξε κεραλή ε νπνία βαζίδεηαη ζην «law of effect» (ν 

λφκνο ηνπ απνηειέζκαηνο: Ζ αληίδξαζε πνπ αληακείβεηαη εληζρχεηαη θαη 

θαζηεξψλεηαη)  ηνπ Thorndike ήηαλ απηή ηνπ Herbert Aiken ελ έηε 1911. ηελ 

ζπζθεπή απηή επηβξαβεπφηαλ ε ζσζηή απάληεζε πνπ είρε γηα κηα δεδνκέλε εηθφλα 

ηε κνξθή ιχζεο πάδι. Μέρξη ην 1936 εθδφζεθαλ γχξσ ζηηο 700 παηέληεο γηα 

παξφκνηεο κεραλέο. Μία απφ απηέο ήηαλ θαη ε ζπζθεπή ηνπ Sidney Pressey ην 1926 

ε νπνία απνηέιεζε πξφηππν γηα ηηο κεραλέο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο κάζεζεο ησλ 

B.F. Skinner θαη Holland ζην 1958. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ησλ κεραληθψλ κεραλψλ 

απηψλ ήηαλ λα πξνζθέξεηαη ε δηδαθηέα χιε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θπξίσο κε ηε 

κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ζε κηθξά βήκαηα (πιαίζηα ή frames) θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

αθνινπζνχλ εξσηήζεηο. Ζ ζσζηή ιχζε έπξεπε λα εηζαρζεί ζηηο κεραλέο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα παξνπζηαδφηαλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ε ζσζηή ιχζε πξνο έιεγρν (Niegemann 

et al., 2009). Ζ ηδέα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ κάζεζεο,  δειαδή ηελ 

Πξνγξακκαηηζκέλε Γηδαζθαιία (Programmed Instruction)  έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ 

Skinner πνπ νπζηαζηηθά ήηαλ ε πξνζπάζεηα λα αληιεζεί απφ κηα ζεσξία κάζεζεο  

κηα κέζνδν θαη ηερλνινγία κάζεζεο. Ο Skinner ηελ πεξηγξάθεη σο «δηαρείξηζε ηεο 

κάζεζεο ηνπ αλζξψπνπ θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο» (Gunzenhäuser & 

Herczeg, 2001). ην πιαίζην απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξφνδν ηνπ ζπνπδαζηή 

λα παξνπζηάδεη απηφο κηα ζσζηή απαληεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 
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κπνξεί λα εληζρπζεί. Χζηφζν, απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν εάλ νη εξσηήζεηο ή νη 

αζθήζεηο είλαη ηφζν εχθνιεο ψζηε λα κελ αλακέλνληαη θαζφινπ  ιάζνο απαληήζεηο. 

Σππηθέο αζθήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη ηα θελά ιέμεσλ, ελψ αζθήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο δελ πξνζθέξνληαη επεηδή ιεηηνπξγεί πην πνιχ ε κλήκε θαηά ηελ 

επαλάιεςε ηνπο (Niegemann et al., 2009).  

Σν 1959 ν Crowder πξφηεηλε ηελ αλάπηπμε κε γξακκηθψλ πξνγξακκάησλ κάζεζεο, 

δειαδή λα ππάξρεη κεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο. Σα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Crowder θαηά θαλφλα πεξηέρνπλ κεγαιχηεξα πιαίζηα (frames) 

αθνινπζνχκελα απφ κηα εξψηεζε κε πνιιέο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο. Καηά ηελ 

επηινγή ιάζνο απάληεζεο ιακβάλεη ν καζεηήο έλα ζρφιην πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

ιάζνο ηνπ, κεηά αθνινπζεί κηα δηαθνξεηηθή αιιεινπρία πιαηζίσλ, αλάινγα κε ηε 

θχζε ηνπ ζθάικαηνο. Δπίζεο  κπνξνχλ  λα επαλαιεθζνχλ πιαίζηα ηα νπνία δελ 

έρνπλ γίλεη θαηαλνεηά πξνεγνπκέλσο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Με ηελ εηζαγσγή 

ησλ δηαθιαδψζεσλ ζηελ ξνή κάζεζεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο ιαλζαζκέλεο 

επηινγέο ηνπ ρξήζηε ζηελ ξνή κάζεζεο,  έγηλε δπλαηή ε  εμαηνκίθεπζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα πξνγξάκκαηα απηά ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

πξνζαξκνζηηθά ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ κέζνδνη αλάιπζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη 

ινηπψλ δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ. Αλ θαη ν Crowder δελ ρξεζηκνπνηνχζε  αξρηθά 

ππνινγηζηή αιιά πξνβνιέα, ε κέζνδνο απηή θπξηαξρνχζε ζηελ εθπαίδεπζε κε ηε 

βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Gunzenhäuser & Herczeg, 2001).  

Οη απαξρέο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, φπσο εθαξκφδεηαη ζήκεξα ζηελ επηρείξεζε, 

ζηελ αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαη ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα πξνέξρνληαη απφ ηα 

δηνξαηηθά έξγα ησλ Patrick Suppes ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη  θαη  Don 

Bitzer ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ηιηλφηο. Ο Suppes ππνζηήξηδε φηη ζην κέιινλ ζα είλαη 

δπλαηή γηα φινπο ηνπο καζεηέο λα έρνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπο έλαλ πξνζσπηθφ 

δάζθαιν κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη αξραίνη βαζηιείο θάπνηε εμππεξεηνχλην απφ 

κεκνλσκέλνπο θαζεγεηέο, αιιά απηή ηε θνξά νη δάζθαινη ζα είλαη κε ηε κνξθή 

ελφο ππνινγηζηή. Τπνζηήξημε φηη ην πην ηζρπξφ επηρείξεκα γηα ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία  

θαη ηνπ δηαιφγνπ πνπ απηή ππνζηεξίδεη. Οη ηζρπξηζκνί ηνπ βαζίδνληαλ  ζε έξεπλα 

ηνπ Bloom φηη  ζηα ηδηαίηεξα καζήκαηα ππήξραλ βειηησκέλα επηηεχγκαηα 
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ζπνπδαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ νκαδηθή δηδαζθαιία. Έηζη δεκηνχξγεζε ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο δηδαζθαιίαο κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (CMI ή 

Computer Managed Instruction). Οη έξεπλεο ηνπ έδεημαλ φηη κπνξεί λα ππάξμνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ ρξήζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο (Nicholson, 2007).                                                                            

ην δεχηεξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ην δεκφζην ελδηαθέξνλ ζην ζέκα ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (CMI ή Computer managed 

instruction) κεηψζεθε  ζεκαληηθά, κε  άιια ζέκαηα λα θπξηαξρνχλ  ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηδαζθαιίαο, ρσξίο φκσο λα είρε απνδεηρζεί ε κέζνδνο σο αλαπνηειεζκαηηθή. Σν 

δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο εληζρπκέλε απφ Ζ/Τ απνθάζηζε 

λα δηαζαθελίζεη ην 1971 National Science Foundation (NSF) ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ κε δχν εξεπλεηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο γηα πέληε ρξφληα, κε 

πξνυπνινγηζκφ  10 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Πξφθεηηαη γηα ηα ζρέδηα TICCIT 

(Time-shared Interactive Computer Controlled Information Television) (Mitre Corp., 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Brigham Young University) θαη PLATO (Programmed Logic 

for Automatic Teaching Operation)  (Control Data Corporation ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Ηιηλφηο, Urbana-Champaign). Ο ζηφρνο ησλ δπν έξγσλ ήηαλ  λα 

απνδείμνπλ φηη ε  δηδαζθαιία εληζρπκέλε θαη ππνβνεζνχκελε  απφ Ζ/Τ είλαη 

απνδνηηθή,  απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή (Niegemann et al., 2009). πσο 

ππνδειψλεη ην φλνκα ηνπ ζπζηήκαηνο TICCIT, αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ήηαλ ε ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο. Τπήξραλ εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο ζε βίληεν 

θαη ν καζεηήο κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο (Pen) έιεγρε ην 

πξφγξακκα κάζεζεο. Σν ζχζηεκα είρε κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ πνπ εγθαηέιεηπαλ 

ην πξφγξακκα πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ελψ απηνί πνπ ην νινθιήξσλαλ είραλ 

βειηησκέλεο επηδψζεηο ζε κεηέπεηηα δηαγσλίζκαηα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960, ν Don Bitzer ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ηιηλφηο δεκηνχξγεζε ην ζχζηεκα PLATO. 

Ήηαλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κε ηελ δηθή ηνπ γιψζζα δεκηνπξγίαο καζεκάησλ 

ηελ ιεγφκελε TUTOR. Απφ ηερλνινγηθήο πιεπξάο ήηαλ έλαο εμππεξεηεηήο ζηνλ 

νπνίν ζπλδένληαλ ηα ηεξκαηηθά. ε έξεπλα κε 950 ηεξκαηηθά ζε 140 ηνπνζεζίεο είρε 

ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ, φκσο 

φινη ζπκθσλνχζαλ φηη δελ ζα ήζειαλ λα δηδάζθνληαη κνλφ κε ην ζχζηεκα απηφ.                                                                                                           

ηαλ ην ζχζηεκα αμηνπνηήζεθε εκπνξηθά, ήηαλ νπζηαζηηθά  ν άκεζνο πξφγνλνο  ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα φπσο ην 
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Blackboard θαη WebCT.  Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη 

αθξηβψο εθείλα πνπ είρε εηζάγεη ην ζχζηεκα PLATO. Πξηλ ηελ χπαξμε ηνπ 

δηαδηθηχνπ δειαδή παξείρε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα ζπκκεηνρήο πνιιψλ ρξεζηψλ καδί, chat rooms, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

forums θαη αληαιιαγή κλεκάησλ. Δίρε δπλαηφηεηα γηα νζφλε αθήο, δεκηνπξγία 

γξαθηθψλ θαη πξνζνκνηψζεσλ (Woolley, 1994;  Nicholson, 2007).  

To 1969 εθεπξέζεθε ε δηθηχσζε (ARPANET), ελψ ην 1971 ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν. Ο Murray Turoff, ζεσξείηαη σο ν παηέξαο ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο 

ηειεδηάζθεςεο ην 1971  σο έλα ζχζηεκα Delphi (EMISARI), κε ζηφρν νη νκάδεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ λα δξνπλ κε ζπιινγηθή λνεκνζχλε αληί ηνπ ειαρίζηνπ θνηλνχ 

παξνλνκαζηή (Harasim, 2006).                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 αληηπξνζψπεπε κηα πεξίνδν έληνλεο θαηλνηνκίαο 

θαη επέθηαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ηεο δηθηχσζεο ζε φιε ηελ 

δεκφζηα εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα (Harasim, 2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Σν 1982, ην ηλζηηηνχην Western Behavioral Sciences Institute  (WBSI), πνπ εδξεχεη 

ζηε La Jolla, Καιηθφξληα, μεθίλεζε έλα θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

παξνρή online καζεκάησλ, πνπ δηδάζθνληαη απφ δηαθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο 

παλεπηζηεκίνπ. Σν WBSI ζηφρεπε ζε ζηειέρε πνπ ρξεηάδνληαλ πςειήο πνηφηεηαο 

γλψζε αιιά δελ κπνξνχζαλ λα εγθαηαιείςνπλ  ηελ εξγαζία ηνπο γηα κεγάιεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ήηαλ έλα 2-εηέο πξφγξακκα ηεζζάξσλ εμακεληαίσλ ζπλεδξίσλ 

ζε απεπζείαο ζχλδεζε (Harasim, 2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Σν SoliNet (Canada‟s Solidarity Network) μεθίλεζε ην 1985 απφ ηνλ Marc BeLanger 

αξρηθά γηα ηα κέιε ηεο Καλαδηθήο Έλσζεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ. Χο νξγαλσηήο 

ηεο ηερλνινγίαο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ 

ηνπ Καλαδά (LAN). Σν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο, SoliNet, ήηαλ ην πξψην ζχζηεκα 

ηειεδηάζθεςεο θφζκν. Σν 1991 SoliNet έγηλε ην πξψην ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο πνπ 

παξείρε δπλαηφηεηεο γηα ηελ δηδαζθαιία καζεκάησλ (credit courses) (Harasim, 

2006).                                                                                                                                                              
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ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ε αεξνπνξηθή βηνκεραλία εθάξκνζε ζπζηήκαηα  

δηδαζθαιίαο κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (CMI ή Computer managed 

instruction). Καζψο ην καζεζηαθφ πιηθφ θαη νη πφξνη γηα ηελ δηδαζθαιία απμάλνληαλ 

πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ ηα νπνία 

πξνθαινχζαλ ηεξάζηηα έμνδα. Έηζη ηδξχζεθε ε επηηξνπή Aviation Industry CBT 

Commitee (AICC) ην 1988 θαη άξρηζε λα εθδίδεη κηα ζεηξά απφ πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ ζηα ζπζηήκαηα  CMI απφ ηνπο 

δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο. Απφ ηελ ζηηγκή απηή ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη απηφ πνπ 

ζήκεξα νλνκάδεηαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (Learn management system ή 

LMS). Αξγφηεξα νη πξνδηαγξαθέο πξνζαξκφζηεθαλ ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη 

ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (WBT). Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

θαη  ε ηππνπνίεζε ηεο HTML απφ ην World Wide Web Consortium (W3C), 

μεθίλεζε κηα επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Παξάιιεια κε ηηο  

πξνζπάζεηεο ηεο AICC γηα ηελ ηππνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο, ην 

Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ ΖΠΑ ίδξπζε ην 1997 ην Advanced Distributed Learning 

Initiative (ADL) (Jones, 2002). Κχξηα πξνδηαγξαθή ηεο ADL ήηαλ ην SCORM πνπ 

αθνξά επίζεο ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε καζεζηαθψλ πφξσλ.   

Οη νξγαλψζεηο  IMS Global Learning Consortium, the Alliance of Remote 

Instructional Authoring Distribution Networks for Europe (ARIADNE) θαη ε IEEE‟s 

Learning Technology Standards Commitee (IEEE LTSC) ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηελ 

δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο ζηνλ ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Ζ IMS θαη ε 

επξσπατθή ARIADNE αζρνινχηαλ θαη αζρνινχληαη αθφκε κε πξνδηαγξαθέο θπξίσο 

ζηνλ ρψξν ηεο πεξηγξαθήο καζεζηαθψλ πφξσλ (κεηαδεδνκέλσλ), ελψ ε  IEEE LTSC 

είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ δεκηνπξγία δηαπηζηεπκέλσλ πξφηππα κέζσ 

αλεμάξηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ 

νξγαλψζεηο φπσο ηελ IMS ή AICC. Έπεηηα αξθεηά απφ ηα πξφηππα ηεο ε  IEEE 

LTSC κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ International Organization of 

Standardization (ISO)  γηα ηελ επίζεκε δηεζλνπνίεζε ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

σο δηεζλή πξφηππα (Kanendran et al., 2005).  

Μηα ζεκειηψδεο αιιαγή ζηελ θαηαλφεζε ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο κάζεζεο θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, ν νξηζκφο, ν ζρεδηαζκφο, θαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο ραξαθηεξίδεη ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. Απηή ε κεηαηφπηζε έγηλε 
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παγθφζκηα θαη πνιηηηζκηθή θαζψο  εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν 

πηνζέηεζαλ ηελ δηαδηθηπαθή ειεθηξνληθή κάζεζε. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε (online collaborative learning ή OCL), ε νπνία ήηαλ ε θπξίαξρε 

κνξθή κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990, φηαλ ε εθεχξεζε ηνπ δηαδηθηχνπ έθαλε ηηο εμ 

απνζηάζεσο εθπαηδεχζεηο κε απεπζείαο ζχλδεζε (online distance education  ή ODE) 

πην βηψζηκεο, θαη ην 1993, φηαλ ν παγθφζκηνο ηζηφο έθαλε ηελ εθπαίδεπζε κε 

απεπζείαο ζχλδεζε βάζεη ππνινγηζηή (online computer-based training  ή OCBT) πην 

πξνζηηή ζην επξχ θνηλφ. Παξ 'φια απηά, ηζηνξηθά, ε εθεχξεζε θαη ε δηάδνζε ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

κάζεζεο (Harasim, 2006). Ο παηδαγσγηθφο ζηφρνο ζηα πεξηβάιινληα κάζεζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο  αιιαγέο ζηα ςπρνινγηθά ζεκέιηα ηεο κάζεζεο. Μία απφ ηηο πην 

πξνθαλείο ηάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.1, είλαη ε απμεκέλε πηνζέηεζε θαη ελζσκάησζε ηνπ 

επνηθνδνκηηηζκνχ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηηηζκνχ (social 

constructivism). Έηζη έρνπκε κηα κεηάβαζε ζηα καζεζηαθά πξφηππα  απφ ηελ 

γλσζηηθή (cognitive) ζεσξία ζηνλ επνηθνδνκηηηζκφ (constructivism) θαη κεηέπεηηα 

ζηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκηηηζκφ (social constructivism), πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

παηδαγσγηθέο ζέζεηο ηεο δηδαθηηθήο (didactic), ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο θαη ζε ηνπηθφ 

πεξηβάιινλ (interactive, local) θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη ζπλεξγαηηθήο 

(collaborative, distributed)  (Nicholson, 2007).    

 

Δηθόλα 2.1: Ζ εμέιημε ησλ καζεζηαθψλ πξνηχπσλ θαη παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ (Πεγή: Nicholson, 

2007). 
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Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή ή CSCL (computer-

supported collaborative learning) έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 90. Ζ 

ηδέα ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο κε πνιπκεζηθά εξγαιεία. Ζ 

ειεθηξνληθή κάζεζε 2.0 ή  E-learning 2.0 είλαη έλα είδνο ηεο CSCL νη νπνία έθαλε 

ηελ εκθάληζή ηεο ιίγν κεηά ηελ  πεξίνδν πνπ εκθαλίζηεθε ην ιεγφκελν Web 2.0 ην 

1999 (Dabbagh & Reo, 2010). Ζ έκθαζε ζην E-learning 2.0 βξίζθεηαη ζηελ 

θνηλσληθή κάζεζε κε ρξήζε  ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη 

ζπλεξγαζία, φπσο blogs, wikis, podcasts θαη εηθνληθνχο θφζκνπο φπσο ην Second 

Life. Αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. Έλα Collaborative Learning 

System (CLS) είλαη ην κέξνο ή ππνζχζηεκα  ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο 

(LMS) πνπ δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ζπλεξγαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θχζεσο (Folden, 2012). Ζ ζέζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ θνηλσληθνχ 

πάλσ απφ ην πξνζσπηθφ ζηελ ζεσξία αλάπηπμεο ηνπ Vygotskys, φπσο θαη  ε  

πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηηηζκνχ σο πξνέθηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ  

Piaget απνηεινχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιιφλησλ ζπλεξγαηηθήο ή 

θνηλσληθήο κάζεζεο (Niegemann et al., 2009). 

Με ηελ εκθάληζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, εκθαλίζηεθε ε θηλεηή κάζεζε, θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε έμππλα πεξηβάιινληα γηα απηφ πνπ 

απνθαιείηαη δηάρπηε ε παληαρνχ παξνχζα κάζεζε. Έηζη έλαο ζπνπδαζηήο κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο λα 

αληαιιάζεη θαη λα αιιειεπηδξά κε καζεζηαθφ πεξηερφκελν απφ άιιε θηλεηή 

ζπζθεπή, φπσο π.ρ. ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ειεθηξνληθφ παηρλίδη. Σαπηφρξνλα κπνξεί 

θαη λα δέρεηαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη κέζσ 

εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ θάζε ζηηγκή. Έηζη εκπινπηίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη απμάλεηαη ην θίλεηξν γηα κάζεζε ηνπ ζπνπδαζηή. Ζ εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ θαη ηεο θηλεηήο κάζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηα αληίζηνηρα 

θεθάιαηα. ηελ εηθφλα 2.2 απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο.
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Δηθόλα 2.2: Ζ εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο κε απεηθφληζε ζεκαληηθψλ ζηαζκψλ (Πεγή: Maske 

& Breitner, 2007) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

ηηο κέξεο καο ν φξνο Ζιεθηξνληθή Μάζεζε έρεη αξρίζεη λα ηαπηίδεηαη κε ηα 

ιεγφκελα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο. Αλ θαη απηφ δελ είλαη αθξηβψο ζσζηφ 

δηφηη κπνξεί λα ππάξμεη ειεθηξνληθή κάζεζε θαη εθηφο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

σζηφζν ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ δηεηζδχζεη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Browne et al., 2006),  αιιά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εθαξκνγήο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ εγθαζίζηαηαη ζε κηα 

επηρείξεζε ή ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πεξηιακβάλεη απηά ηα ζπζηήκαηα σο 

θεληξηθφ ππξήλα o νπνίνο αιιειεπηδξά θαη επηθνηλσλεί κε  ηα ππφινηπα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε  θάζε νξγαληζκφ, φπσο ειεθηξνληθέο 

βηβιηνζήθεο, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρεηψλ θιπ. Σα ιεγφκελα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο είλαη ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλνηρηή θαη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε κε εχρξεζην, νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη παηδαγσγηθά νξζφ ηξφπν. Σα 

ζπζηήκαηα απηά αλαηξνχλ ηνπο  πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, 

πξνζθέξνπλ κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο ζηνλ ηξφπν κάζεζεο, ππνζηεξίδνπλ 

εθηεηακέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ, θαη 

επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία , ζπληήξεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ 

πφξσλ.                                                                                                                                       

ην θεθάιαην  απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, νη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη  ηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. 

Παξνπζηάδνληαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο ζην εγρείξεκα εγθαηάζηαζεο ελφο 

ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε  αγνξά  γηα ηα ζπζηήκαηα απηά 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ θαη παξνπζηάδνληαη 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηνπο.  
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3.2 Οξηζκόο θαη ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

κάζεζεο 

 

Οη  Wang & Chen (2009) νξίδνπλ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο σο:                                                      

«Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS)  ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ γηα λα πξνζθέξεη  κηα πιαηθφξκα πξνζβάζηκε κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, φπνπ κηα νιφθιεξε ζεηξά καζεκάησλ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

δηαρεηξηζηεί ηφζν απφ ην δάζθαιν φζν θαη απφ ην καζεηή».  

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο φπσο ε 

δεκηνπξγία θαη ε δηαλνκή καζεζηαθνχ πιηθνχ, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεξψλ, ε δηαρείξηζε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. 

Πξνζθέξνπλ  επίζεο εληαία θαη νκνηφκνξθε δηεπαθή ρξήζηε ζηνπο καζεηέο, ζηνπο 

δηδάζθνληεο θαη ζηνπο ζπγγξαθείο καζεζηαθνχ πιηθνχ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

ηελ απινχζηεξε ηνπ εθδνρή, ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο είλαη έλα εξγαιείν 

πνπ παξέρεη ζηνπο δηδάζθνληεο έλα ζχλνιν εξγαιείσλ θαη κηα ππνδνκή, ε νπνία 

επηηξέπεη ηε ζρεηηθά εχθνιε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πεξηερφκελνπ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ  καζεκάησλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

δηάθνξσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο  πνπ παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα    

(Meerts, 2003).                                                                                                                                

ηνλ πίλαθα 3.1 απεηθνλίδνληαη νη βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη θαηά πφζν 

ππνζηεξίδνληαη απφ γλσζηά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αγνξά.    

Πίλαθαο 3.1 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζπζηεκάησλ LMS 

             
Πεγή:  Wang & Chen, 2009 
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Τπάξρνπλ θαη νη φξνη CMS, LCMS θαη VLE πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα  LMS.                                                                 

Σα  πζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεκάησλ (Course Management Systems ή CMS) θαη 

ηα  εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (Virtual Learning Enviroments ή VLE) είλαη 

βαζηθά ην ίδην πξάγκα κε φξνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ πεξηνρή ζηηο νπνίεο 

εκθαλίδνληαη. Ο  φξνο CMS  ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη VLE είλαη ν 

φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε (Daniels, 2009). Σα ζχγρξνλα  LMS φπσο 

ην Blackboard  ή ην moodle παιηά νλνκάδνληαλ έηζη, κεηά ήξζε ην δηαρεηξηζηηθφ 

θνκκάηη θαη νλνκάδνληαλ LMS. Σν CMS (Content Management System), είλαη έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη δεδνκέλα ζε θιαζζηθέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

(Folden, 2012)., π.ρ. ην Joomla. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 3.1 ηα  LMS ζην 

παξειζφλ δελ είραλ (θαη θάπνηα αθφκα δελ έρνπλ) ηε  δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο  

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά είραλ κφλν δηαρεηξηζηηθή θχζε, γη‟ απηφ ηα 

LCMS πξνζπάζεζαλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο  δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο δηαζηάζεηο 

ησλ LMS µε ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ησλ  CMS (Content Management Ssytem). 

ήκεξα ε δηάθξηζε κεηαμχ LMS θαη LCMS είλαη ζνιή, εμαηηίαο ηεο πξνζζήθεο 

δπλαηνηήησλ θαη ηελ επηθάιπςε ησλ ιεηηνπξγηψλ (Ninoriya et al., 2011) ηελ 

εηθφλα 3.1 απεηθνλίδεηαη ην παθέην ινγηζκηθνχ πνπ δεκηνπξγεί καζεζηαθφ 

πεξηερφκελν, ή αιιηψο καζεζηαθφ αληηθείκελν θαη απηφ ζηελ ζπλέρεηα πεγαίλεη ζην 

CMS απφ ην νπνίν ην παίξλεη ην LMS γηα λα ην παξνπζηάζεη ζηνλ θπιινκεηξεηή 

ηνπ καζεηή. Σα καζεζηαθά αληηθείκελα εμεηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην.  

 

Δηθόλα 3.1 Δλζσκάησζε ηνπ CMS θαη LMS ζε LCMS (Πεγή: Ninoriya et al., 2011) 
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Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο εγθαζίζηαηαη ζπλήζσο ζε έλαλ ρψξν κε ήδε 

ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή καδί κε ην ζχζηεκα εγθαζίζηαληαη θαη 

επηπιέσλ ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ φπσο απηά πνπ απεηθνλίδνληαη  ζηελ εηθφλα 3.2.  

ηελ εηθφλα 3.2 απεηθνλίδεηαη κηα ηππηθή ππνδνκή ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Καη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ππάξρνπλ παξφκνηεο 

ππνδνκέο.  Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαζψο θαη έλα πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία, ελψ νη κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηελ ελζσκάησζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Admiraal & 

Lockhorst, 2009) 

 

Δηθόλα 3.2 Σα δηάθνξα πιεξνθνξηαθά κέξε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ καδί κε ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο κάζεζεο  (Πεγή: Folden, 2012 ) 

Σν Collaborative Learning System (CLS)  είλαη ην κέξνο ηνπ LMS πνπ αζρνιείηαη 

κε blogs, email θαη instant massengers, θαη ην  Assessment Management System 

απνζεθεχεη βαζκνχο θαη αμηνινγήζεηο καζεηψλ.  
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ηελ εηθφλα 3.2, ηα κέξε εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο, πνπ 

επηθνηλσλνχλ φκσο καδί ηνπ, είλαη ην Finance Information Systems (FIS) πνπ είλαη 

ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ππεχζπλν γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ νξγαληζκνχ, ην Faculty 

Information System (FIS) πνπ είλαη ην ζχζηεκα αλζξσπίλσλ πφξσλ, ην Library 

Information System (LIS), φπνπ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ην Student Information System (SIS), ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ζπνπδαζηέο. 

 

3.3 Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν θαη ζηελ αλώηαηε 

εθπαίδεπζε 

                                                                                                                                               

Οη Daneshgar & Toorn (2009) εμεηάδνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ πξψηε δηαθνξά είλαη φηη ε 

ειεθηξνληθή κάζεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζεσξείηαη αλεπίζεκε (informal) ελψ 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη επίζεκε (formal). ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν νη 

επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απφδνζε επέλδπζεο (return on 

investment ή  ROI), ελψ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηα παηδαγσγηθά 

απνηειέζκαηα. Καη ζηνπο δπν ρψξνπο ν ζρεδηαζκφο κηαο ιχζεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο έρεη επίθεληξν ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηηο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ελψ ζπκκεηέρνπλ θαη νη εθπαηδεπφκελνη ζηελ δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ. ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ε ειεθηξνληθή κάζεζε πξέπεη λα είλαη 

δηαθξαηηθή θαη θαηλνηφκα γηαηί απαηηεί πην ρεηξνλαθηηθέο θαη πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο. 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαη ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε καζεζηαθά πεξηερφκελα. ηνλ  

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαίλεηαη λα απμάλεη ζε ζρέζε κε ηηο 

επηρεηξήζεηο φπνπ θπξηαξρεί πην πνιχ ε πξνζσπηθή πξφνδνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.                                                                                                                                                             

Γηα ηελ κεηαθνξά γλψζεο ζηηο επηρεηξήζεηο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα θίλεηξα ε 

ππνζηήξημε απφ ηνλ πξντζηάκελν θαη ε εγθπξφηεηα καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

(Talanti et al., 2010).  
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3.3.1  Κξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο  

Οη Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο (Critical Success Factors ή CSFs) ζεσξνχληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο  πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε  

επηηπρία ελφο εγρεηξήκαηνο γηα ην άηνκν, ηκήκα, ή νξγάλσζε. Θα πξέπεη λα είλαη 

κεηξήζηκνη, ειεγρφκελνη θαη κηθξνί ζε αξηζκφ (Masrom et al., 2008). Οη Volery & 

Lord (2000), Salmeron (2009), Masrom et al. (2008) θαη νη Debevc & Bele (2008) 

παξνπζηάδνπλ δηάθνξνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο φπσο επθνιία ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο, απνδνηηθφο θαη επνηθνδνκεηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλνο  εθπαηδεπηήο, πξνεγνχκελε γλψζε ηερλνινγίαο απφ ηνπο 

ζπνπδαζηέο θαη αχμεζε θηλήηξνπ.  

 

3.4 Η αγνξά ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο 

                                                                                                                                   

χµθσλα µε ηνλ Mallon (2010), φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 3.3, ε αγνξά ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηε 

ζχλνςε απηή αλαθέξεηαη πσο απφ ην 2004 έσο ην 2008 ν ηδίξνο  δηπιαζηάζηεθε απφ 

$380 εθ. ζε  $840 εθ., ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Οη αλαιχζεηο ηεο έθζεζεο 

ππνγξακκίδνπλ επίζεο πσο ππάξρνπλ ζνβαξέο εθηηκήζεηο γηα  αχμεζε θαηά 9,9% 

ηεο αγνξάο ησλ ∆Μ γηα ην 2010 θαη θαηά 11% γηα ην 2011, ηφζν γηα ηελ 

Ακεξηθάληθε αγνξά, φζν θαη γηα ηελ παγθφζκηα. 

 

Δηθόλα 3.3 Ζ ηάζε ηεο αγνξάο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS)  απφ ην 2008 έσο 2011 

(Πεγή: Mallon, 2010) 
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ηηο εηθφλεο 3.4 θαη 3.5 απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο κάζεζεο, ζηελ εθπαίδεπζε θαη εθηφο απηήο, ζχµθσλα µε ην «The  

eLearning Guild Research», φπσο αλαθέξνπλ νη Davis et al. (2010): 

 

Δηθόλα 3.4 Υξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη εθηφο απηήο ην 2009 

(Πεγή: Davis et al., 2010) 

 

 

 

Δηθόλα 3.5: Υξήζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο απφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο 

εθπαίδεπζεο ην 2009 (Πεγή: Davis et al., 2010) 
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3.4.1 Σα θπξίαξρα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο ζηελ αγνξά 

                                                                                                                                           

ηελ εηθφλα 3.6 απεηθνλίδνληαη ηα θπξίαξρα εκπνξηθά θαη αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα κε ηηο εκεξνκελίεο 

εκθάληζεο ηνπο θαη ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπο. 

 

Δηθόλα 3.6  εκαληηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο κε ηηο εκεξνκελίεο εκθάληζεο ηνπο θαη ηελ 

ηειεπηαία έθδνζε ηνπο  (Πεγή: Leal & Queiros 2012) 

 

ηελ εηθφλα 3.7 απεηθνλίδνληαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο κε ηα πνζνζηά 

πνπ θαηέρνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ηεο Ακεξηθήο. Σν Moodle απνηειεί ηελ 

πξψηε επηινγή, αθνινπζνχκελν απφ ην Blackboard θαη ην  Desire2Learn.  

 

Δηθόλα 3.7 Σν πνζνζηφ ηεο αγνξάο πνπ θαηέρνπλ ηα LMS ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα (Πεγή: Campous 

Computing, 2010) 
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ηνλ πίλαθα 3.2 απεηθνλίδεηαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ θαηέρνπλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο κάζεζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Κπξηαξρεί ην moodle αιιά ζε 

επηρεηξήζεηο κε πάλσ απφ 10000 εξγαδφκελνπο θπξηαξρεί ην εκπνξηθφ παθέην 

SumTotal.  

 

Πίλαθαο 3.2 Σν πνζνζηφ ηεο αγνξάο πνπ θαηέρνπλ ηα LMS ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα  

Πεγή:  Martinez & Jagannathan, 2008 

 
 

 

 

3.4.2 πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο αλνηρηνύ θώδηθα 

 

χµθσλα µε ηελ έθζεζε «The eLearning Guild Research» νη αλνηρηνχ θψδηθα 

εθαξκνγέο θαη ε επηινγή απηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, 

δηαγξάθνπλ µηα απμεηηθή ηάζε. Ζ επηινγή κάιηζηα απηή ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θιάδν, είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, ιφγσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ πνπ 

επηηπγράλεηαη, κε ηελ  ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο αλνηθηνχ θψδηθα 

(Davis et al., 2010). Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο κάζεζεο αλνηρηνχ θψδηθα είλαη (Aberdour, 2007 ; Aydin & Tirkes, 

2010) :  

•  Ζ απνθπγή θηλδχλνπ  δηαθνπήο ππνζηήξημεο, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζε 

έλα εκπνξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ μαθληθά ζηακαηά ηελ εκπνξηθή ηνπ 

δηάζεζε. 
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•  Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απφ µηα κεγάιε νκάδα ειεγθηψλ ζε πεξηζζφηεξεο 

πιαηθφξκεο πνπ δηαθέξνπλ ηερλνινγηθά, µηα θαη δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην θνηλφ, θάηη 

πνπ δελ γίλεηαη ζηα εκπνξηθά.  

•  Σν θφζηνο ρξήζεο, φρη µφλν είλαη κεδεληθφ ή ειάρηζην, αιιά δίλεηαη ε επθαηξία ην 

αληίζηνηρν θφζηνο λα δηαηεζεί ζην λα δηακνξθσζεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο 

ζηηο θαηά πεξίπησζε αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο.  

•  Οη αλνηρηέο θνηλφηεηεο ησλ αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο, βξίζθνπλ 

θαη δηνξζψλνπλ γξεγνξφηεξα ιάζε ζηνλ θψδηθα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

κάζεζεο, ζε ζρέζε µε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζρεδηάδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ εκπνξηθά 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο 

•  Σα ζπζηήκαηα είλαη αζθαιέζηεξα επεηδή ν θψδηθαο ηνπο είλαη πξνζβάζηκνο αλά 

πάζα ζηηγκή. 

•  Ζ πινπνίεζε θαη ε έληαμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζην ζχζηεκα, επεηδή νη 

θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ δελ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο.  

 

Μπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί νιφθιεξε ππνδνκή ειεθηξνληθήο κάζεζεο κε επηινγή 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηερλνινγηψλ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

εηθφλα 3.8.  

 

 

 
 

Δηθόλα 3.8  Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θάλνληαο απνθιεηζηηθή ρξήζε  

ινγηζκηθνχ (Πεγή: Aydin & Tirkes, 2010) 
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Tα ζπζηήκαηα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ έρνπλ φκσο θαη ην κεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο 

ζπληήξεζεο ε νπνία πξέπεη λα γίλεη απφ εηδηθνχο, θαη ηεο πηζαλήο κε ζπλερήο 

αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο (Aberdour, 2007). Δλδεηθηηθά θφζηε ζπληήξεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 3.9 

 

 
 

Δηθόλα 3.9  Σν θφζηνο ζπληήξεζεο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (Πεγή: Davis et al., 2010) 

 

Ο Aberdour (2007) εμεηάδεη ζηελ Αγγιία ηα ζπζηήκαηα αλνηρηνχ θψδηθα moodle, 

Ilias, Sakai, dotLRN, ATutor θαη άιια θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαίλνληαη ζηνπο 

πίλαθεο 3.3, 3.4. θαη 3.5.  

Πίλαθαο 3.3 Βαζκνινγία ζηνλ ηνκέα κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

             
 Πεγή:  Aberdour, 2007 



 42 

Πίλαθαο 3.4 Βαζκνινγία ζηνλ ηνκέα κηθξψλ θαη κεζαίσλ  επηρεηξήζεσλ 

 

 
Πεγή:  Aberdour, 2007 

 

Πίλαθαο 3.5 Βαζκνινγία ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

 
Πεγή:  Aberdour, 2007 

 

 

Φαίλεηαη φηη αλάινγα ηνλ ηνκέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην ΓΜ θάπνηα είλαη 

θαηαιιειφηεξα ησλ άιισλ. 

Έρνπλ γίλεη δηάθνξεο ζπγθξίζεηο φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ 

απφ ηνπο Itmazi et al. (2005) φπνπ ζπγθξίλνπλ ην moodle κε ην  Ilias, ηνπο Aydin & 

Tirkes (2010) πνπ ζπγθξίλνπλ ηα ζπζηήκαηα moodle, ATutor, DOKEOS, OLAT θαη 
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ηνπ Κίξγηλα (2011) πνπ ζπγθξίλεη ηα ζπζηήκαηα moodle, ATutor, Ilias θαη 

OpeneClass. ε φια ηα απνηειέζκαηα ηα ζπζηήκαηα moodle, Atutor θαη ILIAS 

έρνπλ θαιή βαζκνινγία. ηελ ηζηνζειίδα ηεο WCET‟s Edu Tools 

(http://www.edutools.info/item_list.jsp?pj=4) κπνξεί θάπνηνο λα ζπγθξίλεη 

αλαιπηηθά δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο κεηαμχ ηνπο.  

Σν moodle εθηφο απφ θαιέο βαζκνινγίεο είλαη ην θπξίαξρν ζχζηεκα αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ ηεο αγνξάο θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζθέθηνληαη λα αιιάμνπλ ην 

∆Μ, ην moodle απνηειεί ηελ πξψηε επηινγή, αθνινπζνχκελν απφ ην Blackboard 

θαη ην  TotalLMS (Davis et al., 2010). 

Χο ηα δχν θπξίαξρα ζπζηήκαηα ζηελ αγνξά έρνπλ γίλεη ζπγθξίζεηο απφ ηνπο Bremer 

& Βyrant (2005), ηνπο  Munoz & Duzer (2005), φπνπ ην moodle ζεσξήζεθε 

θαιχηεξν. Οη Betty & Ulasewicz (2006) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην moodle 

είλαη πην εχθνιν ζηελ ρξήζε, αιιά ην Blackboard θαιχηεξν ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο 

θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δηδάζθνληα. O Miyazoe (2008) ηνλίδεη ηελ 

θαιχηεξε ρξεζηηθφηεηα ηνπ moodle θαη ην φηη είλαη δσξεάλ ζε ζρέζε κε ην 

Blackboard. 

Οη πξνεγνχκελεο ζπγθξίζεηο δελ ζπκπεξηειάκβαλαλ ην δήηεκα ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο. Οη Leal & Queiros 

(2012) ζπγθξίλνπλ ην moodle θαη ην Βlackboard  σο πξνο ζέκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

παξεκθεξή ζπζηήκαηα θαη θπξίσο κε ηα ιεγφκελα ζπζηήκαηα AMS ή academic 

management systems, δειαδή ζπζηήκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη ζπλήζεηο δηνηθεηηθέο, 

νηθνλνκηθέο, ηερληθέο ή επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

Γηάθνξεο δηεξγαζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ απαηηνχληαη 

θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα θαη κε κηα πεηπρεκέλε ελζσκάησζε θαη επηθνηλσλία  κπνξεί 

λα εθηειείηαη ζε κφλν έλα απφ απηά  Ζ έξεπλα έγηλε ζηελ Πνξηνγαιία ζε είθνζη 

ηδξχκαηα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά 80% moodle θαη 

ηα ππφινηπα ην Blackboard. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη θαη ηα δπν ζπζηήκαηα 

δελ έρνπλ πινπνηήζεη φια ηα πξφηππα θαη παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα AMS. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Πξόηππα ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

                                                                                                                              

4.1 Δηζαγσγή  

Ζ δεκηνπξγία επξέσο πηνζεηεκέλσλ, αλνηθηψλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ 

θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ εξγαιείσλ, ζην ρψξν ησλ Μαζεζηαθψλ 

Σερλνινγηψλ. Ζ αλάπηπμε καζεζηαθψλ πξνηχπσλ απνθηά ηεξάζηηα ζεκαζία ψζηε νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ, λα 

δηαρεηξίδνληαη, λα δηαζέηνπλ θαη λα θαηαλαιψλνπλ καζεζηαθφ πεξηερφκελν µε 

ζπλεπή ηξφπν. Τπάξρνπλ  νξγαληζκνί νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ 

καζεζηαθά πξφηππα γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Έλα ζεκαληηθφ πξφηππν 

είλαη ην SCORM. Απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο αξθεηψλ νξγαληζκψλ δελ είλαη απιψο 

πξφηππν γηα ηελ αληαιιαγή καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ αιιά είλαη κηα ζπιινγή απφ πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα πνπ ζθνπφ 

έρνπλ λα ξπζκίζνπλ κηα νινθιεξσκέλε ρξήζε καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε έλα 

δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Σν καζεζηαθφ πεξηερφκελν απνθαιείηαη 

καζεζηαθφ αληηθείκελν θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ην πεξηγξάθνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα ηελ δεηθηνδφηεζε θαη ηελ αλαδήηεζε ηνπ νλνκάδνληαη 

κεηαδεδνκέλα. Τπάξρνπλ πξφηππα θαη γηα ηα κεηαδεδνκέλα. Σα καζεζηαθά 

αληηθείκελα  απνζεθεχνληαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ νλνκάδνληαη απνζεηήξηα 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. Έηζη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) φπσο π.ρ. 

ην moodle ή ην Blackboard κπνξεί λα αλαδεηήζεη απφ ηα απνζεηήξηα απηά 

καζεζηαθά αληηθείκελα ηα νπνία είλαη ζπκβαηά κε έλα πξφηππν πνπ  ππνζηεξίδεηαη 

απφ ην LMS φπσο ην SCORM θαη λα ην εληάμεη θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζην δηθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ. Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν αλαπηχζζεηαη απφ  εξγαιεία πνπ 

είλαη ζήκεξα δηαζέζηκα γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ αθνινπζεί 

θάπνην πξφηππν, ή απφ ηα ιεγφκελα ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

(LCMS), ηα νπνία απηνκαηνπνηνχλ ηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε 
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καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ελψ έλα ζχζηεκα LMS  δηαβάδεη ην πεξηερφκελν απηφ 

γηα ηεο αλάγθεο ελφο καζήκαηνο. Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη, φηη ηα πξφηππα 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ ηερληθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο. Τπάξρεη ην πξφηππν IMS 

Learning Design, πνπ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ καζήκαηνο θαη ηα δηδαθηηθά ζελάξηα. 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαζψο θαη νη νξγαληζκνί πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα ηα εμειίζζνπλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη καδί κε ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη ζήκεξα ζρεηηθά µε ηελ πηνζέηεζε ησλ 

πξνηχπσλ. 

 

4.2 Μαζεζηαθά Αληηθείκελα 

                                                                                                                                                         

Σν θάζε είδνπο καζεζηαθφ πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο κάζεζεο νλνκάδεηαη καζεζηαθφ αληηθείκελν. Σα καζεζηαθά 

αληηθείκελα απνηεινχλ ηελ ζεκαληηθφηεξε έλλνηα θαη δνκηθφ ζηνηρείν ελφο 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Varlamis et al., 2006). Ζ θχξηα ηδέα ηνπ 

καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη λα δηαηξεζεί καζεζηαθφ πεξηερφκελν ζε πνιχ κηθξά 

θνκκάηηα ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ψζηε λα 

ππάξρεη κηα δπλακηθή κεηαβιεηφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σα καζεζηαθά 

αληηθείκελα πξννξίδνληαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ πνιιέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  αλεμάξηεηα ή λα νκαδνπνηεζνχλ ζε κεγαιχηεξεο 

ζπιινγέο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ (Damasevicius & Stuikys, 2008).  Έρνπλ δνζεί 

πνιινί νξηζκνί γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα. Έλαο αξθεηά πεξηγξαθηθφο νξηζκφο 

πνπ πηνζεηήζεθε θαη απφ ηνλ νξγαληζκφ  New Media Consortium (NMC)  θαη 

αλαθέξεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο δφκεζεο ηνπ θαζψο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ 

ζπληζηψζαο πεξηγξάθεη ην καζεζηαθφ αληηθείκελν σο εμήο: « Έλα καζεζηαθό 

αληηθείκελν είλαη κηα νπνηαδήπνηε νκαδνπνίεζε πιηθώλ πνπ έρνπλ δνκεζεί κε 

νπζηαζηηθό θαη ιεηηνπξγηθό  ηξόπν θαη ζπλδένληαη κε έλαλ εθπαηδεπηηθό ζηόρν. Ο όξνο 

«πιηθά» ζε έλα καζεζηαθό αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη έγγξαθα, θωηνγξαθίεο, 

πξνζνκνηώζεηο, ηαηλίεο, ήρνη, θαη νύηω θαζεμήο. Η δόκεζε απηώλ κε έλαλ νπζηαζηηθό 
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ηξόπν ζεκαίλεη όηη ηα πιηθά  ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο  θαη είλαη δηαηεηαγκέλα ζε κηα 

ινγηθή ζεηξά. Αιιά ρωξίο έλα ζαθέο θαη κεηξήζηκν εθπαηδεπηηθό ζηόρν, ε ζπιινγή 

παξακέλεη απιά κηα ζπιινγή.» (Tzikopoulos et al., 2009)                                                

Έηζη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα,  

ε επεθηαζηκφηεηα, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε νηθνλνκία πνπ 

πξνζθέξνπλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. 

 

 

4.2.1 Κξηηηθή ζηα καζεζηαθά αληηθείκελα 

 

 

Σα καζεζηαθά αληηθείκελα δέρνληαη αξθεηή θξηηηθή. Δίλαη δχζθνιν λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη είλαη δχζθνιν λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ γηα θάπνην θαηλνχξγην πιαίζην 

καζήκαηνο. Έλα απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ε απνπζία ηεο 

δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ (DRM). Ζ  παξνπζία δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ 

δηθαησκάησλ απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα (McGreal, 

2008). 

Ο Marshall (2004) ππνζηεξίδεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ πξνηχπσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο δελ είλαη πξφηππα κάζεζεο κε ηελ 

παηδαγσγηθή έλλνηα, αιιά ηερληθά πξφηππα, πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπλεηζθέξνπλ  

ζηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Έηζη δελ ζπκβάιινπλ ζηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο  αιιά επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο ηερληθέο πηπρέο κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο λα έρνπλ αθήζεη ηνλ ηνκέα απηφ ζηελ θξίζε ησλ ηερλνιφγσλ. Ζ 

ελζσκάησζε παηδαγσγηθψλ ζεκάησλ ζηα πξφηππα  απνηειεί πξφθιεζε αιιά ζα 

επσθειεζνχλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο αθνχ θαίλεηαη φηη νη καζεηέο θαίλνληαη λα 

παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα  θίλεηξα, φηαλ είλαη ηθαλνί λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο, θαη φρη λα εμαλαγθαζηνχλ λα δξνπλ ζε έλα 

ζηαζεξφ ζρήκα πνπ νξίδεηαη  κέζσ πξνηχπσλ. Έλα άιιν ζέκα κε ηα πξφηππα είλαη 

φηη εμππεξεηνχλ ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο θαη φρη ηφζν ηελ παηδαγσγηθή 

θαη εθπαηδεπηηθή πιεπξά. θνπεχνπλ λα θάλνπλ ηα ζπζηήκαηα πην απνδνηηθά απφ 



 47 

νηθνλνκηθήο ζθνπηάο θαη έηζη παξεκβαίλνπλ ζε κηα πηζαλή εμειηθηηθή πνξεία πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

Σα πξφηππα είλαη ζχλζεηα θαη πεξηγξάθνληαη ζε πνιιέο ζειίδεο, κε πνιινχο 

νξγαληζκνχο θαη εηαηξίεο λα εκπιέθνληαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ην 

πξφηππν γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα SCORM πνπ έρεη πηνζεηεζεί επξέσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, είλαη αθφκα ππφ αλάπηπμε θαη αθήλεη πεξηζψξηα 

γηα εξκελείεο, πξάγκα πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο καζεζηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ (Vossen & Westerkamp, 2008). 

Δπίζεο δελ ππάξρεη κία ζαθψο θαζνξηζκέλε θαη επξέσο πηνζεηεκέλε  κεζνδνινγία 

πξνδηαγξαθήο  θαη  αλάπηπμεο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ (Damasevicius & Stuikys, 

2008).                                                                                                                                                        

 

 

 

4.2.2 Μεηαδεδνκέλα 

 

 

Ζ αμία  ηνπ  καζεζηαθνχ αληηθείκελνπ θαη γεληθά  θάζε εθπαηδεπηηθνχ πφξνπ δελ  

εμαξηάηαη   µφλν  απφ  ην  πεξηερφκελφ  ηνπ,  αιιά  θαη  ηε  ζήκαλζε  ή  ηνλ 

πξνηππνπνηεµέλν ηξφπν πεξηγξαθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Κάζε εθπαηδεπηηθφο πφξνο 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ µία ρξήζηκε πεξηγξαθή πνπ δηεπθνιχλεη ηελ δηαρείξηζε, 

ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάθηεζή ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

Ο φξνο κεηαδεδνκέλα νξίδεηαη σο δεδνκέλα πάλσ ζε δεδνκέλα, θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ πεξηγξάθεη ηελ  ηνπνζεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πφξνπ   

(Tzikopoulos et al., 2009).                                                

Τπνζηεξίδεηαη φηη ε δεκηνπξγία  δνκεκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη πάξα πνιχ 

δχζθνιε, πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα γηα ηνπο ζπγγξαθείο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Έηζη, παξαδνζηαθά, κηα κηθξή νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ θαηεγνξηνπνηεί ή 

δεηθηνδνηεί  καζεζηαθνχο πφξνπο  βάζεη ελφο ζπκθσλεκέλνπ, δνκεκέλνπ 

θαηάινγνπ απφ  ιέμεηο-θιεηδηά, ψζηε λα θαηαζηνχλ νη καζεζηαθνί πφξνη 

πξνζβάζηκνη (McGregor & McCulloch, 2006). Οη Cardinaels et al. (2005) 

αλαθέξνπλ φηη ν ρεηξηζκφο ησλ κεηαδεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα είλαη λα εθηειείηαη 

κφλν απφ  αλζξψπνπο αιιά λα γίλεηαη θαηά θάπνην ηξφπν απηνκαηνπνηεκέλα. 
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4.3 Η αλάγθε πξόηππσλ ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε 

 

Σα πξφηππα ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε εμαζθαιίδνπλ θνηλνχο θαλφλεο ζε έλα 

ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ πεξηερφκελα κάζεζεο, ηα  εξγαιεία ζπγγξαθήο ησλ 

πεξηερνκέλσλ κάζεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο. Απηνί νη θαλφλεο 

εμαζθαιίδνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ καζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο (Adina, 2007). 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο. Τπάξρνπλ ηαπηφρξνλα  δηαθνξεηηθνί θνξείο, δηαθνξεηηθνί πάξνρνη  

πεξηερνκέλνπ, δηαθνξεηηθνί  πξνκεζεπηέο, δηαθνξεηηθνί καζεηέο θαη δηαθνξεηηθέο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. Απφ ηερλνινγηθήο πιεπξάο έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη  φηη ην πεξηερφκελν κάζεζεο  κπνξεί λα 

αλαδηακνξθσζεί κε ειάρηζηε εξγαζία  θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαθνξεηηθφ 

ζηφρν κάζεζεο κε ειάρηζην θφπν (Georgescu, 2011). 

 

 

4.3.1 Καηεγνξίεο πξνηύπσλ καζεζηαθήο ηερλνινγίαο 

 

Οη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο πξνηππνπνίεζεο  ησλ νξγαληζκψλ πνπ εθδίδνπλ 

πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα επηθεληξψλνληαη ζε θάπνηα  ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Σα θχξηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο είλαη ηα κεηαδεδνκέλα, δειαδή πψο λα πεξηγξαθεί 

έλαο πφξνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο κε ζπλεπή ηξφπν θαη αλεμάξηεηα απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο ή έλα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ κε 

ζηφρν ηελ εχθνιε αλαδήηεζε θαη αληαιιαγή ηνπ,  ην Παθεηάξηζκα (Packaging - 

Aggregation), δειαδή ην πψο λα ζπλαζξνηζηνχλ  πφξνη κάζεζεο θαη πιεξνθνξία  ζε 

έλα ιεηηνπξγηθφ παθέην ψζηε απηφ λα παξνπζηάδεη ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, απφ έλα ζχζηεκα ζε έλα άιιν θαη ηελ Δπηθνηλσλία 

(Communication), δειαδή ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ 

ζπνπδαζηή θαη αλαιχζεηο απνηειεζκάησλ.   

Καζψο εμειίζζνληαη ηα πξφηππα ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο απηά 

πεξηιακβάλνπλ   ην εχξνο ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδεηαη πξνο πξνηππνπνίεζε έρεη 

παξνκνίσο εμειηρζεί (Varlamis & Apostolakis, 2006). Έηζη εκθαλίδνληαη  θαη 



 49 

ζέκαηα αζθάιεηαο, πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  θαη πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

(Georgescu, 2011). 

 

Οη ζηφρνη θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πξνηχπσλ είλαη (Varlamis & Apostolakis, 

2006): 

 

• Ζ πξνζβαζηκφηεηα (Accessibility): Σν πεξηερφκελν κάζεζεο λα εληνπίδεηαη θαη λα 

αλαθαιείηαη εχθνια, δειαδή ν  καζεηήο λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην θαηάιιειν 

πεξηερφκελν, ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε ζπζθεπή 

πξφζβαζεο. 

 

• Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε (Reusability): Σν καζεζηαθφ πεξηερφκελν θαη ν θψδηθαο  

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αλαδηακνξθσζνχλ γηα δηαθνξεηηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο φζεο θνξέο ρξεηαζηεί, εχθνια θαη γξήγνξα. 

  

• Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα (Interoperability): Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπλεπάγεηαη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδνληαη θαη λα ζπλδένληαη πνιιαπιά πεξηερφκελα απφ πνιιέο 

πεγέο κέζα ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα απηά λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ θαη λα αληαιιάζνπλ πεξηερφκελα κε δηαθάλεηα. 

 

• Ζ αληνρή ζην ρξφλν (Durability): Γελ απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο ηξνπνπνίεζε ηνπ 

καζεζηαθνχ πφξνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ηα ζπζηήκαηα 

ινγηζκηθνχ αιιάδνπλ ή ελεκεξψλνληαη πεξηερφκελν  δεκηνπξγείηαη κία θνξά θαη 

εηζάγεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα. Οη ρξήζηεο δελ είλαη εμαξηψκελνη απφ 

θιεηζηέο ηερλνινγίεο απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξαγσγνχο καζεζηαθήο ηερλνινγίαο. 

 

• Γηαρεηξηζηκφηεηα (Manageability). Σα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ 

θαηάιιειε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ην καζεζηαθφ 

πεξηερφκελν. 
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• Δπεθηαζηκφηεηα (Scalability). Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ 

κπνξεί λα επεθηαζεί γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη 

νξγαληζκψλ.  

 

 

4.3.2 Σν πξόηππν SCORM 

εκαληηθφ απνηέιεζκα ηνπ νξγαληζκνχ  ADL  είλαη νη πξνζπάζεηεο 

πξνηππνπνίεζεο ελφο Μνληέινπ Αλαθνξάο Αληηθεηκέλνπ Γηακνηξάζηκνπ 

Πεξηερφκελνπ (Sharable Content Object Reference Model - SCORM). To SCORM 

μεθίλεζε απφ ηνπο νξγαληζκνχο  AICC, IMS Global Learning Consortium, IEEE 

LTSC, ARIADNE θαη πνιιψλ άιισλ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη έλα ζπλελσηηθφ 

κνληέιν αλαθνξάο αιιεινζρεηηδφκελσλ ηερληθψλ πξνζδηνξηζκψλ θαη νδεγηψλ πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ADL ζε πεξηερφκελα κάζεζεο 

βαζηδφκελα ζην παγθφζκην ηζηφ (Web). Δίλαη κία γέθπξα κεηαμχ αλεξρφκελσλ 

ηερλνινγηψλ θαη εκπνξηθψλ πινπνηήζεσλ. Σν SCORM απηή ηε ζηηγκή είλαη πιένλ 

ην de facto πξφηππν ζε ζέκαηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο καζεζηαθνχ πιηθνχ (ADL, 

2012).  

 

Σν SCORM είλαη έλα κνληέιν αλαθνξάο ην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη ζηα ηέζζεξα 

βηβιία πνπ έρεη εθδψζεη ν νξγαληζκφο ADL κε ηηο αθφινπζεο νλνκαζίεο: 

• SCORM Overview 

• SCORM Content Aggregation Model (CAM) 

• SCORM Run-Time Environment (RTE) 

• SCORM Sequencing and Navigation (SN) 

 

Αλαιπηηθά, ηα κέξε ηνπ SCORM είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. ην SCORM Overview γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά ηνπ πξνηχπνπ.  

Σν έγγξαθν «Δπηζθφπεζε» πεξηιακβάλεη ην ηζηνξηθφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

SCORM. Παξνπζηάδνληαη κηα ζεηξά απφ βαζηθνχο φξνπο θαη  ζπληνκνγξαθίεο θαη 

πεξηγξάθεηαη ε βαζηθή δνκή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). Δπίζεο, 

πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηνπ SCORM θαη παξέρεηαη κηα εηζαγσγή  γηα ηα κέξε πνπ 
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απηφ απνηειείηαη. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη νπζηαζηηθά νη ζηφρνη θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη επηηπρεκέλσλ πξνηχπσλ.  Οη απαηηήζεηο είλαη νη αθφινπζεο 

Accessibility, Reusability, Interoperability, Durability, Adaptability, Affordability. 

Αθφκα, παξνπζηάδεηαη ε γεληθφηεξε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ πξνηχπσλ. Σειηθά  

παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο εμέιημήο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

Ζ δεκηνπξγία καζεζηαθνχ πιηθνχ κε βάζε ην πξφηππν SCORM  απνζθνπεί ζηελ 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ, ην νπνίν  αληρλεχεη ηελ απφδνζε 

θαη ηε πξφνδν ηνπ ρξήζηε θαη  κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ αιιεινπρία ησλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ζχκθσλα κε απηήλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ην καζεζηαθφ 

πιηθφ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 

Απνζθνπεί επίζεο ζηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) ην 

νπνίν δηαρεηξίδεηαη ην καζεζηαθφ πιηθφ θαη ηε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ηα ιεγφκελα απνζεηήξηα καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 

2. Σν Content Aggregation Model (CAM) είλαη κηα πξνδηαγξαθή  βαζηζκέλε ζηελ 

γιψζζα πεξηγξαθήο XML. Πεξηγξάθεη πψο λα δνκεζεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

δειαδή πσο  κεκνλσκέλνη πφξνη ζπγθεληξψλνληαη ζε καζεζηαθφ πεξηερφκελν ππφ 

κνξθή αξρείνπ, ψζηε λα εηζάγνληαη απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

ην CAM πεξηγξάθεηαη ην κνληέιν πεξηερνκέλνπ SCORM (SCORM Content 

Model). 

Οη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ κνληέινπ πεξηερνκέλνπ SCORM πεξηιακβάλνπλ: 

• Σα Assets, πνπ είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ, 

ειεθηξνληθέο αλαπαξαζηάζεηο κέζσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ αξρεία θεηκέλνπ, ήρνπ, 

εηθφλσλ, θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα δηαλεκεζεί απφ ην δίθηπν θαη λα παξνπζηαζζεί 

ζηνλ καζεηή. Κάζε asset κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε κεηαδεδνκέλα, ψζηε λα είλαη 

εχθνιε ε αλαδήηεζε θαη ν εληνπηζκφο ηνπ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. 

• Σα ιεγφκελα Sharable Content Objects - SCOs (δηακνηξάζηκα αληηθείκελα 

πεξηερνκέλνπ), πνπ είλαη κηα ζπιινγή απφ έλα ή πεξηζζφηεξα assets. Ζ κφλε 

δηαθνξά ελφο SCO απφ έλα Αsset είλαη φηη ην SCO επηθνηλσλεί κε έλα LMS κέζσ 

ελφο API (Application Programming Interface). Έλα SCO είλαη νπζηαζηηθά έλα 
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καζεζηαθφ αληηθείκελν (LO) ην νπνίν ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο SCORM.   ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ πξνηχπνπ SCORM, ην API νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν 

πξνθαζνξηζκέλσλ εληνιψλ πνπ παξέρνπλ έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ θαζηζηψληαο 

δπλαηή ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ελφο LMS θαη ησλ SCOs πνπ απηφ ρξεζηκνπνηεί. Οη 

ιεπηνκέξεηεο απηέο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ SCO θαη ηνπ LMS θαζνξίδνληαη απφ ην 

βηβιίν, ην SCORM Run-Time Environment. Σν κέξνο CAM  ηνπ SCORM 

πεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν κεηαδεδνκέλσλ, ην ιεγφκελν LOM ηνπ 

νξγαληζκνχ IEEE. Με  ηα κεηαδεδνκέλα απηά γίλεηαη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ. 

 

3. To SCORM Runtime Environment (RTE) θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ελφο 

ζπζηήκαηνο LMS, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηππνπνηεκέλα πιηθά κάζεζεο. 

Πεξηγξάθεη ηηο εληνιέο, ηηο δηαζπλδέζεηο θαη κνληέια δεδνκέλσλ, φπσο π.ρ. ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζε έλαλ 

καζεηή θαη ηνπ LMS. To RTE παξαδίδεη ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο ζηνλ 

θπιινκεηξεηή, έπεηηα ν ρξήζηεο ζπιιακβάλεη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 

αμηνινγεί θαη ηηο απνζεθεχεη. 

4. Σν SCORM Sequencing and Navigation (SN)  πεξηγξάθεη ηελ αιιεινπρία 

βεκάησλ εθηέιεζεο ηεο παξνπζίαζεο καζεζηαθψλ πεξηερνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα 

επεξεάδεηαη απφ ηηο επηινγέο πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε.  Σα ιεγφκελα δέληξα 

δξαζηεξηνηήησλ θαζνξίδνπλ ηηο πηζαλέο αθνινπζίεο ζε ζρέζε κε ηεο ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε. Σν ηκήκα απηφ  ηνπ SCORM πεξηγξάθεη επίζεο ηε ιεηηνπξγία ηελ νπνία 

πξέπεη λα παξέρεη έλα LMS γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Αλάκεζα ζηα ηέζζεξα βηβιία ηνπ πξνηχπνπ SCORM ππάξρνπλ πνιιά 

αιιεινθαιππηφκελα δεηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην RTE βηβιίν επηθεληξψλεηαη 

βαζηθά ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζην πεξηερφκελν θαη ζηα LMSs, σζηφζν ζπρλά 

ζην βηβιίν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ SCOs, ελψ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηα SCOs ππάξρνπλ ζην CAM 

βηβιίν. Δπίζεο, ελψ ην SN βηβιίν θαιχπηεη ηεο ιεπηνκέξεηεο ηεο αιιεινπρίαο ησλ 

SCOs θαη ηνπο θαλφλεο πινήγεζεο (νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 
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αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη ν εθπαηδεπφκελνο κε ην καζεζηαθφ πιηθφ), ην RTE βηβιίν 

αζρνιείηαη κε ηε δηαλνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πψο ην LMS θαζνξίδεη πνην SCO ζα δηαλείκεη κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ην SCORM είλαη έλα κνληέιν αλαθνξάο πνπ 

πεξηγξάθεη έλα ζχλνιν αιιεινζπζρεηηδφκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

νδεγηψλ, ψζηε ηα SCOs λα ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κάζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα δπλακηθήο παξνπζίαζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (ADL, 2012).  

 

 

4.3.3 Σν κέιινλ ηνπ καζεζηαθνύ πεξηερνκέλνπ 

 

Πέξα απφ ην SCORM ππάξρεη θαη ην πξφηππν AICC πνπ παξέρεη ηελ  δπλαηφηεηα 

γηα δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. Βαζηθέο δηαθνξέο ηνπο είλαη φηη ζην 

SCORM πνπ ρξεζηκνπνηεί JavaScript γηα ηελ επηθνηλσλία ελψ ην AICC ην 

ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν HTML πνπ ην θαζηζηά θαηαιιειφηεξν φηαλ πξέπεη λα 

είλαη αζθαιείο νη κεηαθνξέο δεδνκέλσλ,  ην καζεζηαθφ πεξηερφκελν θαη ην LMS 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην δηαθνκηζηή θάηη πνπ δελ είλαη απαξαίηεην ζην AICC,  

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζην ιεγφκελν Cross-site scripting ην νπνίν ζπκβαίλεη 

φηαλ  θνξηψλεηαη πεξηερφκελν απφ κία ηζηνζειίδα ζε έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο ην 

νπνίν επηρεηξεί λα δηαβάζεη ή λα αιινηψζεη πεξηερφκελν πνπ έρεη θνξησζεί απφ 

άιιε ηζηνζειίδα ζην ίδην πξφγξακκα πεξηήγεζεο. Σν SCORM δεκηνπξγείηαη θαη 

παθεηάξεηαη πην εχθνια. ε ζέκαηα μέλσλ γισζζψλ ην SCORM  ππνζηεξίδεη UTF 

θσδηθνπνηήζεηο ραξαθηήξσλ ελψ ην AICC ηηο θσδηθνπνηήζεηο ραξαθηήξσλ ηχπνπ 

ISO 8859 (AICC, 2012 ; SCORM,  2012). 

ηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα SCORM 1.2.,  SCORM 2004 ην AICC θαη πιένλ 

έρεη νινθιεξσζεί ε λέα γεληά ηνπ SCORM πνπ νλνκάδεηαη Tin Can API. 

Ζ πξψηε θάζε ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ  Next Gen SCORM νινθιεξψζεθε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2012 θαη νλνκάδεηαη Tin Can API. Σν Tin Can API ρξεζηκνπνηεί κηα 

ηερλνινγία πνπ νλνκάδεηαη "Ρεχκαηα Γξαζηεξηφηεηαο» ή  “Activity Streams” ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Έλα ξεχκα 
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δξαζηεξηφηεηαο δηαβάδεηαη σο θξάζε πνπ είλαη αλαγλψζηκε απφ ηνλ άλζξσπν θαη 

έρεη λφεκα αλ εθηππψλεηαη ζε κηα δηεπαθή, θαη είλαη αλαγλψζηκα θαη απφ 

ειεθηξνληθφ κεράλεκα. ηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπο, νη πξνηάζεηο (statements) 

είλαη κε ηε κνξθή ηνπ «Δγψ έθαλα απηφ», ή γεληθφηεξα: «Τπνθείκελν ξήκα  

αληηθείκελν». Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πην ζχλζεηεο πξνηάζεηο. Απηφ δίλεη 

δπλαηφηεηεο ζεκαζηνινγίαο πνπ δελ ήηαλ δπλαηέο ζηηο παιαηφηεξεο πξνδηαγξαθέο. 

Οη δειψζεηο Tin Can API απνζεθεχνληαη ζε έλα ρψξν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ 

νλνκάδεηαη Learning Record Store ή LRS ν νπνίνο  κπνξεί λα ππάξρεη απηφλνκα ή 

κέζα ζε έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο. Δπηπιένλ, ην  Tin Can API 

ρξεζηκνπνηεί δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (web services) γηα λα δερηεί θαη λα απνζηείιεη 

δεδνκέλα. Απηή ε πξνζέγγηζε επηηξέπεη καζεζηαθά πεξηερφκελα λα ππάξρνπλ εθηφο 

ηνπ θπιινκεηξεηή, φπσο  εθαξκνγέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ, εηθνληθνχο θφζκνπο, 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη πξνζνκνηψζεηο. 

Πξηλ ην Tin Can API  ηα ζέκαηα απηά αληηκεησπίδνληαλ κε ην RTWS (run-time web 

services)  ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ International Federation for Learning, 

Education, and Training Systems Interoperability ή LETSI (https://letsi.org/) ην 

νπνίν είλαη κία  επέθηαζε ηνπ  SCORM (Rustici Software, 2012).  

Τπάξρεη θαη ην πξφηππν Common Cartridge ηνπ νξγαληζκνχ IMS πνπ ππνζηεξίδεηαη 

ήδε απφ πνιιέο εηαηξίεο – φρη φκσο απφ ηα θπξίαξρα ζηελ αγνξά LMS -ην νπνίν 

πεγαίλεη έλα βήκα παξαπέξα ζε ζέκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο απφ ην 

SCORM, αθνχ επηηξέπεη ζε έλα παθέην καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ λα ππάξρνπλ 

ζρεδφλ θάζε είδνπο πφξνη αθφκα θαη ελζσκαησκέλα SCORM παθέηα. Γελ 

ζρεδηάζηεθε γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην SCORM αιιά κπνξεί λα εθηειέζεη ηα ίδηα 

πξάγκαηα θαη παξαπάλσ θαη έλα παθέην SCORM κπνξεί λα κεηαηξαπεί  ζε έλα  

Common Cartridge θαη είλαη θαη πην εχθνιν λα πινπνηεζεί απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

LMS. Ζ δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.1 (IMS Global, 2012).  



 55 

 

Δηθόλα 4.1 To Common Cartridge επηηξέπεη κηα πην επέιηθηε επηθνηλσλία κε 

καζεζηαθά πεξηερφκελα (Πεγή: IMS Global, 2012)  
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4.4   Οξγαληζκνί  Πξνηππνπνίεζεο 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ηλζηηηνχηα θαη νξγαληζκνί νη νπνίνη ζπλεξγαδφκελνη πνιιέο 

θνξέο  αλαπηχζζνπλ πξνδηαγξαθέο κε ζθνπφ απηέο λα θαηαιήμνπλ ζε 

αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. Γηα λα θαηαιήμεη κηα πξνδηαγξαθή λα γίλεη πξφηππν 

πξέπεη λα πεξάζεη απφ κηα ζεηξά βεκάησλ ηα νπνία είλαη: ην ζηάδην ηεο 

Πξνδηαγξαθήο (Specification), ηεο  Δπηθχξσζεο (Validation), ηεο Πξνηππνπνίεζεο 

(Standardization) θαη ην ηειηθφ ζηάδην ηνπ Γηακνηξαζκνχ θαη ηεο Γηάδνζεο 

(Dissemination). ηα δηάθνξα ζηάδηα εκπιέθνληαη δηάθνξνη ηνπηθνί θαη παγθφζκηνη 

νξγαληζκνί θαη θνξείο  (Varlamis et al., 2006).   

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ IMS 

πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξφηππνπ SCORM πνπ αλαπηχρζεθε απφ 

ηνλ νξγαληζκφ ADL ην Learning Object Metadata (LOM) ηεο IEEE LTSC θαη ηελ 

AICC.   

Οη πην ζεκαληηθνί  νξγαληζκνί ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη (Devedzic et al., 

2007;  Alves & Uhomoibhi, 2011): 

 

• ISO/IEC JTC1-SC36 

 

Σν 1999 ν θνξέαο πξνηππνπνίεζεο ISO (www.iso.org) ίδξπζε ηελ ηερληθή επηηξνπή 

JTC 1/SC 36 - −Information technology for learning, education and training 

(www.jtc1sc36.org/) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πξνηππνπνίεζεο ζην ρψξν 

ησλ καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ. θνπφο ηεο επηηξνπήο απηήο είλαη «ε πξνηππνπνίεζε 

ζην ρψξν ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηε κάζεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ θαηάξηηζε κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε αηφκσλ, νκάδσλ θαη νξγαληζκψλ θαη ηελ 

επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ». Σν γλσζηφ πξφηππν SCORM είλαη ην ISO/IEC TR 29163:2009 ( JTC1, 

2012). 
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• IEEE / LTSC (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 

 

 

Ζ LTSC είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αξρέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε 

πξνδηαγξαθψλ πξνηππνπνίεζεο ζην ρψξν ηεο καζεζηαθήο ηερλνινγίαο. Κχξηνο  

ζηφρνο ηεο είλαη ε «αλάπηπμε αλαγλσξηζκέλσλ ηερληθψλ πξνηχπσλ, πξνηεηλφκελσλ 

πξαθηηθψλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ ηερλνινγία κάζεζεο». 

Οη δηάθνξεο επηηξνπέο θαη νκάδεο κειέηεο πνπ απνηεινχλ ηελ LTSC θαιχπηνπλ 

ζέκαηα ζρεηηθά κε κνληέια καζεηή, πεξηερφκελν κάζεζεο, δεδνκέλα θαη 

κεηαδεδνκέλα, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο, θαζψο θαη πην γεληθά ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία κάζεζεο.  

Γηα παξάδεηγκα ην πξφηππν IEEE 1484.12.1 LOM (Learning Objects Metadata ) 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην IEEE LTSC LOM Working Group. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην 

πξφηππν πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηερφκελν κάζεζεο πνπ εθδφζεθε απφ έλα νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο πξνηχπσλ. Σν πξφηππν θαζνξίδεη ηελ πεξηγξαθή ησλ πφξσλ κάζεζεο 

κέζσ ηεο ζχληαμεο θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ αληηθεηκέλσλ 

κάζεζεο. Δπηηξέπεη έηζη ζηνπο ρξήζηεο λα πεξηγξάςνπλ καζεζηαθά αληηθείκελα 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν απφ ηδηφηεηεο (IEEE, 2012). 

 

  

• AICC (Aviation Industry CBT Committee) 

 

Ζ επηηξνπή  Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee (AICC)  

(www.aicc.org/) ζπζηάζεθε γηα ηελ ηππνπνίεζε πξντφλησλ εθπαίδεπζεο κε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο ηεο βηνκεραλία ηεο αεξνπνξίαο. Ζ κε θεξδνζθνπηθή απηή επηηξνπή 

δεκηνπξγεί νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ρξήζε απφ ηα κέιε ηεο. 

Οη νδεγίεο ηεο φκσο πεξηιακβάλνπλ θαη πην γεληθά ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε πεξηβάιινληα εθηφο ηεο βηνκεραλίαο ηεο αεξνπινΐαο, φπσο 

ηε δεκηνπξγία ηεο ζνπίηαο AICC/CMI Test Suite, ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί απφ 

νιφθιεξε ηελ βηνκεραλία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη απνηειεί κέξνο ηεο 

πξνδηαγξαθήο γηα ην κνληέιν SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 

Ζ AICC ζπλεξγάδεηαη κε πνιινχο νξγαληζκνχο θαη αξρέο πξνηππνπνίεζεο 

ηερλνινγηψλ 
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κάζεζεο, φπσο ηα IMS, ADL θαη IEEE/LTSC (AICC, 2012). 

 

 

• ADL (Advanced Distributed Learning) 

 

Ο νξγαληζκφο ADL Advanced Distributed Learning (www.adlnet.gov/) 

δεκηνπξγήζεθε ην 1997 απφ θνηλή πξσηνβνπιία ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ θαη ηνπ 

ακεξηθαληθνχ ππνπξγείνπ ακχλεο. Ο ξφινο ηνπ ADL είλαη λα ηεθκεξηψλεη, λα 

επηθπξψλεη, λα πξνσζεί, θαη λα ρξεκαηνδνηεί ηε δεκηνπξγία πξνδηαγξαθψλ θαη 

πξνηχπσλ. Σν θχξην απνηέιεζκα ηεο ADL είλαη νη πξνζπάζεηεο πξνηππνπνίεζεο 

ελφο Μνληέινπ Αλαθνξάο Αληηθεηκέλνπ Γηακνηξαζκνχ Πεξηερφκελνπ (Sharable 

Content Object Reference Model - SCORM). To SCORM βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία 

ησλ AICC, IMS Global Learning Consortium, IEEE LTSC, ARIADNE θαη πνιιψλ 

άιισλ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη έλα ζπλελσηηθφ «κνληέιν αλαθνξάο» 

αιιεινζρεηηδφκελσλ ηερληθψλ πξνζδηνξηζκψλ θαη νδεγηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο  

απαηηήζεηο ηνπ ADL γηα ην βαζηζκέλν ζην Web πεξηερφκελν κάζεζεο. Δίλαη κία 

γέθπξα κεηαμχ αλεξρφκελσλ ηερλνινγηψλ θαη εκπνξηθψλ πινπνηήζεσλ (ADL, 

2012). 

 

• CEN/ISSS/WS/LT (Learning Technology Workshop) 

 

Σν CEN (Comite Europeen de Normalisation) (www.cen.eu/) δεκηνπξγεί πξφηππα 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ζ νκάδα ISSS (Information Society Standardization 

System) παξέρεη ζηε βηνκεραλία ππεξεζίεο ηππνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

κηαο επξσπατθήο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη δπν απηνί νξγαληζκνί έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη καδί ηελ νκάδα εξγαζίαο WSLT  ε νπνία  αζρνιείηαη κε ζέκαηα 

καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε δηεζλνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ (LOM) κέζσ ελφο πιήξνπο ζπλφινπ κεηαθξάζεσλ απηνχ ηνπ 

πξνηχπνπ, αιιά θαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ  Γιψζζεο Δθπαηδεπηηθήο 

Μνληεινπνίεζεο (Educational Modeling Languages ή EML) (CEN / ISSS, 2012). 

. 
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• ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution 

Networks for Europe) 

 

Σν ARIADNE (www.ariadne-eu.org/) είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ επξσπατθφ ίδξπκα 

κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνλ δηακνηξαζκφ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

καζεζηαθψλ πφξσλ. 

Σν ARIADNE είλαη κέινο ηνπ Global Learning Objects Brokering Exchange 

(GLOBE) Alliance  θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο παγθφζκηαο ππνδνκήο 

κάζεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη πξνζβάζηκν απφ φινπο. Σν ίδξπκα ζπκκεηέρεη ζε 

δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο πξνηππνπνίεζεο, κε έκθαζε ζηα κεηαδεδνκέλα (metadata) 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Έρεη ζπλεξγαζίεο κε ηελ νκάδα 

εξγαζίαο Learning Object Metadata ηεο IEEE LTSC θαη κε ην ADL. 

Σν ARIADNE παξέρεη θαη ππεξεζίεο απνζεηεξίνπ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

ππεξεζίεο γηα εχξεζε θαη κεηαθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ, ππνζηεξίδνληαο 

κεηαδεδνκέλα ζε κνξθή IEEE LTSC LOM, DC θαη ISO/IEC MLR, θαζψο θαη 

κεηαηξνπέο κεηαμχ απηψλ (Ariadne, 2012). 

 

• IMS Global Learning Consortium 

 

Ο νξγαληζκφο IMS Global Learning Consortium (http://imsglobal.org/) ηδξχζεθε 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 1997 κε ζπκκεηέρνληεο ηφζν απφ ηνλ αθαδεκατθφ φζν 

θαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν πνπ αλαπηχζζεη πξνδηαγξαθέο κε βάζε ηηο 

αλάγθεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα κέιε ηνπ.  Σν IMS Global Learning 

Consortium νξίδεη κηα ζεηξά απφ δηαιεηηνπξγηθνχο, ηερληθνχο πξνζδηνξηζκνχο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ XML θαη ζηφρν έρνπλ ηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο θαη πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο αλάκεζα ζε δηάθνξεο 

ζπληζηψζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Απηνί νη πξνζδηνξηζκνί δηεπζεηνχλ 

ηηο αλάγθεο ησλ κεηφρσλ θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο απφ εθπαηδεπηηθνχο, εκπνξηθνχο 

θαη θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, λα αλαπηχζζνπλ δηαιεηηνπξγηθέο εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο.  

Έρεη εθδψζεη δηάθνξεο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα π.ρ. γηα κεηαδεδνκέλα γηα ηελ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα εξσηήζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο, φπσο ην πξφηππν  QTI γηα 
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ηε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Δξσηήζεσλ θαη Σεζη (IMS Question and Test 

Interoperability specification) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή εξσηήζεσλ, ηεζη θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ 

θαη λα αληαιιαρζνχλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ζπγγξαθήο (authoring 

tools),  LMS θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

εκαληηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ IMS είλαη απηφο πνπ αθνξά ην ρεδηαζκφ Μάζεζεο, 

ην ιεγφκελν Learning Design (LD).  To πξφηππν  αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο 

πιαηζίνπ εξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδεη παηδαγσγηθή πνηθηιία θαη θαηλνηνκία, ελψ 

πξνσζεί ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (IMS 

Global, 2012). 

 

• DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) 

 

θνπφο ηεο κε θεξδνζθνπηθήο νξγάλσζεο  Dublin Core (http://dublincore.org/)  

είλαη λα αλαπηχμεη έλα ειάρηζην ζχλνιν πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ςεθηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή νξγάλσζε ησλ θαηαιφγσλ ηνπο θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαδεηήζεσλ θαη ησλ αληαιιαγψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, κε έλαλ ηξφπν παξφκνην κε έλαλ θαηάινγν (Dublin 

Core, 2012).  

 

• SIF (Schools Interoperability Framework) 

 

Ζ έλσζε SIF (www.sifinfo.org/) είλαη κηα κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε ηα κέιε ηεο 

νπνίαο πεξηιακβάλνπλ πάλσ απφ 3200 πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ, ζρνιηθέο πεξηνρέο, 

ππνπξγεία παηδείαο θαη άιιεο νξγαλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξσηνβάζκηεο θαη 

δεπηεξνβάζκηεο αγνξέο (PK-12). Απηέο νη νξγαλψζεηο έρνπλ ελσζεί γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη νξηζκψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηα πξνγξάκκαηα 

ινγηζκηθνχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα δηακνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο.  Απηφ ην 

ζχλνιν ηεο αλεμάξηεηεο πιαηθφξκαο, ηνπ νπδέηεξνπ πξνκεζεπηή θαλφλσλ θαη 

νξηζκψλ θαιείηαη πξνδηαγξαθή SIF. Δπηηξέπεη ζηα πξνγξάκκαηα ελφο ζρνιείνπ ή 

κηαο πεξηνρήο λα δηακνηξάδνληαη ζηνηρεία ρσξίο νπνηνδήπνηε πξφζζεην 
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πξνγξακκαηηζκφ θαη ρσξίο ηελ απαίηεζε λα γλσξίδεη θαη λα ππνζηεξίδεη  θάζε 

πξνκεζεπηήο ηηο πεξίπινθεο εθαξκνγέο ησλ άιισλ πξνκεζεπηψλ. Ο ζηφρνο ηεο 

έλσζεο SIF είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο δηεπζπληέο, ηνπο δαζθάινπο θαη ην άιιν 

ζρνιηθφ πξνζσπηθφ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα πεξηζζφηεξν ηξέρνληα θαη αθξηβή 

δηαζέζηκα ζηνηρεία. Ζ πξνδηαγξαθή βαζίδεηαη ζηελ γιψζζα πεξηγξαθήο XML θαη 

έρεη εθαξκνγή ζηηο ρψξεο ησλ Ζ.Π.Α., Απζηξαιία , Αγγιία, Καλαδά θαη Δπξψπε 

(Sif, 2012). 

 

ηελ εηθφλα 4.2 απεηθνλίδνληαη νη δηάθνξνη  νξγαληζκνί πξνηππνπνίεζεο, ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο θαη ε δηαδξνκή πνπ δηαηξέρεη κηα πξνδηαγξαθή κέρξη 

λα θαηαιήμεη ζηνλ νξγαληζκφ ISO.   

 

 

 

Δηθόλα 4.2 Οη δηάθνξνη νξγαληζκνί πξνηππνπνίεζεο θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο (Πεγή: Alves 

& Uhomoibhi, 2011) 
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4.5 Απνζεηήξηα καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 

 

 

Σα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη ηα ζπζρεηηδφκελα κε απηά κεηαδεδνκέλα ζπλήζσο 

νξγαλψλνληαη, ηαμηλνκνχληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

πνπ νλνκάδνληαη απνζεηήξηα καζεζηαθώλ αληηθεηκέλωλ (learning object repositories 

ή LORs). Με απηφλ ηνλ ηξφπν,  ε πξνζθνξά ηνπο ζηνπο καζεηέο, δαζθάινπο θαη 

θαζεγεηέο δηεπθνιχλεηαη κέζσ κηαο πινχζηαο πνηθηιίαο δηαθνξεηηθψλ LORs πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην δηαδίθηπν. Απηέο νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζηεγάδνπλ ηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα θαιχπηνπλ δηάθνξα επίπεδα θαη ζέκαηα εθπαίδεπζεο. Έρνπλ αλαπηπρζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο. Μέζσ ησλ ζπλαθψλ 

πεξηγξαθψλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ πξνζθέξνπλ κηα 

ζεηξά ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηελ πξνρσξεκέλε αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ κέρξη θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (DRM). Ζ πξνζθνξά ησλ απνζεηεξίσλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ πνιινχο νξγαληζκνχο θαη θνξείο παγθνζκίσο, 

φπσο νη ARIADNE (www.ariadne-eu.org), MERLOT (www.merlot.org), CAREO 

(http://careo.netera.ca/), Online Learning Network (www.onlinelearning.net/), 

Digital Think (www.digitalthink.com/), EDNA (www.edna.edu.au) θαη SMETE 

(www.smete.org/) (Tzikopoulos et al.,2009). 

Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο απνζεηεξίσλ ζην δηαδίθηπν. ηελ πξψηε θαηεγνξία 

αλήθνπλ απηά  φπνπ ην πεξηερφκελν δηαηεξείηαη καδί κε ηα κεηαδεδνκέλα ζηνλ ίδην 

δηαθνκηζηή ή ηζηνζειίδα. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα απνζεηήξηα  φπνπ 

παξέρνπλ ηα κεηαδεδνκέλα θαη ζχλδεζε κέζσ ππεξζχλδεζεο ζην πεξηερφκελν πνπ 

βξίζθεηαη ζε άιινλ ρψξν Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε MERLOT θαη ε CITIDEL. 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα απνζεηήξηα πνπ νλνκάδνληαη πβξηδηθά θαη 

παξέρνπλ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνχ αληηθείκελνπ κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

αιιά θαη κφλν πεξηγξαθέο κε ην πεξηερφκελν λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν. 

Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην απνζεηήξην ηεο ARIADNE θαη ην COLLOR (McGreal, 

2008). 

Οη θχξηεο ραξαθηεξηζηηθέο ιεηηνπξγηέο πνπ παξέρνπλ ηα απνζεηήξηα είλαη εθείλα 

πνπ αλαθέξνπλ θαη νη Higgs et al. (2003): 
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Αλαδήηεζε, πνηνηηθφο έιεγρνο, δήηεζε, ζπληήξεζε ησλ εθδφζεσλ ησλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ, αλάθηεζε κεηαδεδνκέλσλ, απνζήθεπζε, ζπιινγή κεηαδεδνκέλσλ απφ 

καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν, θαη δεκνζίεπζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ζε άιια απνζεηήξηα. 

Ο McGreal (2008) παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνζεηεξίσλ θάζε 

θαηεγνξίαο πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν θαη θαηά πφζν παξέρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  πνπ αλαθέξνπλ νη Higgs et al. (2003), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θιεηζηψλ απνζεηεξίσλ φπσο ηα «Annenberg Media Learner» θαη «Blackboard 

CE & Vista Epacks». Ζ ζπληήξεζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ 

είλαη θνηλφ πξφβιεκα ζηα απνζεηήξηα καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ.                                             

Οη Tzikopoulos et.al. (2009)  εμέηαζαλ 59 γλσζηά απνζεηήξηα καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ γηα λα εμάγνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

ηεο αλάπηπμήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ πηζαλή κειινληηθή ηνπο εμέιημε. 

Απηά ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: Σν 5% ηνπ ζπλφινπ πνπ εμεηάζηεθε 

αλήθε ζε απηέο πνπ πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ 50.000 αληηθείκελα κάζεζεο 

(κεγάια LORs), ην 19% ζε εθείλεο πνπ έρνπλ απφ 10.000 έσο 50.000 καζεζηαθά 

αληηθείκελα (LORs κέηξηνπ κεγέζνπο), θαη ην 75% ζε απηέο πνπ πξνζθέξνπλ 

ιηγφηεξν απφ 10.000 καζεζηαθά αληηθείκελα (κηθξά LORs). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ LORs πνπ εμεηάζηεθαλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηηο ΖΠΑ (63%), 

αθνινπζνχκελε απφ LORs πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (17%) θαη 

ηνλ Καλαδά (14%), φπνπ παξέρνληαη θαη πνιχγισζζεο δηεπαθέο ρξήζηε, γηα 

παξάδεηγκα, ζηα γαιιηθά, ηζπαληθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά, νιιαλδηθά θαη άιιεο 

γιψζζεο. Σα πην πνιιά καζεζηαθά αληηθείκελα πξνζθέξνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

εθηφο ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ. 

ην ζέκα ηεο  θάιπςεο ζεκάησλ απφ ηα LORs, κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ LORs  (60%) θαιχπηεη γεληθά ζέκαηα (δειαδή, εθαξκνγή ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζέκα), ην 14% θαιχπηεη καζεκαηηθά ζέκαηα, θαη ην 10% 

ζέκαηα απφ άιιεο επηζηήκεο. Παξαηεξείηαη πνιχ κηθξή θάιπςε ηεο ηζηνξίαο, ηεο 

ρεκείαο, βηνινγίαο, ηεο θπζηθήο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ππάξρεη (2% είλαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ LORs  γηα θάζε ζέκα). 

ην ζέκα νκάδα-ζηφρνο, ην  44% απφ ηα  απνζεηήξηα ζηνρεχνπλ ζε πεξηζζφηεξα 

απφ έλα θνηλφ,  ην 37%  ζε επίπεδν θνιιεγίνπ, ην 29%  ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη 
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ην 19% ζε άηνκα ηεο ζπλερνχο θαη δηα βίνπ κάζεζεο. Σα 14% πξνζθέξνπλ πφξνπο 

γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 7% δίλνπλ έκθαζε ζηελ κέζε ζρνιηθή ειηθία, 

κε απνηέιεζκα πεξίπνπ ην έλα πέκπην ηνπ LORs  λα πξνζθέξνπλ πφξνπο ζην θνηλφ 

ζρνιηθφ επίπεδν. 

ζνλ αθνξά ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ηελ αζθάιεηα, 56 LORs  έρνπλ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ δεδνκέλσλ (95%). Σν 76% ησλ 

LORs  πηνζεηνχλ νξηζκέλε πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Σν 64% ησλ LORs  αθνινπζνχλ θάπνηα πνιηηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο ελψ ην  43% έρνπλ  θάπνηα πνιηηηθή αμηνιφγεζεο ησλ πφξσλ ηνπο. Σν 

25% εθαξκφδεη ηε  δηαρείξηζε ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ (DRM) γηα ηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα. 

ζνλ αθνξά ηα πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα LORs  γηα ηελ 

πεξηγξαθή θαη ηαμηλφκεζε ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπο, ηα πεξηζζφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφηππν IEEE LOM (29%) θαη Σν Dublin Core (22%) . Δπηπιένλ 

ην 25% ρξεζηκνπνηνχλ κεηαδεδνκέλα ζπκβαηά  κε ην πξφηππν IEEE LOM φπσο ην 

IMS Μetadata ή CanCore. Τπάξρεη θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο (8) πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 
Δθπαηδεπηηθά Ηιεθηξνληθά Παηρλίδηα     

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε εθπαίδεπζε ζήκεξα είλαη πηζαλφλ φηη 

νη πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

ζεκεξηλψλ παηδηψλ ή ζην είδνο ηεο θνηλσλίαο ζηνλ νπνίν δνχλε (Gros, 2002).               

Ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 ππήξραλ ειεθηξνληθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα φπσο 

αλαθέξεη ν Klabbers (2006), φκσο ζηελ ζεκεξηλή επνρή έρνληαο σο δεδνκέλε ηελ 

εμνηθείσζε ησλ λέσλ αηφκσλ κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη 

ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα  πιένλ  έρνπλ  εηζβάιεη  ζηελ θαζεµεξηλφηεηά µαο,  είλαη  

ίζσο  ε  θαηάιιειε  ζηηγκή  λα αλαξσηεζνχκε κήπσο είλαη ψξηκεο νη ζπλζήθεο ψζηε 

λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ επηζηήκε ησλ παηρληδηψλ (Science of Games), κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηνπο, ηελ κειινληηθή ηνπο εμέιημε θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

καο δσή θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα ζεκεξηλά παηδηά θαη νη λένη  

αθηεξψλνπλ πνιιέο ψξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή παίδνληαο θαη ζα ήηαλ πνιχ 

σθέιηκν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ηαπηφρξνλα λα εθπαηδεχνληαλ θαη λα 

κάζαηλαλ ρξήζηκα πξάγκαηα (Zyda, 2007). 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ θαη νη 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα θαηαηαρηνχλ θαη αλαιχνληαη νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Αθφκα εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ 

παηρληδηνχ θαη ηεο κάζεζεο θαη ν ξφινο πνπ παίδεη ε θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο κε εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

Αλαθέξεηαη πσο κπνξεί λα γίλεη ζσζηή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζε απηφλ ηνλ ηξφπν κάζεζεο. 
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5.2 Οξηζκόο 

                                                                                                                                                      

Ο De Freitas (2006) νξίδεη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κάζεζεο σο εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπκκεηνρηθέο θαη βαζηέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη λα νδεγήζνπλ 

ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνθαζνξηζκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, 

απνηειεζκάησλ θαη εκπεηξηψλ. Γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κάζεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη φξνη «Serious Games» θαη «Educational Games» 

ηαπηφζεκα κε ηνλ φξν  «Game based learning» (Fromme et al., 2008). Τπάξρεη θαη ν 

φξνο «Edutainment» πνπ πεγάδεη απφ ην «Education Through Entertainment», 

δειαδή ε εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ δηαζθέδαζε, ππνβνεζνχκελε φκσο απφ ηελ 

ηερλνινγία (Rapeepisarn et al., 2006). Σα «Edugames» απνηεινχλ έλα ππνζχλνιν 

ησλ «Educational Games» κε ηελ έλλνηα φηη είλαη πην πεξηνξηζκέλα απφ 

εθπαηδεπηηθήο ζρεδηαζηηθήο πιεπξάο αιιά θαη απνηειέζκαηνο (Egenfeldt-Nielsen, 

2007). 

 

5.3 ρέζε παηρληδηνύ θαη κάζεζεο 
 

To παηρλίδη γεληθά δελ ζεσξείηαη φηη έρεη ζρέζε κε ηελ κάζεζε επεηδή  ζεσξείηαη 

αθξηβψο ην αληίζεην απφ απηήλ. Απηφ ηζρχεη αθφκα πην πνιχ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ 

ρψξν φπνπ απαηηείηαη ζνβαξφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηηο απνθάζεηο θαη φρη 

πεηξακαηηζκνχο. Μηα εκπεηξηθή έξεπλα πνπ έγηλε ην 2008 ζε θνηηεηέο δηαθφξσλ 

θιάδσλ ζηελ Γεξκαλία γηα λα εμεηαζζνχλ νη έλλνηεο ηνπ παηρληδηνχ ηεο εξγαζίαο θαη 

ηεο κάζεζεο θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο, είρε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Παηρλίδη – Δξγαζία ……………. 0,21 p<0,001, ζεκαληηθφ (φπνπ p ν ζπληειεζηήο Pearson ) 

Παηρλίδη – Μάζεζε ……………. -0,03 κε ζεκαληηθφ 

Μάζεζε – Δξγαζία ……………. 0,32 p<0,001, ζεκαληηθφ  

 

Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα κηθξή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

εξγαζία θαη ην παηρλίδη - κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ παηρληδηνχ θαη κάζεζεο σζηφζν, 

δελ κπφξεζε λα δηαπηζησζεί. Σν παηρλίδη θαη ε κάζεζε ζεσξήζεθε απφ ηνπο 
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εξσηεζέληεο πνιχ δηαθνξεηηθή αιιά φρη αληίζεηε ή αληαγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ππάξρεη φπσο ήηαλ θαη αλακελφκελν κεηαμχ ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο εξγαζίαο (Gauguin, 2010).                                                                                          

Ο γλσζηφο ςπρίαηξνο William Glasser (1998) ππνζηήξημε φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή 

ζχλδεζε κεηαμχ ηεο δηαζθέδαζεο θαη κάζεζεο. χκθσλα κε απηφλ ε δηαζθέδαζε σο 

βαζηθή αλάγθε νδεγεί ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Φνηηεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα 

φηαλ απνιακβάλνπλ απηφ πνπ δηδάζθνληαη δεδνκέλνπ φηη έρνπλ κηα ηζρπξή αλάγθε 

γηα λα δηθηπσζνχλ  θαη λα δηαζθεδάζνπλ. Σν θίλεηξν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

κάζεζε, θαζψο δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. ην πιαίζην απηφ,  ηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε  

ησλ θίλεηξσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα (Tham & Tham, 

2012). Μηα πξφζθαηε κειέηε απφ ηνλ Patrick Felicia (2011) θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα. Παξνπζηάδεη έξεπλεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, ζέκαηα δηαηξνθήο θαη 

καζεκαηηθά, ζηνπο νπνίνπο ηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα αχμαλαλ ην 

θίλεηξν γηα κάζεζε ζηνπο ζπνπδαζηέο.  Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ηξία  είλαη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζσ ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ: ν ζρεδηαζκφο ηνπ παηρληδηνχ, ην κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παηρληδηνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο  φπσο ε ππνζηήξημε απφ δαζθάινπο. Οη  Kebritchi et 

al. (2010) επίζεο παξνπζηάδνπλ απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ φηη 

ε ρξεζηκνπνίεζε παηρληδηψλ είρε  ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο σο απνηέιεζκα  ηελ 

αχμεζε ηνπ θίλεηξνπ γηα κάζεζε ζηνπο ζπνπδαζηέο. Παξνπζηάδνπλ φκσο θαη 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ φπσο ηνπ Hays (2005)  πνπ ζπγθέληξσζαλ κε ηελ 

ζεηξά ηνπο απνηειέζκαηα απφ παξφκνηεο έξεπλεο πάλσ ζην ζέκα. ε απηέο ηηο 

έξεπλεο ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη πάληα ζεηηθά. Κπξίσο 

ζηνλ ηνκέα ηηο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ππάξρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. ηελ 

έξεπλα ησλ Kebritchi et al. (2010) φπνπ ζπκκεηείραλ 193 καζεηέο θαη  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα καζεκαηηθά σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν δελ παξαηεξήζεθε 

δηαθνξά ζηελ αχμεζε θίλεηξνπ αιιά ζηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ησλ δπν 
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νκάδσλ, κε απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα λα ππεξέρεη ηεο 

άιιεο. 

 

5.4 Καηεγνξίεο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ                                                     

 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ δελ είλαη εχθνιε θαζψο δελ 

ππάξρεη πάληα ζαθήο δηαρσξηζκφο ηνπ θάζε είδνπο παηρληδηνχ, ε ηαμηλφκεζε κπνξεί 

λα γίλεη κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη θάπνην παηρλίδη κπνξεί λα αλήθεη ζε παξαπάλσ 

απφ κηα θαηεγνξίεο. Δπηπιένλ, κε ηελ θαζεκεξηλή εμέιημε ησλ παηρληδηψλ 

πξνθχπηνπλ ζπλερψο λένη ηίηινη νη νπνίνη κπνξεί λα ζπλδπάδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα 

είδε παηρληδηψλ ή λα εηζάγνπλ έλα εληειψο λέν είδνο. Έηζη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

θαη θαη‟ επέθηαζε ηα ειεθηξνληθά εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

•   Παηρλίδηα δξάζεο (Action) πνπ πεξηιακβάλνπλ  παηρλίδηα πνπ έρνπλ ζπλήζσο 

απινχο ζηφρνπο θαη βαζίδνληαη ζηελ αληίδξαζε θαη ζηηο γξήγνξεο απνθάζεηο ηνπ 

παίρηε. 

•   Παηρλίδηα πεξηπέηεηαο (Adventure), ζηα νπνία ζπλήζσο ππάξρεη ελδηαθέξνπζα 

θαη ζχλζεηε αθήγεζε θαη ν παίθηεο αλαθαιχπηεη ηνλ ζηφρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ. 

•   Παηρλίδηα κάλαηδκελη (Management) . 

πσο θαη ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο, ηα  παηρλίδηα κάλαηδκελη δηαζέηνπλ κηα 

πςειφηεξε ζέα ζηνλ θφζκν ηνπ παηρληδηνχ, ν παίθηεο δηαρεηξίδεηαη πφξνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θφζκν ηνπ παηρληδηνχ. 

•   Παηρλίδηα πάδι (Puzzle), είλαη ζπλήζσο κηθξά παηρλίδηα φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ινγηθή γηα λα ηεξκαηηζηεί ην παηρλίδη κε επηηπρία. 

•   Παηρλίδηα ξφισλ (Role-playing ή RPG), φπνπ ν παίθηεο πξνζιακβάλεη θαη 

εληζρχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαληαζηηθνχ ραξαθηήξα ζε θάπνηνλ θαληαζηηθφ 

ρψξν. 

•   Ζ πξνζνκνηψζεηο (Simulations), φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζνκνηψζεηο 

νρεκάησλ θαη γεληθά κεραληθψλ θαη ζηαηηθψλ θαηαζθεπψλ κε ρξήζε αξηζκεηηθήο 
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θπζηθήο θαη πξνζνκνηψζεηο βηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε ηερληθήο 

λνεκνζχλεο. 

•   4X (απφ ηνπο φξνπο eXploring, eXpanding, eΥxploiting, θαη eXtermination) είλαη 

έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξαζηήζεη παηρλίδηα πνπ ε βαζηθή 

δηαθνξά κεηαμχ απηψλ θαη ησλ παηρληδηψλ ζηξαηεγηθήο (ηα παηρλίδηα 4X 

ραξαθηεξίδνληαη κεξηθέο θνξέο σο ππνθαηεγνξία ησλ παηρληδηψλ ζηξαηεγηθήο) είλαη 

ην επίπεδν πνπ βξίζθεηαη ν παίθηεο. ηα παηρλίδηα ηεο θαηεγνξίαο 4Υ βξίζθεηαη ζε 

πην πςειφ επίπεδν ειέγρνπ ησλ ζπκβάλησλ ζηνλ θφζκν ηνπ παηρληδηνχ απφ φηη 

βξίζθεηαη ζηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο. 

•  Παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο (Strategy), φπνπ ν παίθηεο δελ θαζνδεγεί θάπνηνλ 

ραξαθηήξα αιιά βξίζθεηαη έλα επίπεδν πην πάλσ, παίξλνληαο ρξήζηκεο απνθάζεηο, 

θαη εθηειψληαο ιεηηνπξγίεο, φπσο δεκηνπξγία κνλάδσλ, δηαρείξηζε πφξσλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ.  

Αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε φκσο, δελ πεξηιακβάλνληαη θάπνηα παηρλίδηα 

(Gunn et al., 2009). Ηδηαίηεξα ηα παηρλίδηα ηεο θαηεγνξίαο MMORPG (Massive 

Multiple Online Role Playing Games) πνπ είλαη ππνθαηεγνξία ηεο θαηεγνξίαο RPG 

ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κε πνιινχο ζπκκεηέρνληεο παίθηεο ηαπηφρξνλα θαη 

βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηθηψλ γηα ηελ επίιπζε δηάθνξσλ ζηφρσλ 

θαη πάδι ηνπ παηρληδηνχ, θαίλεηαη λα απμάλνπλ ηελ ππνθίλεζε (Dickey, 2006). 

Τπάξρνπλ θαη ηα ιεγφκελα θηλεηά παηρλίδηα (mobile games) πνπ ζρεδηάδνληαη γηα 

θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ελψ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, είλαη ππνδεέζηεξα ζε 

ζρέζε κε ηα παηρλίδηα κε θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζε ζέκαηα δηεπαθήο κε ηνλ ρξήζηε, 

γξαθηθά θαη ππνινγηζηηθήο ηζρχο θαη κλήκεο, επηθεληξψλνληαη φκσο ζηα δπλαηά 

ζεκεία ηνπο πνπ είλαη ε νξαηφηεηα, ε άκεζε δηαζχλδεζε,  ν εληνπηζκφο ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο  δεδνκέλσλ θαη‟ απαίηεζε (Kolo 

& Baur, 2008). 
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5.5  Η εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 

                                                                                                                                                 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κάζεζεο θαη νη πξνζνκνηψζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί ήδε απφ 

ην 1950 θαη γλψξηζαλ ηαρεία δηάδνζε ζε ηνκείο φπσο, θνηλσληθέο κειέηεο, 

δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο ηεο γεο, ηελ νηθνινγία, ηελ δηδαζθαιία ζε αίζνπζεο, ηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ζε πνιιέο 

άιιεο πεξηνρέο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, James Coleman, William 

Gamson, Garry Shirts, Clark Abt, θαη κεξηθνί άιινη ήηαλ πξσηνπφξνη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ παηρληδηψλ πξνζνκνίσζεο γηα ρξήζε ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ο 

Richard Duke θαη Allan Feldt ήηαλ πξσηνπφξνη θαη ζηε ρξήζε παηρληδηψλ 

δηαρείξηζεο ηεο αζηηθήο θαη πξναζηηαθήο πεξηνρήο. Ο Duke ζρεδίαζε ηα Metropolis 

(1964), Μetro (1965) θαη ν Allan Feldt  ην παηρλίδη Community Land Use Game ή  

CLUG (1966). Ο Harold Guetzkow αλέπηπμε ην Inter-Nation Simulation (1966), θαη 

ν Gary Shirts ην Starpower (1969) θέξνληαο ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα ζηνλ ηνκέα  

ηεο έξεπλαο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Πνιινί άιινη αθνινχζεζαλ ηα βήκαηά ηνπο ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, επεθηείλνληαο ην ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ πξνζνκνίσζεο ζε πνιινχο λένπο ηνκείο. Eλψζεηο, φπσο ε ISAGA 

(Γηεζλήο Έλσζε Πξνζνκνίσζεο θαη Παηρληδηψλ), ε NASAGA (Βνξεηνακεξηθαληθή 

Έλσζε Πξνζνκνίσζεο θαη Παηρληδηψλ), ε SAGSET (Δηαηξεία γηα ηελ Πξφνδν ησλ 

παηρληδηψλ θαη ησλ Πξνζνκνηψζεσλ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε) θαη ε ABSEL 

(χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ Πξνζνκνίσζε θαη ηε Βησκαηηθή Μάζεζε) έρνπλ 

ζπζηαζεί ζηηο αξρέο ηνπ 1970. Απηέο έρνπλ δηεμάγεη ηηο πξψηεο εξγαζίεο γηα ηελ 

εδξαίσζε  ησλ παηρληδηψλ θαη πξνζνκνηψζεσλ ζηνλ αθαδεκατθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα (Klabbers, 2006). 

Σελ δεθαεηία ηνπ 80 άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη νη πξψηνη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, 

θαη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα είραλ πην πνιχ εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ήηαλ 

πεξηνξηζκέλα θαη απιά. Δκθαλίζηεθαλ πνιινί ηίηινη. Σα παηρλίδηα απηά εκπλένληαη 

πην πνιχ απφ ηνλ πκπεξηθνξηζκφ παξά απφ ηε Γλσζηηθή Μάζεζε. Ζ δεχηεξε γεληά 

εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ βάδεη πιένλ ηνλ ζπνπδαζηή ζε 

πξνηεξαηφηεηα.  Πεξηιακβάλεη ηίηινπο φπνπ θπξηαξρεί ν πινπξαιηζκφο ζηηο 

απνθάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ηνπ ζπνπδαζηή. Οη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη κε 

θαηάιιειν ηξφπν εηδηθά γηα ηνλ εθάζηνηε ζπνπδαζηή. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ 



 71 

αλάιπζε, αληίιεςε, ρσξηθήο αληίιεςεο θαη ιχζε πξνβιεκάησλ. Ήηαλ θπξίαξρα απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 80 κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. 

Ο Δπνηθνδνκεηηζκφο είλαη ε γέθπξα κεηαμχ ηεο 2εο θαη ηεο 3εο γεληάο 

εθπαηδεπηηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην καζεηή δίλνληαο 

έκθαζε θαη  ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο. 

 Ζ ηξίηε γεληά ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ δέζκεπζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

ζπνπδαζηή θαη ζηελ δεκηνπξγία θνηλνηήησλ,  παξά  ζην πεξηερφκελν ηνπ παηρληδηνχ.  

Ο δάζθαινο έρεη θεληξηθφ ξφιν εμηζνξξνπψληαο ηελ εκπεηξία ηεο ηάμεο κε απηήλ 

ηνπ παηρληδηνχ ψζηε λα πξνθχςεη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Egenfeldt-Nielsen, 

2007).  

Ο ακεξηθαληθφο ζηξαηφο είλαη ν κεγαιχηεξνο ρξήζηεο ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ 

εθπαίδεπζεο θαη ν κεγαιχηεξνο επελδπηήο ηνπ θφζκνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

πλδπάδνληαο εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζρεδηαζκφ παηρληδηνχ, νη εθπαηδεπηέο 

είλαη απφιπηα επραξηζηεκέλνη κε απηφ ηνλ ηξφπν κάζεζεο, επεηδή ιεηηνπξγεί γηα 

απηνχο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα (Byers, 2011). Ο ζηξαηφο απφ λσξίο 

ρξεζηκνπνηνχζε θαη έηνηκα εκπνξηθά παηρλίδηα δξάζεο θαη ζηαηηζηηθήο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε (Squire, 2003). 

Ζ κε θεξδνζθνπηθή έλσζε εηαηξηψλ νξγαληζκψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηλζηηηνχησλ 

Educase έρεη ζηφρν ηελ πξνψζεζε αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο έμππλεο ρξήζεο 

ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην The new Media Consortium θαη εθδίδεη ζε 

εηεζία βάζε ην Horizont Report (2011) φπνπ ζεσξεί φηη ηα ζνβαξά παηρλίδηα κπνξεί 

λα δηαδξακαηίζνπλ ηα επφκελα ρξφληα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε. 
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5.6 Η ρξήζε  εθπαηδεπηηθώλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ ζηελ  

εθπαίδεπζε 

 

Γεληθά ε δεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ δελ είλαη κηα γξακκηθή αιιά  δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζπλδπάδεη καζεκαηηθά, κνπζηθή, ινγηθή, ιήςε απνθάζεσλ, ιχζε 

πξνβιήκαηνο, ηέρλεο θαη νκαδηθή ζπλεξγαζία. Έηζη κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ελφο 

παηρληδηνχ κε ζέκα νπνηνδήπνηε ηνκέα νη καζεηέο βηψλνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ 

γλψζε θαη δελ ηελ αλαπαξάγνπλ απιψο. Υξεζηκνπνηψληαο αλψηεξε ζθέςε 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ην πσο ζα επηθνηλσλήζνπλ έλα ζέκα πξνο ηα έμσ. Ζ 

ηερληθέο πνπ καζαίλνπλ ηνπο είλαη ρξήζηκεο θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη ζηε 

δηα βίνπ κάζεζε (Jung & Park, 2011). 

Τπάξρεη δηαθνξά ζην αλ νη καζεηέο ή θνηηεηέο καζαίλνπλ παίδνληαο έλα έηνηκν 

παηρλίδη γηα παξάδεηγκα έλα παηρλίδη κε ζέκαηα γεσγξαθίαο ή εάλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ έρνπλ δηδαρζεί σο εξγαιείν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

παηρλίδη ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν δηάθνξεο ελφηεηεο ηνπ θπξίσο καζήκαηνο ηνπο 

φπσο ζα κπνξνχζε λα είλαη γηα παξάδεηγκα ε θπζηθή, ρεκεία ή ε ηζηνξία (Jung & 

Park, 2011). 

Γεηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ κπνξεί θαη λα απνηειέζεη ην θίλεηξν 

γηα λα κάζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηελ φιε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο 

παηρληδηνχ σο εηδηθή πεξίπησζε ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δνκεκέλν 

πξνγξακκαηηζκφ. O Wang (2011) εμέηαζε αλ ε αλάπηπμε ελφο παηρληδηνχ είλαη 

θαηάιιειε γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γπν νκάδεο θνηηεηψλ δεκηνχξγεζαλ δπν δηαθνξεηηθά 

ινγηζκηθά αθνινπζψληαο ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο. Ζ κηα νκάδα δεκηνχξγεζε έλα 

εθιεθηή γηα έλα ξνκπφη πνπ θηλείηαη κέζα ζε έλαλ ιαβχξηλζν θαη ε άιιε νκάδα έλα 

παηρλίδη γξακκέλν ζε γιψζζα C# θάλνληαο ρξήζε ηεο γξαθηθήο βηβιηνζήθεο Xna 

ηεο Microsoft. εκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κεηαμχ άιισλ ήηαλ φηη ε 

αλάπηπμε παηρληδηνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηδαζθαιεία ηνπ καζήκαηνο 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ κε επηηπρία. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο φηη ε 

νκάδα πνπ επέιεμε λα δεκηνπξγήζεη παηρλίδη ζπλέζεζε πην πνιχπινθν ινγηζκηθφ θαη 

θαηέβαιε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη θφπν ζην έξγν απφ φηη ε άιιε νκάδα. Δπίζεο 

παξφιν πνπ ε ηειηθή βαζκνινγία θπκαηλφηαλ ζηα ίδηα επίπεδα θαη γηα ηηο δπν 
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νκάδεο ε νκάδα κε ην παηρλίδη πήξε θαιχηεξνπο βαζκνχο ζην έξγν ελψ ε άιιε 

νκάδα ήηαλ θαιχηεξε ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο. 

Σα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζπλήζσο δελ μέξνπλ πξνρσξεκέλν πξνγξακκαηηζκφ θαη 

έηζη απαηηνχληαη πην εχρξεζηα εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ 

παηρληδηνχ. Έρνπλ γίλεη πεηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο  δεκηνπξγίαο παηρληδηψλ κε ηελ 

βνήζεηα ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ  logo πνπ είλαη θαη ε πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα ζηελ ζρνιηθή ειηθία γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Άιια 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαρζνχλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα κάζεζεο 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη θάπνηνο κηα αλψηεξε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ηα ινγηζκηθά ToonTalk [www.toontalk.com],  Game Maker 

[www.gamemaker.nl], Adventure Game Studio [www.adventuregamestudio.co.uk], 

The Games Factory 2 [www.clickteam.com/eng/tgf2.php] θαη ην Stagecast Creator 

(SC) [www.stagecast.com] (Jung & Park, 2011). 

Οη Carbonaro et al. (2006) πξνηείλνπλ  θαη παξνπζηάδνπλ ηξφπνπο θαη εξγαιεία 

ψζηε λα  πξνζαξκνζηνχλ γλσζηά εκπνξηθά παηρλίδηα γηα ηεο αλάγθεο ηεο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηξφπσλ  παξακεηξνπνίεζεο  πνπ απηά πξνζθέξνπλ. Χο 

παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχλ ην γλσζηφ ειεθηξνληθφ παηρλίδη ξφισλ (RPG)  

«Neverwinter Nights». 

Οη Robertson & Howells (2008) παξνπζηάδνπλ κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζε καζεηέο 

δεκνηηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν παξακεηξνπνίεζεο ηνπ παηρληδηνχ  

«Neverwinter Nights»  γηα λα εμεηαζηεί αλ ζα εθπιεξψλνληαλ ζπγθεθξηκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί θαη παηδαγσγηθνί  ζηφρνη, φπσο ε ηθαλφηεηα αθήγεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά.  

Έλα εκπνξηθφ παηρλίδη κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα είλαη δηδαθηηθφ επεηδή ην 

αληηθείκελν ηνπ κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηζηνξία ή έλα γεγνλφο ζηελ 

ηζηνξία, ή λα είλαη θάπνην παηρλίδη ζηξαηεγηθήο πνπ απφ ηελ θχζε ηνπ εθπαηδεχεη ην 

άηνκν πνπ ην παίδεη. 
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5.7 Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ειεθηξνληθώλ 

παηρληδηώλ 

 

ηνλ ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ην  Digital game based learning  ιείπνπλ νη 

απνδείμεηο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο γηα κάζεζε, φρη ιφγσ ηεο 

αθαηαιιειφηεηαο ηεο κεζφδνπ αιιά δηφηη ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο έξεπλεο πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ε κέζνδνο απηή παξνπζηάδεη θάπνηα απνηειέζκαηα (de Freitas, 

2007).  

Οη Jenkins et al. (2009) επηθξίλνπλ ηε ιαλζαζκέλε, αιιά επξέσο δηαδεδνκέλε άπνςε 

φηη ε γλψζε εκθπηεχεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ κεηάδνζεο ηεο 

γλψζεο κέζσ ελφο παηρληδηνχ. Γελ πξέπεη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα  λα ηδσζνχλ σο 

κηα πην παηρληδηάξηθε παξαιιαγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, αιιά λα πεξηέρνπλ 

εηδηθνχο κεραληζκνχο θαη ηξφπνπο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπλ 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Γηα λα επηηεπρζεί ν επηζπκεηφο καζεζηαθφο ζηφρνο, 

δελ αξθεί λα ηνπνζεηείηαη ην πεξηερφκελν κάζεζεο απιψο κέζα ζην ςεθηαθφ 

παηρλίδη αιιά πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ κεραληθή ηνπ παηρληδηνχ, γηα λα 

πξνθαιέζεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα δηα κέζνπ ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. 

Υξεηάδεηαη λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο δπλαηφηεηαο γηα κάζεζε πνπ 

πξνζθέξεη έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη γηα λα θαιχςεη ηηο παηδαγσγηθέο απαηηήζεηο 

θαη ηεο δηαζθέδαζεο πνπ ζα πξνζθέξεη. Αλ  πζηεξεί θαη ζε έλα κφλν απφ απηά ηα 

δπν, ν ζηφρνο δελ έρεη επηηεπρζεί, ελψ κπνξεί λα κελ επηηεπρζνχλ θαη νη δπν ζηφρνη 

(Shen et al., 2009)    

Σα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα απέρνπλ πνιχ απφ ην λα έρνπλ αληιήζεη 

φιεο ηηο παηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ησλ ηερληθψλ ζρεδίαζεο. Γελ έρεη παξάγεη 

αθφκα θαλέλαο έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ  ηφζν έληνλν θαη πξνζαξκφζηκν φζν 

ην «Grand Theft Auto 3», ή  κηα πξνζνκνίσζε πνπ λα ζπλεπαίξλεη ηνλ ρξήζηε έηζη 

φπσο ην «The Sims» (Rebetez  & Bétrancourt, 2007).                                                                                                          

Δμάιινπ είλαη απφ κφλν ηνπ πνιχ δχζθνιν λα ζρεδηαζηεί έλα επηηπρεκέλν παηρλίδη 

πφζν κάιινλ έλα πνπ λα εκπεξηέρεη θαη ηελ ζπληζηψζα ηεο κάζεζεο. Σν ηδαληθφ ζα 

ήηαλ έλα παηρλίδη πνπ ζα πξνζέθεξε δηαζθέδαζε φπσο ην «Grand Theft Auto» θαη 
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ζα κεηέθεξε γλψζεηο ηεο παξαθνινχζεζεο ελφο καζήκαηνο ηεο θπζηθήο (Byers, 

2011). 

Μεηά απφ έξεπλα γλσζηψλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ νη Shen et. al. (2009) 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη πάξα πνιινί ηίηινη απέρνπλ πνιχ απφ ηνλ 

δηαζθεδαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ θνηλψλ παηρληδηψλ. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε 

αηζζεηηθή είλαη ππνδεέζηεξεο θπξίσο ιφγσ ηνπ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.  

Οη Wilson et al. (2009) ζεκείσζαλ φηη πνιχ ιίγεο κειέηεο έρνπλ θαηαθέξεη λα 

πξνζδηνξίζνπλ πνηνη παξάγνληεο θαη ζε πνην βαζκφ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ κάζεζε ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κάζεζεο. Χζηφζν, 

αξθεηνί κειεηεηέο φπσο ν Wishart (1990), ν Garris (2002), ν  Oxland (2004) θαη ν 

Staalduinen (2011) έρνπλ εληνπίζεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηε κάζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα παηρλίδηα κάζεζεο. Οη παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν, ηελ πξφθιεζε, ηελ πνιππινθφηεηα,  ηνπο επηηεχμηκνπο 

θαη ζαθείο ζηφρνπο, ηα θξπκκέλα κπζηηθά, ηελ πξνζαξκνγή, ηνλ απνινγηζκφ 

(αμηνιφγεζε) , ηε ζχγθξνπζε, ηε θαληαζία, ην κπζηήξην, θαη ηελ αζθάιεηα. 

 

 

5.8 Αμηνιόγεζε  ησλ εθπαηδεπηηθώλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 

 

Έλα εθπαηδεπηηθφ ειεθηξνληθφ παηρλίδη φηαλ ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη θαη κηα κέζνδνο γηα λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

Οη Connolly et al. (2008) παξνπζηάδνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κάζεζεο ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κηα ζπλνιηθή αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνεγνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ αμηνιφγεζεο. Ζ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο εληφπηζε πθηζηάκελα πιαίζηα αμηνιφγεζεο κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα κεηξήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθνχ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ. Ο ζθνπφο ηνπ πιαηζίνπ είλαη λα 

πξνζδηνξηζηεί ηη αθξηβψο κπνξεί ελδερνκέλσο λα αμηνινγεζεί ζε κηα εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθνχ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ.  
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5.9 Κξηηηθή ζηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα  

                                                                                                                                                    

Γελ είλαη μεθάζαξν αλ ηα παηρλίδηα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο 

πξνζθέξνπλ θάηη θαιχηεξν αθνχ ρξεηάδεηαη νιφθιεξε ππνδνκή θαη δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Egenfeldt-Nielsen, 2007).                                                                         

Πνιιά  ειεθηξνληθά  παηρλίδηα θαη θαη‟ επέθηαζε ηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα θαηεγνξνχληαη γηα βίαηε ζπκπεξηθνξά θπξίσο ζηα παηδηά θαη φηη κεηψλνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ηα απνκνλψλνπλ απφ ηελ θνηλσλία, αιιά απφ 

ηηο δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ δελ βγαίλνπλ μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα φηη νη 

ηζρπξηζκνί απηνί είλαη ζσζηνί (Squire, 2003; Yee, 2006). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Κηλεηή Μάζεζε 

 

6.1  Δηζαγσγή  

 

Με ηελ επξχ εμάπισζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ, θπξίσο θηλεηψλ ηχπνπ smartphone 

απέθηεζε ε ιεγφκελε θηλεηή κάζεζε (mobile learning ή m-learning) εξεπλεηηθφ 

αιιά θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. Οη θηλεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ ην κάζεκα κέζα ζηελ ηάμε, κπνξνχλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο κάζεζεο πξνζθέξνληαο  αλεμαξηεζία απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ LMS ζηνλ 

ζπνπδαζηή. Μπνξνχλ φκσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο έλαο λένο ηξφπνο κάζεζεο 

κέζα ζε ιεγφκελα δηάρπηα (pervasive) πεξηβάιινληα κάζεζεο, φπνπ κε ηελ βνήζεηα 

ηερλνινγηψλ φπσο ηα RFID, Scan codes, θαη άιιεο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ λα πξνζθέξνπλ γλψζεηο ζηνπο ζπνπδαζηέο φπνπ θαη αλ 

βξίζθνληαη γηα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ηνπο, θαηαζηψληαο ηελ άηππε θαη δηα βίνπ 

κάζεζε πξαθηηθά ειθπζηηθή θαη εθηθηή. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε 

εμέιημε ηεο θηλεηήο κάζεζε, ε κνξθέο ηεο, νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα  ή ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ θαη 

λα αληηκεησπηζηνχλ.    
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6.2 Οξηζκόο ηεο  θηλεηήο κάζεζεο 

 

Ο Nyiri (2002) νξίδεη ηελ θηλεηή κάζεζε ή  m-learning σο απιά κηα βειηησκέλε 

έθδνζε  ηνπ e-learning. H κάζεζε εδψ δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη έηζη  θαηά ζπλέπεηα πξνθαιεί ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο. 

Σν ζέκα είλαη λα κελ απνηειεί ε θηλεηή κάζεζε απιψο άιινλ έλαλ ηερληθφ ηξφπν 

πξφζβαζεο ζε καζεζηαθφ πεξηερφκελν κε κηα θηλεηή ζπζθεπή αληί ηνπ θιαζηθνχ 

πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή αιιά  λα εζηηάζεη ζε δηαδηθαζίεο ζπλεξγαηηθήο θαη 

εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο (situated), δειαδή κία πξνζέγγηζε θνηλσληθνχ 

επνηθνδνκεηηζκνχ (Ryu, 2009). 

H θηλεηή κάζεζε δελ είλαη  κφλν ε κεηαθνξά ελφο καζεζηαθνχ πεξηερφκελνπ 

δηακέζνπ θηλεηψλ ζπζθεπψλ , αιιά αθνξά ηελ ηθαλφηεηα γηα ηελ απφθηεζε θαη 

αλάπηπμε ηεο γλψζεο πνπ ζα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηηπρείο πξάμεηο θαη δξάζεηο 

κέζα ζε ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο θαη ρψξνπο κάζεζεο. Ζ πνηθηιία ησλ 

παξακέηξσλ θαη ε πνιππινθφηεηά ηνπο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε δελ κπνξνχλ 

λα αληηκεησπηζηνχλ κε πξνζεγγίζεηο  πξνζαλαηνιηζκέλεο θπξίσο ζηελ ηερλνινγία 

κφλν (Nyíri, 2003;  Pachler, 2007; Sharples, 2005; Vavoula et al., 2009).                                                                                                                                                  

ηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί κηα ζεηξά απφ νξηζκνί  γηα ηελ θηλεηή κάζεζε. Ο 

Earnshaw (2011)  ηνπο  δηαηξεί ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ είλαη νη νξηζκνί 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ ηερλνινγία, νη νξηζκνί πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ ηνπνζεζία 

θαη νη νξηζκνί πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε. Ο Traxler (2009) αλαθέξεη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ νξηζκφ 

ηεο Κηλεηήο Μάζεζεο, φπσο ηερλνθεληξηθέο  πξνζεγγίζεηο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

ειεχζεξε θίλεζε ηνπ ζπνπδαζηή θαη πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηηο παηδαγσγηθέο 

ζεσξίεο. Καη νη Laouris θαη Eteokleous (2005) αλαθέξνπλ πνιιαπιέο πεγέο γηα ηνπο 

νξηζκνχο ηνπ m-learning. Ζ θνηλή ζπληζηψζα πνπ ππάξρεη ζηνπο δηάθνξνπο 

νξηζκνχο είλαη φηη εκπεξηέρνπλ ηε ρξήζε ηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε κεηαθνξά θαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο. Πξνηείλνπλ φηη ν νξηζκφο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο ηερληθέο θαη παηδαγσγηθέο παξακέηξνπο θαη 

ηηο θνηλσληθέο θαη θηινζνθηθέο.                                      
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6.2.1 Παληαρνύ παξνύζα (Ubiquitous),  δηάρπηε(Pervasive) κάζεζε θαη 

επαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα(Augmented Reality) 

 

Ζ παληαρνχ παξνχζα κάζεζε (Ubiquitous Learning ή u-learning) είλαη ηζνδχλακε 

κε θάπνηα κνξθή απιήο θηλεηήο κάζεζεο, δειαδή εκθαλίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζαλ 

θηλεηή κάζεζε ζε πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη πξνζβάζηκα ζε 

δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θαη θαηαζηάζεηο. Έλα πεξηβάιινλ παληαρνχ παξνχζαο 

κάζεζεο (ubiquitous learning environment) κπνξεί λα αληρλεχζεη πεξηζζφηεξα 

δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζε κηα θαηάζηαζε κάζεζεο απφ φηη κηα απιή κέζνδνο 

ηνπ e-learning. Δθηφο απφ ηεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην e-learning, ην u-

learning παξέρεη κεγαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο  θαη 

έρεη σο απνηέιεζκα  ηελ παξνρή  πην πξνζαξκνζκέλνπ  πεξηερφκελνπ κάζεζεο γηα 

ηνπο ζπνπδαζηέο (Zhao et al., 2010). 

Σν πεξηβάιινλ παληαρνχ παξνχζαο κάζεζεο είλαη νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα βπζηζηνχλ εληειψο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κεξηθέο 

θνξέο ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη καζαίλνπλ. Δίλαη νπζηαζηηθά έλα βήκα πην πέξα 

απφ ην m– learning, φπνπ ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 

ππνινγηζκψλ θαζίζηαηαη αζαθή (Park, 2011). 

ε ρψξνπο ηέηνησλ πεξηβαιιφλησλ κπνξεί λα ππάξρεη κηα απξφζθνπηε (seamless) 

κάζεζε, κηα κεηάβαζε απφ έλα ρψξν ηππηθήο κάζεζεο (formal learning) ζε έλαλ 

ρψξν άηππεο κάζεζεο (informal learning) φπνηε ην επηζπκεί ν ζπνπδαζηήο, απφ έλα 

πεξηβάιινλ πξνζσπηθήο κάζεζεο ζε έλα θνηλσληθήο κάζεζεο. Ζ γεθχξσζε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ρξφλσλ θαη ηφπσλ κάζεζεο, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελεξγεηψλ 

κάζεζεο, κεηαμχ θπζηθψλ ρψξσλ θαη ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζα απφ θηλεηέο ζπζθεπέο, θαζψο θαη απφ ηελ ηερλνινγία πνπ είλαη ελζσκαησκέλε 

ζην πεξηβάιινλ (Looi  et al., 2010).  

Οη Lyytinen & Yoo (2002) φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 1, νξίδνπλ ηηο έλλνηεο ηεο 

παληαρνχ παξνχζαο κάζεζεο, ηεο δηάρπηεο (pervasive) κάζεζεο, ηεο απιήο θηλεηήο 

κάζεζεο θαη ηεο θιαζζηθήο ζηαηηθήο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ 

θηλεηηθφηεηαο θαη ην επίπεδν ελζσκάησζεο (Level of Embeddeness) κε ην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο. 
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Έηζη έρνπκε:  

 

 Κιαζζηθή ειεθηξνληθή κάζεζε (Traditional Desktop Computer Assisted 

Learning) : Υακειή θηλεηηθφηεηα, θαζφινπ ελζσκάησζε κε ην πεξηβάιινλ ή 

αιιηψο θάλνληαο ρξήζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. 

 

 Κηλεηή κάζεζε (Mobile Learning):  Τςειή θηλεηηθφηεηα, ρσξίο ηε ρξήζε 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. 

 

 Γηάρπηε κάζεζε (Pervasive Learning): Γίλεηαη ρξήζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ην πεξηβάιινλ (ζπζθεπέο, θνληηλά αληηθείκελα), απαηηείηαη ζχλζεηε 

εγθαηάζηαζε γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ κάζεζεο, γεγνλφο 

πνπ ηελ θαηαζηά κε θηλεηηθή (απηφ ζρεηίδεηαη πην πνιχ κε ηελ έλλνηα κεηαβνιήο 

απφ ην έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο ζε θάπνην άιιν) 

 

 Παληαρνχ παξνχζα κάζεζε (Ubiquitous Learning): Τςειή θηλεηηθφηεηα. Σν 

ζχζηεκα είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλν κε ην πεξηβάιινλ. 

 

 

 
 

ρήκα 6.1  Οη δηαθνξέο κεηαμχ δηάρπηεο, παληαρνχ παξνχζαο θηλεηήο θαη θιαζζηθήο ζηαηηθήο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Πεγή: Lyytinen & Yoo, 2002) 
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Με ηεο έλλνηεο ηεο δηάρπηεο κάζεζεο ζρεηίδεηαη θαη ε έλλνηα ηεο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Augmented Reality), πνπ είλαη ζηελ νπζία κηα ζπγρψλεπζε 

πιεξνθνξηψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε ηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη ε ζπλδπαζκέλε 

απεηθφληζε ηνπο ζηελ θνξεηή ζπζθεπή. 

Σα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζπλδπάδνληαη πνιχ θαιά κε ηα 

πεξηβάιινληα δηάρπηεο κάζεζεο. 

Οη Kittl et al. (2009)  δηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν πνπ δηάρπηα (pervasive) παηρλίδηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά ηεο γλψζεο ζηε 

κάζεζε. Σα δηάρπηα παηρλίδηα είλαη έλα θαηλνηφκν κνληέιν θηλεηνχ παηρληδηνχ πνπ 

ζπγρσλεχεη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κε ηνλ εηθνληθφ θφζκν. Παξνπζηάδεηαη ε 

ζρεδίαζε ελφο λένπ δηάρπηνπ παηρληδηνχ κάζεζεο, ην νπνίν ζπγθξίζεθε κε ηελ 

ζπκβαηηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα 

ηεο κάζεζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 

παηρλίδη νδήγεζε ζε πςειφηεξε ελεξγνπνίεζε, πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη πην 

απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά γλψζεο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ θηλεηήο κάζεζεο ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα δηάρπηεο 

κάζεζεο παξνπζηάδεη ν Brown (2010). 

 
 
 

6.2.2 Μηθξνκάζεζε (Microlearning) 

 

Μηα αθφκε έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θηλεηή κάζεζε είλαη απηή ηεο 

κηθξνκάζεζεο (Hug, 2010). Οη Langreiter & Bolka (2006) δίλνπλ ηνλ εμήο νξηζκφ: 

«H Μηθξνκάζεζε σο φξνο αληαλαθιά ηελ αλαδπφκελε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζπλερψο 

απμαλφκελνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ πεγψλ αιιά θαη κνλάδσλ πιεξνθνξηψλ  πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κάζεζε, εηδηθά ζε ηνκείο πνπ θηλνχληαη θαη αιιάδνπλ 

γξήγνξα παξαηεξνχκε κηα ηαρεία αλάπηπμε θαη ζηαζεξά πςεινχ βαζκνχ αιιαγή.»                                                                                                                                                 

ηνλ παξαδνζηαθφ ζρεδηαζκφ καζήκαηνο ε δηάξθεηα κηαο ψξαο δηδαζθαιίαο είλαη 45 

ιεπηά  ή πεξηζζφηεξν, ελψ ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηεθπεξαησζεί ζπλνιηθά έλα 

κάζεκα απνηειείηαη απφ πνιιέο ψξεο θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απαηηνχληαη 

κεξηθέο εβδνκάδεο.  
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ηηο ηξέρνπζεο ζεσξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (instructional design)  

ππάξρεη  δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ κηθξν-επίπεδνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο εληαίνπ καζήκαηνο, ην κέζν-επίπεδν  πνπ 

πεξηγξάθεη ηε δνκή καζήκαηνο αξθεηψλ δηδαθηηθψλ σξψλ θαη ην  καθξν-επίπεδν, 

πνπ  είλαη  ε δηδαθηέα χιε ελφο  εμακήλνπ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Μηθξά 

θνκκάηηα ηνπ ιεγφκελνπ «κηθξνπεξηερφκελνπ» γηα κάζεζε θαζψο θαη  λέεο 

ηερλνινγίεο γηα ηε δηαλνκή θαη ζπγθέληξσζε απηψλ ησλ πεξηερφκελσλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκα. Σν κηθξνπεξηερφκελν 

αλαθέξεηαη ζε κηα κνλαδηθή πεγή πνπ κπνξεί λα πξνζπειαζηεί άκεζα κέζσ κηαο 

δηεχζπλζεο URL, θαη κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κηα δηαθάλεηα κηαο παξνπζίαζεο, 

ηα κέξε κηαο ζεηξάο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, κηα ζπλέληεπμε ή κηα  εξψηεζε ελφο ηεζη. 

Απηά ηα πεξηερφκελα φια αθνξνχλ  νληφηεηεο ζην κηθξνεπίπεδν (Kerres, 2007). Οη 

λέεο ηερλνινγίεο κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ ιεγφκελνπ  Web 2.0 (θνηλσληθά δίθηπα, 

wikis) θέξλνπλ κηα κεηαηφπηζε ζηελ εζηίαζε ηεο δηδαθηηθήο ζρεδίαζεο. Ζ ζρεδίαζε 

ηνπ e-learning 2.0 αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ ηαθηνπνίεζε ελφο ελζαξξπληηθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζην νπνίν ε κάζεζε κπνξεί λα μεθηλήζεη θαη λα ειέγρεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν, παξά ηελ πξφβιεςε ηεο αθνινπζίαο ησλ 

βεκάησλ κάζεζεο θαη ην αθξηβέο πιάλν δηδαζθαιίαο. Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ e-

learning 2.0 είλαη ην πεξηερφκελν, ην νπνίν ζπλδεκηνπξγείηαη, ηξνπνπνηείηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο. Έηζη ε κηθξνκάζεζε είλαη νπζηαζηηθά ην E-

Learning 2.0 κε κηθξνπεξηερφκελν (microcontent) (Lindner, 2006). Απνηειεί κάζεζε 

ζε κηθξέο πνζφηεηεο, θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν αιιά θαη σο πξνο ηνλ ρξφλν 

κάζεζεο (Hug & Friesen, 2007).  χκθσλα µε  ηνλ Miller (1956), ηνλ Sweller 

(1988) θαη ηνπο  Moreno & Mayer (2000), απηφο ν ηξφπνο κάζεζεο θαίλεηαη λα είλαη 

ηδαληθφο,  επεηδή  νη άλζξσπνη  έρνπλ  πεξηνξηζκέλε  βξαρππξφζεζκε  κλήκε θαη 

θάζε νπηηθναθνπζηηθφ θαλάιη πνπ δηαζέηνπλ έρεη κεησκέλε επεμεξγαζηηθή ηζρχ,  νη  

πιεξνθνξίεο  ζα  πξέπεη  λα νκαδνπνηνχληαη  ζε  λνεκαηηθέο  αθνινπζίεο θαη  λα 

εκθαλίδνληαη  ρσξηζκέλεο  ζε  κεηαμχ  πέληε θαη  ελλέα κνλάδεο, γηα  λα  

αληηζηαζκίδεηαη  ε  πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα βξαρππξφζεζκεο κλήκεο ψζηε λα κελ 

επηβαξχλεηαη ν ζπνπδαζηήο (Shaffer & Tuovinen, 2003). Σν κηθξνπεξηερφκελν απηφ 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο, δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ςεθηαθφ ρψξν, δηαλέκεηαη θαη είλαη δηαζέζηκν ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ 
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πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Απηή ε θηλεηηθφηεηα θαη ξεπζηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

αλάκεζα ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ειαθξηά κνξθή ηνπ. Σν 

κηθξνπεξηερφκελν, ζε κνξθή  κηθξψλ ραιαξά ζπλδεδεκέλσλ κνλάδσλ ςεθηαθήο 

πιεξνθνξίαο κπνξεί λα κεηαθεξζεί εχθνια, λα ηαθηνπνηεζεί επέιηθηα θαη λα 

ζπγθεληξσζεί απφ ηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο. Ζ δηδαθηηθή ζρεδίαζε ηεο 

κηθξνκάζεζεο κε κηθξνπεξηερφκελν επηθεληξψλεηαη ζηηο θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη εξγαιεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπλδεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε 

πεξηερνκέλνπ παξά θαιχπηνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ δηδαθηηθή ζρεδίαζε 

ηεο κηθξνκάζεζεο δελ αθνξά κφλν ηε ζρεδίαζε ηνπ κηθξνπεξηερνκέλνπ. Ο 

δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο κηθξνκάζεζεο αθνξά θαη ηε ζρεδίαζε δξαζηεξηνηήησλ 

κηθξνκάζεζεο πνπ βαζίδνληαη θαη επηδξνχλ ζην κηθξνπεξηερφκελν.                                                                                                                            

Ο ζρεδηαζκφο ζελαξίσλ κηθξνκάζεζεο έηλαη πην πνιχπινθνο θαζψο ελζσκαηψλεη 

πνηθίιεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.  Οη ηξέρνπζεο πξνζεγγίζεηο ζηε κηθξνκάζεζε 

δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ηεο 

ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο ηνπ κηθξνπεξηερνκέλνπ, ηελ πξνζσπηθή 

ελαζρφιεζε θαη ζπκκεηνρή ζε αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο, ζε 

δηαδηθαζίεο θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζηελ νηθνδφκεζε θνηλφηεηαο θαη ηε ζπλεξγαζία.                                                                                                                            

Ζ εζηίαζε ηεο κηθξνκάζεζεο είλαη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα θαηαζηνχλ 

ελεξγνί ζπκπαξαγσγνί πεξηερνκέλνπ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή 

πξαθηηθή (Kerres, 2007 ; Buchem & Hamelmann, 2010). 

 

6.3 Η θηλεηή κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

                                                                                                                                                

Ζ θηλεηή κάζεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο 

ζπλδπαδφκελε κε θιαζζηθή δηδαζθαιία ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλδπαζκέλεο κάζεζεο 

(Blended learning), θάλνληαο απνκαθξπζκέλε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο θαη ηέινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

εληειψο αλεμάξηεηα ζε πιαίζηα λέσλ κνξθψλ κάζεζεο, φπσο ζε εθδξνκέο θαη ζε 

επαγγέικαηα πνπ είλαη ζηελ θχζε ηνπο λα είλαη ζπλέρεηα ελ θίλεζε θαη ζε 

απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο θαη απαηηνχλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κάζεζεο 
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(Earnshaw, 2011) φπσο ν ζηξαηφο, νη δηαζψζηεο θαη νη κάλαηδεξ (Maske & Breitner, 

2007) .  

 

6.4 Σερλνινγίεο ζηελ θηλεηή κάζεζε 

                                                                                                                                               

ε θάζε πεξίπησζε εθαξκνγήο θηλεηήο κάζεζεο απαηηείηαη κία ηερλνινγηθή 

ππνδνκή. Ο Attewell (2005) πξφηεηλε πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή m-learning: 

• Δπηινγέο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ:  GPRS, 3G, Bluetooth, WI-FI θαη ιήςεηο 

ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζθεπψλ. 

• Δπηινγέο παξάδνζεο: WAP, email, SMS, MMS, HTTP, είλαη κέζα γηα ηελ 

παξάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. 

• Δπηινγέο Πιαηθφξκαο: Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θηλεηψλ ηειεθψλσλ φπσο 

Windows CE, Palm OS, J2ME, Pocket PC θαη Pogo. 

• Δπηινγέο Media: Σχπνη πεξηερνκέλνπ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ βίληεν, 

αξρεία ήρνπ, θσλεηηθέο θιήζεηο, ηειεδηάζθεςε, video conferencing θαη ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο. 

Απηήλ ηελ ζηηγκή σο θηλεηέο ζπζθεπέο (πιαηθφξκεο) θπξηαξρνχλ θπξίσο ηα tablet 

Pcs φπσο ην iPad πνπ θπξηαξρεί ζηελ αγνξά θαη άιιεο παξφκνηεο ζπζθεπέο, ηα 

θηλεηά ηειέθσλα ηχπνπ Smartphones (iOs, Symbian, RIM, Android) θαη νη 

ειεθηξνληθνί αλαγλψζηεο (Ebook Readers). Σν PocketPC δελ πθίζηαηαη πιένλ θαη 

ην Palm OS κεηνλνκάζηεθε ζε WebOs. ηα πιαίζηα πεξηβαιιφλησλ παληαρνχ 

παξνχζαο κάζεζεο θπξηαξρνχλ ηερλνινγίεο φπσο  RFID,  Barcodes,  Infrared,  GPS 

θαη ειεθηξνληθέο ππμίδεο.                                                                                                     

Οη Melhuish & Falloon (2010) εξεπλνχλ θαηά πφζν ε δεκνθηιήο ζπζθεπή iPad 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηβάιινληα θηλεηήο κάζεζεο. Καηαιήγνπλ φηη ελψ 

πξνζθέξεη πνιιέο ηερλνινγηθέο επθνιίεο θαη δπλαηφηεηεο πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή 

ζ‟ απηέο ηηο ζπζθεπέο δηφηη δελ ζρεδηάδνληαη απφ ηηο εηαηξίεο ζπγθεθξηκέλα γηα 
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εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Έηζη πξέπεη λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο κε πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο παηδαγσγηθήο εθαξκνγήο θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ρψξνπ, παξά ζηελ ίδηα ηελ ζπζθεπή.  

 

6.5 Η εμέιημε ηεο θηλεηήο κάζεζεο 

                                                                                                                                                 

Ζ εμέιημε  ηεο θηλεηήο κάζεζεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξείο θάζεηο, φπσο πξφηεηλε 

ν Mike Sharples ζην ζεκηλάξην Becta πνπ έιαβε κέξνο ζην BT Government 

Innovation Centre ζηελ Αγγιία θαη είρε ηίηιν  «Future Gazing for Policy Makers» 

(Pachler et al., 2010): 

• ζηελ θάζε φπνπ ππάξρεη ε εζηίαζε ζε ζπζθεπέο 

• ζηελ θάζε φπνπ ε εζηίαζε είλαη ζηε κάζεζε έμσ απφ ηελ ηάμε 

• ζηελ θάζε φπνπ ε έκθαζε εληνπίδεηαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ καζεηή. 

Οη θάζεηο δελ αθνινπζνχλ ε κία ηελ άιιε αιιά αιιειεπηθαιχπηνληαη. Γηα 

παξάδεηγκα κε ηελ έιεπζε ησλ ζπζθεπψλ iPad, iPhone θαη Android Smartphones 

ππάξρεη κία εθ λένπ έκθαζε ζηηο ζπζθεπέο. 

• Δζηίαζε ζηεο ζπζθεπέο 

Ζ αξρή ησλ πεηξακαηηζκψλ κε θνξεηέο ζπζθεπέο γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε άξρηζε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ πξψηε θάζε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έκθαζε ζην πνηεο απφ ηηο ζπζθεπέο φπσο PDA, tablets, 

θνξεηνί ππνινγηζηέο θαη  θηλεηά ηειέθσλα, κπνξεί λα  ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. ηελ θάζε απηή εμεηάδνληαη θαη  

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα αληηθείκελα κάζεζεο. 

ε κηα βξεηαληθή κειέηε, πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2003 δφζεθε γηα 

αμηνιφγεζε κηα επηινγή ησλ ζπζθεπψλ ζε 150 εθπαηδεπηηθνχο ζε 30 ζρνιεία ζηελ 

Αγγιία, θπξίσο PDAs, γηα λα αμηνινγήζεη.  Αλαθέξνληαη σο πιενλεθηήκαηα: ε 

θνξεηφηεηα, ην κέγεζνο, ε άκεζε εθθίλεζε, ην θφζηνο (ζε ζρέζε κε θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο), δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο (ζε ζρέζε κε θνξεηνχο ππνινγηζηέο), 
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θαη ε ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Χζηφζν, σο  κεηνλεθηήκαηα παξαηεξήζεθαλ: ε 

κηθξή νζφλε, ελδερνκέλσο δελ είλαη αξθεηά εχξσζηα γηα ρξήζε ζηα ζρνιεία, ε 

έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο, απψιεηα δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο κπαηαξίαο, ηα 

πξνβιήκαηα κε ηε ζχλδεζε ζε δίθηπα. Αθνινχζεζαλ θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο, φπσο 

ε  «Learning2Go» ζην Wolverhampton θαη ε «Hand-e-learning» ζην Μπξίζηνι, 

φπνπ  κνηξάζηεθαλ θηλεηά ηειέθσλα ζε θάζε καζεηή θαη δάζθαιν. Χο αξλεηηθά 

εληνπίζηεθαλ ε έιιεηςε ππνδνκψλ ζηα ζρνιεία – θπξίσο ζέκαηα κε αζχξκαηα 

δίθηπα θαη ε εζπεπζκέλε θαηάξηηζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Χο ζεηηθά θξίλνληαη νη 

κεγάιεο πνζφηεηεο πιηθνχ (πνπ παξέρεηαη ή δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν) 

πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε έλα κέξνο ζε κηα ζπζθεπή κε άκεζε πξφζβαζε 

ζην απνζεθεπκέλν πιηθφ ή ην δηαδίθηπν. Ζ νηθεηφηεηα ηεο ζπζθεπήο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζπζθεπήο ζηελ δεκηνπξγία λνήκαηνο ζηνλ 

θφζκν ησλ παηδηψλ.                                                                                

Έλα έξγν πνπ δηεξεχλεζε ηηο νινέλα θαη πην εμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ 

ησλ smartphones σο πιαηθφξκα γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ 

βαζίδεηαη ζην UK‟s Centre for Excellence in Teaching and Learning (CETL) in 

Reusable Leaning Objects (RLO) (www.rlo-cetl.ac.uk/). Μηα επηινγή απφ ην 

δηαδίθηπν ζε πάλσ απφ 200  επαλαρξεζηκνπνηνχκελα  καζεζηαθά αληηθείκελα 

(RLOs) πνπ ε CETL αλαδηακφξθσζε γηα θηλεηά  ηειέθσλα, έρνπλ αμηνινγεζεί κε  

ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δλδηαθέξνπζα ήηαλ ε παξαηήξεζε φηη ε θηλεηή έθδνζε ηνπ 

καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ  ζπκπιεξψλεη ηελ έθδνζε ηζηνχ ηνπ RLO ζε νξηζκέλα 

ζεκεία. Παξαηεξήζεθε φηη φηαλ νη ζπνπδαζηέο έρνπλ ήδε δεη θαη νινθιεξψζεη ηελ 

web-based έθδνζε, ε έθδνζε γηα θηλεηά ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

εληζρχζεη θαη λα απνκλεκνλεχζεη  ν ζπνπδαζηήο, φηη είρε κάζεη πξηλ απφ κηα 

εμέηαζε. Δπίζεο ε πξφζζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ήρνπ ζηελ θηλεηή έθδνζε ζεσξήζεθε 

ζεκαληηθή απφ ηνπο ζπνπδαζηέο. 

• Δζηίαζε  ζηε κάζεζε έμσ από ηελ ηάμε 

ηε δεχηεξε θάζε νη πεξηπηψζεηο πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ε θηλεηή κάζεζε κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαζψο θαη επαγγεικαηηθή 

ελεκέξσζε.                                                                                                                        

Έλα απφ ηα πξψηα έξγα ζηελ θάζε απηή ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ ην  
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«HandLeR» (Handheld Learning Resource) (Sharples, 2000; Sharples et al., 2001; 

Sharples et al., 2002). ρεδηάζηεθε γηα λα εξεπλεζνχλ  δεηήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ 

δηεπαθήο ρξήζηε γηα ηελ θηλεηή κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα κηα 

εθδξνκή. Έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

«HandLeR»  ήηαλ φηη ε ηερλνινγία εθείλε ηελ επνρή (2000-2001) είρε ζνβαξνχο 

πεξηνξηζκνχο, γεγνλφο πνπ ην θαηέζηεζε ζρεδφλ αδχλαην λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Χζηφζν, ε ζεκαληηθφηεξε επηηπρία ήηαλ λα θαζνξηζηεί ε έλλνηα ηεο θηλεηήο 

κάζεζεο έμσ απφ ηελ ηάμε γηα εθδξνκέο. 

Έλα ζεκαληηθφ έξγν ζε απηή ηε θάζε ήηαλ «MOBIlearn». Ζ έξεπλα θαη αλάπηπμε 

ηνπ έξγνπ έηξεμε γηα 33 κήλεο απφ Ηαλνπάξηνο 2002 - Μάξηηνο 2005 θαη 

ζπκκεηείραλ 24 εηαίξσλ απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θαη ηε βηνκεραλία ζε δέθα ρψξεο 

(http://www.mobilearn.org). Σν έξγν απηφ παξείρε πξφζβαζε ζηε γλψζε κέζσ ησλ 

θαηάιιεισλ αληηθεηκέλσλ κάζεζεο, θηλεηέο ππεξεζίεο θαη δηαζπλδέζεηο. Μηα πηπρή 

ηεο κε-ηππηθήο κάζεζεο πνπ ην έξγν δνθίκαζε εθηελψο ήηαλ κε ηνπο ρξήζηεο ζηε 

Πηλαθνζήθε Uffizi ζηε Φισξεληία (http://www.mobilearn.org/results/trial.htm?. 

Lonsdale et al., 2004). Σν ζεκαληηθφ εδψ είλαη φηη ζην έξγν απηφ έγηλε  ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ ρξήζηε, θάηη πνπ πξηλ δελ ήηαλ 

ηερλνινγηθά εθηθηφ. 

Μηα πξνζέγγηζε πνπ πεγαίλεη πνιχ πην πέξα απφ ηελ RLO πξνζέγγηζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πξψηε θάζε παξαπάλσ είλαη ην έξγν «Skattjäkt» (Κπλήγη 

Θεζαπξνχ: http://www.celekt.info/projects/show/15), πνπ αλαπηχρζεθε ζην 

Παλεπηζηήκην Vaxjo ηεο  νπεδίαο. To «Κπλήγη Θεζαπξνχ» είλαη έλα θηλεηφ 

παηρλίδη πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ελζαξξχλεη λένπο λα ιχζεη έλα κπζηήξην πνπ 

πεξηβάιιεη έλα θάζηξν.  

• Δζηίαζε  ζηε  θηλεηηθόηεηα ηνπ καζεηή 

ε απηή ηελ θάζε θπξηαξρνχλ έξγα θαη έξεπλεο ζε ζέκαηα επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (εηθφλεο 6.2, 6.3) θαη δηάρπηεο κάζεζεο, θάλνληαο ρξήζε 

εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ θηλεηνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη scan codes θαη RFID 

ηερλνινγηψλ. ηελ εηθφλα 6.3 απεηθνλίδεηαη κία εηθφλα απφ ην έξγν «A Topography 

Leonardo Lifelong Learning Programme»,  φπνπ ζπκκεηέρνπλ πνιιά εξεπλεηηθά 
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ηλζηηηνχηα, φπσο ην παλεπηζηεκίν ηνπ Sheffield, 

(http://www.shef.ac.uk/hri/projects/projectpages), ελψ ζηελ εηθφλα 6.3 απεηθνλίδεηαη 

έλα πηζαλφ ζελάξην απφ ην έξγν «MyArtSpace» 

(http://www.cultureonline.gov.uk/projects/ in_production/my_art_space/). 

 

      

Δηθόλα 6.1 Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα                  Δηθόλα 6.2 Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα            

(Πεγή:  Pachler et al., 2010)                                       (Πεγή:  Pachler et al., 2010)    
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Δηθόλα 6.3 Παξάδεηγκα ζελαξίνπ θηλεηήο κάζεζεο (Πεγή:  Pachler et al., 2010)       

 

 

 

6.6  Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο θηλεηήο κάζεζεο 
 

                                                                                                                                                 

Οη θνξεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πέληε δηαθξηηέο δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Melhuish & Falloon (2010): 

1. Γπλαηόηεηα κεηαθνξάο (Portability): Ζ επθνιία κε ηελ νπνία 

κεηαθέξνληαη νη θνξεηέο ζπζθεπέο γεληθφηεξα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν νη 

ζπζθεπέο ηειεπηαίαο γεληάο (TabletPC, Smartphone), αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν 

κάζεζεο θαη εξγαζίαο (Laurillard, 2007; Sharples, 2007). 

2. Πξνζηηέο ηηκέο απόθηεζεο θαη πξόζβαζε από παληνύ: Ζ ITU 

(International Telecommunication Union) εθηηκά πσο ν αξηζκφο ησλ 

ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο αλήιζε ζηα ηέιε ηνπ 2011 θνληά ζηα έμη 

δηζεθαηνκκχξηα θαη ν αξηζκφο ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ αλέξρεηαη ζε 1,2 
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δηζεθαηνκκχξηα πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 17% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο (ITU, 

2011). πλεπψο κέζσ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ απνθηνχλ πεξηζζφηεξνη 

ρξήζηεο πξφζβαζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη ζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα απ' φηη κέζσ νπνηαζδήπνηε άιιεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. 

3. Γπλαηόηεηα κάζεζεο από παληνύ θαη ηειεπηαίαο ζηηγκήο (just-in-time 

learning): Τπάξρεη κηα πξνζδνθία ζηελ θνηλσλία καο πσο κπνξνχκε λα 

αζρνιεζνχκε θαη λα επεμεξγαζηνχκε πιεξνθνξίεο νπνηεδήπνηε θαη 

νπνπδήπνηε, θαη ε αλάπηπμε ηνπ cloud computing ππνζηεξίδεη ην ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη θνξεηέο ζπζθεπέο δχλαηαη λα απνθεληξψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία (Johnson et al., 2010 ; van't Hooft, 2008). Σν M-Learning πξνζθέξεη 

κηα δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαη ζπλεξγαζίαο θαιχπηνληαο δηάθνξα γεληθά 

πιαίζηα θάλνληαο ρξήζε δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ (Sharples, 2007). 

4. ύλδεζε θαη ζύγθιηζε (Connection and convergence): Σν m-Learning 

ζπρλά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη επαθήο. Οη 

θνξεηέο ζπζθεπέο καο ζπλδένπλ κε άιινπο αλζξψπνπο, άιιεο ζπζθεπέο, 

άιια δίθηπα θαη άιιεο ηερλνινγίεο. 

5. Δμαηνκηθεπκέλε θαη πξνζσπνπνηεκέλε εκπεηξία:  Οη θνξεηέο ζπζθεπέο 

παξέρνπλ έλαλ βαζκφ εμαηνκίθεπζεο ή φπσο ην έζεζε ν Peters (2009, ζειίδα 

117): «κηα κνλαδηθή ζθαισζηά πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηε πξνζσπηθή 

πνξεία δηεξεχλεζεο ηνπ θαζέλα μερσξηζηά». Σα iPhone, iPad θαη iTouch 

παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ κε 

επθνιία γηα ηνπηθή ρξήζε θαη κπνξνχλ λα επηιεγνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

θαιχπηνληαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο κάζεζεο πνπ απαηηεί έλα ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν. 

 

Χζηφζν, ν πξνζδηνξηζκφο απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ δε ζεκαίλεη ζπλάκα πσο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θηφιαο. Πνιιέο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζην παξειζφλ 

έρνπλ δνθηκαζηεί θαη ελ πνιινίο  έρνπλ απνηχρεη, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αιιάμεη ζεκαληηθά θαη κφληκα. Δλψ ζεσξείηαη βέβαην 

πσο ε θηλεηή ηερλνινγία έρεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ, 

πσο θαη πφηε καζαίλεη θαλείο, πξέπεη λα απνδεηρηεί ζηε πξάμε αλ κπνξεί λα επηθέξεη 

θακηά κφληκε αιιαγή. 
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Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ππάξρνπλ θαη κηα ζεηξά απφ πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο  πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά 

ζηελ επηηπρία ηνπ m-learning: 

 

1. Ο ρξόλνο δσήο ηεο κπαηαξίαο ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ: Ο ρξφλνο δσήο 

κηαο κπαηαξίαο θαζνξίδεη ηελ απηνλνκία ηεο ζπζθεπήο θαη πνηθίιιεη θαηά 

πνιχ, αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ησλ ζπλδέζεσλ. Αλαπηχζζνληαη ηερληθέο 

δηαηήξεζεο ηεο ηζρχνο ησλ κπαηαξηψλ θαζψο θαη πξναηξεηηθέο δπλαηφηεηεο 

θφξηηζεο έσο φηνπ απμεζεί ν ρξφλνο δσήο ησλ κπαηαξηψλ. 

2. πλδεζηκόηεηα θαη εύξνο δώλεο (Connectivity & Bandwidth): Δλψ κε ηελ 

έιεπζε ησλ 3G θαη 4G δηθηχσλ δελ ηίζεηαη πιένλ ζέκα ηαρχηεηαο ζχλδεζεο, 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πσο πνιινί πάξνρνη έρνπλ θαζνξίζεη έλα φξην φγθνπ 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δπίζεο αλ ραζεί ε ζχλδεζε πξέπεη 

λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο m-Learning 

θαη ρσξίο ηε ζπλερή επαθή κε ην δηαδίθηπν. 

3. Σν θόζηνο ζύλδεζεο: Απηφ πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε κηαο θαη 

πνηθίιιεη απφ πάξνρν ζε πάξνρν θαη κπνξεί λα απμεζεί θαηά πνιχ θαηά ηα 

δηεζλή ηαμίδηα. 

4. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νζόλεο: ε πνιιέο θνξεηέο ζπζθεπέο ε αληίζεζε 

δελ επαξθεί γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ειηφινπζηε θαινθαηξηλή κέξα ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν. 

5. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ ιχζεηο αιιά πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ν 

ρξήζηεο ζηε ζσζηή εθαξκνγή απηψλ ησλ ιχζεσλ. 

6. Γελ ππνζηεξίδνπλ όινη νη πάξνρνη όιεο ηηο ζπζθεπέο ή όιεο ηηο εθδόζεηο 

ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ. Αλ ζέιεη λα 

αλαπηχμεη θαλείο κηα εθαξκνγή γηα έλα επξχ ζχλνιν εθπαηδεπφκελσλ,  

πξέπεη λα ιάβεη απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ ππφςε (ADL, 2012). 

 

 

 

 

 



 92 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Έξεπλα αγνξάο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ 

Διιάδα  
 
 

7.1 Δηζαγσγή 

 
 
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο εηαηξίεο θαη ελδεηθηηθνί νξγαληζκνί 

νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ Διιάδα, ή 

εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπηθέο εηαηξίεο. 

Δπηιέρηεθαλ εηαηξίεο θαη νξγαληζκνί πνπ πξνζθέξνπλ καζήκαηα,  νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ, ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο γηα ηηο δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε εηαηξίεο. 

Ζ επηινγή έγηλε απφ  κέξνο ησλ εθζεηψλ ηεο εηήζηαο έθζεζεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο e-learning expo ( http://elearningexpo.gr)  πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ Αζήλα, 

θαζψο θαη  απφ έξεπλα ζην δηαδίθηπν. Ζ επηινγή απνηειείηαη απφ 

αληηπξνζσπεπηηθέο εηαηξίεο ζηνλ ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ λα 

θαιχπηνπλ ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο κνξθέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) πνπ παξνπζηάδνληαη επηιέρζεθαλ θπξίσο 

απηά πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά. Ζ επηινγή έγηλε απφ εκπνξηθά ζπζηήκαηα αιιά 

θαη απφ ζπζηήκαηα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ  πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ηνλ πίλαθα 7.1 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη εηαηξίεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη παξέρνπλ. ηελ ζπλέρεηα ζηελ ελφηεηα 7.2 

αθνινπζεί κηα πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ησλ εηαηξηψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ  πξνζθέξνπλ.    
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Πίλαθαο 7.1 Δηαηξίεο θαη νξγαληζκνί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 
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ΑΡΝΟ 
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●    ● ● ● ● ●   ●   

Learn-e-Pedia 
www.learn-e-pedia.gr 

www.7synepta.gr 
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CoSyLLab 
(Computer 

Supported Learning 
Engineering Lab) 
http://cosy.ds.unipi.gr 
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SQLearn 
www.sqlearn.gr  
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QuickLessons 
www.quicklessons.com  
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Conceptum 
www.conceptum.gr 

  
 ●   ● ●  ● ●  ● ● ● ● 

Εκπαιδεσηικός 
Οργανιζμός Ν. 

Ξσδάς 
www.e-xidas.gr 

 
●    ● ●   ●      

COMPACT 
www.compact.gr  

 ● ●     ● ●  ●  ● ● 

Action Synergy 
www.action.gr 

 

●    ● ● ● ● ●      

Inte*Learn 
www.intelearn.gr 

 

●  ●  ● ●  ●    ●   

Express Publishing 
http://expresspublishing.gr 

 
    ● ● ● ●    ●   

ITisART.Ltd 
www.itisart.com.gr 

 
●  ●  ● ●  ●  ● ●  ● ● 

Vertitech - Vertical 
IT Solutions & 

Consulting 
www.vertitech.gr 

 
 ●   ● ●       ● ● 

Όμιλος Άποψη 
www.apopsi.gr 

 
 ●           ● ● 

WOW Group 
www.wow.gr 

 

 ● ●       ●   ● ● 

Oracle Education 
Foundation 

www.oraclefoundation.org  
     ● ● ●     ● ● 

http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
http://www.conceptum.gr/
http://www.action.gr/
http://www.intelearn.gr/
http://www.itisart.com.gr/
http://www.vertitech.gr/
http://www.oraclefoundation.org/
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Microsoft Ελλάς 
www.microsoft.com/hella
s/education/pil/default.as

px  

 ●   ● ● ● ●       

HP Ελλάδος 
http://h41156.www4.hp.c
om/education/index.aspx

?cc=gr&ll=el  

● ● ●     ● ●    ●  

InEdu [SiEBEN] 
www.inedu.com 

  

 ●    ● ● ●     ● ● 

Blackboard 
www.blackboard.com 

 

 ● ●   ● ● ●   ●  ● ● 

Lignu@net World 
Wide 

www.linguanet-
worldwide.org 

 

●     ● ● ● ●      

RDC Informatics 
www.rdc.gr 

 

 ●    ● ● ● ●    ● ● 

CPI Education 
www.cpieducation.gr 

 
 ●             

LearnSoft 
www.learnsoft.gr 

 

●     ● ● ● ●   ●   

Human Asset 
www.humanasset.gr  

 ● ●    ● ● ●   ●  ● 

Exodous 
www.exodus.gr  

 ● ●    ● ●     ● ● 
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CHORUS CALL 
HELLAS A.E. 

www.choruscallhellas.gr  

 ●       ●      

Talent A.E. 
www.talent.gr 

 
●    ● ●    ●     

clubEFL 
http://clubefl.gr 

 
●     ● ● ● ●      

Cardisoft 
http://webserver.cardisoft.gr 

 

 ●           
 

● 
 

Openelms 
www.openelms.org/ 

 

 ●     ● ● ●    ● ● 

UNI Open Platform 
www.campussource.de/

org/software/uop/  
 ●    ●       ●  

ATutor 
http://atutor.ca/index.php 

  

 ●     ● ● ●  ●  ● 

 

● 

Brihaspati 2 
www.ugc.ac.in/more/brih

aspati.html  
 ●     ●  ●    ● ● 

ILIAS 
www.ilias.de 

 
 ●   ● ● ● ●   ●  ● ● 

moodle 
http://moodle.org/  

 ●   ● ● ● ●   ●  ● ● 

Stud.IP 
www.studip.de 

 

 ●   ● ● ● ●     ● ● 
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ATHINA 

www.athinaelearning.gr 
  

 ● ●  ● ● ● ● ●    ● ● 

itbiz 
www.itbiz.gr  

● ●   ● ● ● ● ●    ● ● 

Sakai 
www.sakaiproject.org 

 

 ●   ● ● ● ● ●  ●  ● ● 

Olat 
www.olat.org 

 

 ●   ● ● ● ● ●  ●  ● ● 

i-learn 
http://elearning.ilc.gr 

 

● ●    ● ● ● ●   ● ● ● 

 
MEDION 

www.medion7.com 
  

 ● ●   ● ● ● ●  ●  ● ● 

 
ΕΑΠ 

www.eap.gr 
  

●      ●  ●   ● ● ● 

 
INTERACTIVO 
www.interactivo.gr 

  

 ●   ● ● ●   ●   
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7.2 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξόρσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο 
 

 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εηαηξηψλ θαη νξγαληζκψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ Διιάδα. 

 

 

01 Πιεξνθνξηθή 

 

Ζ 01 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ πξνζθέξεη δσληαλή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Παξέρεη 

ζεκηλάξηα πάλσ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο Ξέλεο Γιψζζεο , Πιεξνθνξηθή, 

Γξαθηζηηθή, Web, GIS κέζσ ηεο ζπλδπαζηηθήο πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο (Blended 

Learning), κε εβδνκαδηαίεο δσληαλέο παξαδφζεηο θαζεγεηή θαη απηνδηδαζθαιία, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαδξαζηηθφ πιηθφ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ε 01 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ  ρξεζηκνπνηεί 

σο εθπαηδεπηηθά κέζα πέξα απφ ηηο θιαζζηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, ηηο πιαηθφξκεο 

Γηαρείξηζεο Δθπαίδεπζεο θαη ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ (LMS/LCMS) Blackboard, 

OpenEstia θαη EstiaOne, γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ απηφλνκεο κάζεζεο απφ απφζηαζε κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ (e-Learning). Υξεζηκνπνηεί επίζεο πηζηνπνηεκέλα εηθνληθά 

εξγαζηήξηα (virtual labs), θαη  ηελ πιαηθφξκα Saba Centra Live, γηα δηδαζθαιία θαη 

ζπλεξγαζία απφ απφζηαζε ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ (virtual class) θαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν (δσληαλά). 

 

 

ΑΡΝΟ 

 

Σν Κέληξν Παλεπηζηεκηαθψλ πνπδψλ ΑΡΝΟ πξνζθέξεη πέξα απφ ηα θιαζζηθά 

θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα θαη καζήκαηα εμ απνζηάζεσο. Σα καζήκαηα αθνξνχλ 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο e-

ηάμεο κε on-line κάζεκα ηνπ θαζεγεηή κε ην θνηηεηή ζε φιν ην Παλειιήλην. Video 

καζήκαηα κε ζεσξία - κεζνδνινγία - ιπκέλεο αζθήζεηο, κε δπλαηφηεηα άκεζεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ δηδάζθνληα θάλνληαο ρξήζε e-mail, forums θαη 

chat γηα ηελ επίιπζε απνξηψλ. Παξέρνληαη θαη  ζπγγξάκκαηα (εθδφζεηο ΑΡΝΟ) - 
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ζεκεηψζεηο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ, 

ιπκέλα ζέκαηα ηα νπνία κπνξεί λα αγνξάζεη ν ζπνπδαζηήο. Παξέρνληαη θαη 

καγλεηνζθνπεκέλα καζήκαηα βίληεν καζήκαηα γηα ην ζρνιείν θαη ην Παλεπηζηήκην. 

 

 

Learn-e-Pedia 

 

Ζ learn-e-pedia.gr είλαη κηα πιαηθφξκα παξνρήο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ εκπινπηηζκέλε κε πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο.   

ε απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο εθδφζεηο 7+επηά  παξέρεη ςεθηαθά δηαδξαζηηθά 

καζεκάηα γηα ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ην ιχθεην. Απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη 

θαζεγεηέο, καζεηέο, γνλείο θαη ζρνιεία ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Σα καζήκαηα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, ηφζν 

γηα ρξήζε ζηελ ηάμε ζε αίζνπζα  ππνινγηζηψλ, φζν θαη γηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία, 

ελψ ππάξρεη θαη εηδηθή έθδνζε κε καζήκαηα ζρεδηαζκέλα γηα δηδαζθαιία κε ρξήζε 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή βηληενπξνβνιέα. 

Παξάιιεια, κέζσ ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο learn-e-pedia.gr πξνζθέξεη θαη 

δηαδξαζηηθά καζήκαηα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ γηα φια ηα επίπεδα θαη γηα φιεο 

ηηο ειηθίεο, θαζψο θαη γηα επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ (Βusiness 

English). 

Ζ  learn-e-pedia.gr έρεη αλαπηπρζεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εηαηξίαο YDP SA 

(Young Digital Planet). 

 

Ζ εθδνηηθή εηαηξεία 7+ΔΠΣΑ AE έρεη θχξην ζθνπφ ηελ έθδνζε βηβιίσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ κεηάδνζεο γλψζεο πνπ ζα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη  ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, αιιά θαη έληππσλ 

παηδηθψλ θαη ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. Πξνζθέξεη ςεθηαθά καζήκαηα γηα δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα, μέλεο γιψζζεο  θαη εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα ζε κνξθή  CD-ROM. 
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CoSyLLab 

 

Σν CoSyLLab (Computer Supported Learning Engineering Lab) είλαη έλα 

εξγαζηήξην έξεπλαο γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

Πέξα ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε παξέρνληαη  θαη 

καζήκαηα γηα ηελ πιαηθφξκα Moodle κε ζέκαηα επίζεο ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. 

Παξέρεηαη θαη κηα ζεηξά απφ καζεζηαθά βνεζήκαηα (Learning Tools). 

Ζ ηζηνζειίδα skool.gr ζε ζπλεξγαζία κε ηελ intel παξέρεη δηαδξαζηηθά on-line 

καζήκαηα γηα καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο.  

Σν   CoSyLMSAnalytics  είλαη έλα βνήζεκα γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ζπιινγή, 

αλάιπζε  θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη πξφνδν 

ελφο ζπνπδαζηή πνπ ζπκκεηείρε ζε κάζεκα ηεο πιαηθφξκαο moodle. 

Σν Moodle Quiz Report Analysis είλαη έλα βνήζεκα γηα ην Moodle Quiz module, 

βαζηζκέλν ζε απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο κνληεινπνίεζεο ηεο κάζεζεο. Ο 

ζπνπδαζηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε θαη ηελ πξφνδν ηνπ ζην quiz ζε 

πνιχ αλαιπηηθή κνξθή κε ηελ βνήζεηα γξαθηθψλ θαη λα ηελ ζπγθξίλεη κε απηήλ 

άιισλ ζπνπδαζηψλ. 

To “eLBorG” είλαη έλα επηηξαπέδην παηρλίδη ειεθηξνληθήο κάζεζεο, πνπ 

ζρεδηάζηεθε απφ ην CoSyLLab. 

 

 

SQLearn 

 

Ζ e-Learning Suite ηεο SQLearn, είλαη έλα νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ 

ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ην νπνίν δηαζέηεη φια ηα εξγαιεία πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Ζ e-Learning Suite παξέρεη δπλαηφηεηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο, ζπκκεηνρήο ζε 

νκάδεο αιιά θαη ζε ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο κνξθέο εθπαίδεπζεο ελψ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ζπλδεδεκέλεο θνηλφηεηεο (Live@edu) 

θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Παξάιιεια 

δηαζέηεη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ αλαθνξψλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 
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δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα αηνκηθήο αιιά θαη ζπλνιηθήο θαηαγξαθήο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ο ππξήλαο ηεο e-Learning Suite βαζίδεηαη ζην Moodle. Ζ  e-Learning Suite 

(http://www.lessons4u.gr) κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε δηαθνκηζηή πνπ 

κπνξεί λα ηξέμεη PHP θαη βάζε δεδνκέλσλ ηχπνπ SQL. Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε νπφηε δελ ππάξρεη αλάγθε γηα 

εγθαηάζηαζε επηπιένλ πξνγξακκάησλ, ελψ είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα ζχγρξνλα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows, Linux, MacOS). 

Ζ  e-Learning Suite κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί  θαη λα εμεηδηθεπηεί ζχκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα ή ηεο εθάζηνηε επηρείξεζήο. 

 

Παξέρνληαη θαη ιχζεηο γηα mobile learning (mLearning), mobile apps, mobile sites 

θαη mobile content γηα smart phones (iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, 

Symbian). 

Ζ SQLearn, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ DigitalPublishing, πξνζθέξεη θαη e-learning 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθκάζεζε Ξέλσλ Γισζζψλ. 

Ζ SQLearn δηαζέηεη κηα ςεθηαθή βηβιηνζήθε κε πνιπκεζηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο θαη έρεη δεκηνπξγεζεί  κε βάζε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο 

θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα e-learning, επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε λα 

αιιειεπηδξά άκεζα κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Ζ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηεο SQLearn πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 40 ηίηινπο 

καζεκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γεμηνηήησλ. 

Σα καζήκαηα είλαη δνκεκέλα ζε ελφηεηεο, πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνζνκνηψζεηο θαζψο θαη αζθήζεηο αμηνιφγεζεο γηα λα καζαίλεη ν ρξήζηεο  κε ηνλ 

δηθφ ηνπ ηξφπν θαη ζην δηθφ ηνπ ξπζκφ. 

 

 

QuickLessons 

 

Ζ QuickLessons LLC είλαη έλαο πάξνδνο ηαρείαο αλάπηπμεο ιχζεσλ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο. Ζ πιαηθφξκα ηεο παξέρεη έλα online ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ ζε ρξήζηεο 

γηα λα αλαπηχμνπλ πςειήο πνηφηεηαο καζήκαηα  πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία 

Flash. Κάλνληαο ρξήζε ηελ εθηεηακέλε βηβιηνζήθε απφ πξφηππα θαη εηδηθψλ 
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δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο. Με ππφβαζξν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, ε 

QuickLessons ρηίζηεθε απφ  πξνγξακκαηηζηέο πεξηερνκέλνπ γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο πεξηερνκέλνπ! 

 

Ζ ATC είλαη αληηπξνζσπεχεη ηελ QuickLessons ζηελ Διιάδα. 

 

 

ATC 

 

Ζ Athens Technology Center (ATC)  είλαη κηα εηαηξεία πιεξνθνξηθήο πνπ 

πξνζθέξεη επηρεηξεκαηηθέο ιχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, θαζψο 

θαη εηδηθέο ιχζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ρψξεο ηεο 

ΚΑΚ (CIS). 

 

Ζ εηαηξία πξνζθέξεη ηερλνινγηθή ππνδνκή, πιαηθφξκεο γηα ειεθηξνληθή κάζεζε 

(LMS, LCMS ) φπσο ην γλσζηφ  Saba Learning Suite, Saba Content Management, 

Trivantis Coursemill θαη ην Moodle. Παξέρεη εηθνληθέο ηάμεηο (Virtual Classrooms) 

θαη παθέηα δεκηνπξγίαο καζεζηαθνχ πιηθνχ (e-content Authoring Tools). Πξνζθέξεη 

θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, εθπαίδεπζε, δηαρείξηζε γλψζεο (Knowledge 

Management) θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε πιηθνχ κάζεζεο. Παξέρεη 

ππεξεζίεο θιαζηθήο θαη κεηθηήο κάζεζεο (Traditional Training Services & Blended 

Learning)  θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε. 

Ζ ATC ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Saba Inc ηελ Cisco, Trivantis and Auralog.  

Ζ Saba ζεσξείηαη απφ ηα θνξπθαία παθέηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν κε πειάηεο φπσο ηελ Amazon θαη ηελ Cisco. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο πειάηεο ηεο ATC:        

GSRT, FOURLIS, University of Piraeus, Hellenic Open University θ.α. 
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Expert Ones 

 

Ζ Expert Ones παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο εθαξκνγψλ e-learning, πξνζθέξνληαο 

έλα ζπλδπαζκφ εθπαηδεπηηθψλ θαη  ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ. 

E-leap νλνκάδεη ηνλ ρψξν θηινμελίαο ηεο δηεμαγσγήο ησλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. 

Δίλαη κηα πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο θαη απεπζχλεηαη εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο 

θάζε βαζκίδαο  θαη γεληθά ζε φινπο φζνπο ζέινπλ λα εληάμνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

εθπαίδεπζε ζηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή επηκφξθσζε. Δίλαη έλα LCMS, πηζηνπνηεκέλν 

θαηά ADL. 

 

Αληηπξνζσπεχεη δχν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νξγαληζκνχο αλάπηπμεο e-learning 

καζεκάησλ παγθνζκίσο, ηελ ElementK (Skillsoft) θαη ηελ KESDEE. Ζ ElementK 

δηαζέηεη νινθιεξσκέλεο βηβιηνζήθεο e-learning καζεκάησλ ζην ρψξν ηεο 

επηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ελψ ε KESDEE εμεηδηθεχεηαη ζηελ Σξαπεδηθή θαη ηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθά. H KESDEE παξέρεη 700 ηίηινπο e-learning καζεκάησλ, 

θαιχπηεη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Σξαπεδηθή, ηα Οηθνλνκηθά, ηε 

Λνγηζηηθή, ηελ Αζθάιεηα θαη ην Risk Management θαη ζπλδέεη ηελ εθπαίδεπζε κε 

ηελ πηζηνπνίεζε απφ θνξείο πηζηνπνίεζεο, φπσο: 

CFP: Certified Financial Planner Board of Standards Inc. 

CFA: Chartered Financial Analyst Institute 

ACAMS: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists 

ICB: The Institute of Certified Bankers ™ 

 

Ζ ElementK δηαζέηεη ρηιηάδεο ηίηινπο καζεκάησλ e-learning πνπ θαιχπηνπλ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο 

επηρείξεζεο. Σα καζήκαηα πξνζθέξνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Σα καζήκαηα πξνζθέξνληαη ζηελ αγγιηθή θαη ηελ ηζπαληθή γιψζζα. Τπάξρεη 

επηπιένλ ε δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο ησλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

θαηφπηλ παξαγγειίαο.  
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Conceptum 

 

H εηαηξία εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο Conceptum Α.Δ. κε έδξα ζηελ Αζήλα 

εηδηθεχεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη εκπνξία εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, 

ζηελ παξαγσγή έξγσλ e-learning θαη Multimedia, ελψ είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2008. Καηλνηνκεί ζε ιχζεηο Interactive 

Whiteboards θαη Visualizers ζρνιηθήο αίζνπζαο. Γηα φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο 

κπνξεί λα ζρεδηάζεη ιχζεηο θαη λα πξνζθέξεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ 

ηάμε θαη ην εξγαζηήξην, ελψ ην ζχγρξνλν εξγαζηήξην ςεθηνπνίεζεο, ην νπνίν 

δηαζέηεη ζαξσηέο laser γηα 3D αληηθείκελα θαη ζαξσηέο θάκεξαο, παξέρεη πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Δίλαη ν θχξηνο αλάδνρνο θνξέαο ζε αξθεηά ειιεληθά θαη 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα, κε απνηέιεζκα λα έρεη βξαβεπζεί θαη‟ επαλάιεςε ζε 

δηεζλέο θαη ειιεληθφ επίπεδν. ήκεξα, θαηέρεη έλα κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο 

εθπαηδεπηηθνχ επνπηηθνχ πιηθνχ, πνιπκέζσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Σα έξγα ηεο είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε έλα κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, 

ζρνιείσλ, βηβιηνζεθψλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Κχπξν. 

 

Έξγα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί :  

ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο LMS e-Cosmos ζε πεξηβάιινλ Microsoft.  

πλεξγαζία κε ηελ ΗΒΜ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πιαηθφξκαο Lotus LearningSpace 

θαη παξαγσγή πεξηερνκέλνπ  

 

Δθαξκνγέο e-learning πνπ παξέρεη : 

 

Γεκηνπξγία  e-learning εθαξκνγήο πάλσ ζε SCORM πιαηθφξκεο. 

 

Παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ γξήγνξε θαη απιή δεκηνπξγία καζεκάησλ ηφζν γηα 

ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) φζν θαη γηα δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο (interactive 

whiteboards). Σν εξγαιείν ηεο εηαηξίαο κε φλνκα «LMA», έρεη σο ζηφρν λα 

βνεζήζεη ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο ζηελ ζχλζεζή ηνπ, αιιά θαη 

ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζε κηα πιαηθφξκα e-learning. 
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Σα εθπαηδεπηηθά παθέηα ινγηζκηθψλ πνπ παξάγεη ε Conceptum είλαη πινχζηα ζε 

γξαθηθά θαη animations γηα λα θάλνπλ ην κάζεκα αθφκα πην ειθπζηηθφ ζηα παηδηά. 

Σν πεξηερφκελφ ηνπο έρεη αλαπηπρζεί απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο. 

Σα καζήκαηα ζπλνδεχνληαη απφ εχρξεζηα εξγαιεία γηα ηελ δηδαζθαιία ζε 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη απφ εξσηήζεηο ή θαη αζθήζεηο αλά ελφηεηα. 

 

 

Δθπαηδεπηηθόο Οξγαληζκόο Ν. Ξπδάο  

 

Ζιεθηξνληθφ Φξνληηζηήξην κε δηαδξαζηηθά καζήκαηα θαη on-line επηθνηλσλία κε 

ηνπο θαζεγεηέο γηα ην δεκνηηθφ,  γπκλάζην θαη ην ιχθεην. 

 

 

COMPACT  

 

Ζ COMPACT απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζπλεξγάηε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο e-learning ή blended learning θαη εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο. 

Πξνζθέξεη κία νινθιεξσκέλε γθάκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ηερλνγλσζία πνπ 

αλαπηχζζεη ε ίδηα ή θαη ζε ζπλεξγαζία κε γλσζηνχο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ.        

 

H COMPACT δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα e-learning.gr. 

Με πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα εκπεηξίαο πξνζθέξεη κία αμηφπηζηε θαη 

νινθιεξσκέλε ππεξεζία on demand ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. Μέζα απφ ην e-learning.gr ν θάζε πειάηεο καο κπνξεί λα έρεη άκεζα 

κία δηθή ηνπ πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζαξκνζκέλε ζηελ 

εηαηξηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη λα δηεμάγεη κέζσ απηήο φια ηα 

πξνγξάκκαηα e-learning πνπ δηαζέηεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ. Απφ ην e-learning.gr 

ιακβάλεη φιεο ηηο αλαθνξέο ρξήζεο αιιά θαη κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηφζν ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε 

δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο κέζα απφ ηνλ κεραληζκφ on line 

εμεηάζεσλ πνπ πξνζθέξεη ην e-learning.gr.  



 106 

 

Υξεζηκνπνηεί ην Enterprice Knowledge Platform ηεο NetDimensions είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Δθπαίδεπζεο. Σν EKP ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ εηαηξίεο φπσο νη: Cathay Pacific Airways, HSBC, Visa International θαη άιιεο 

πνιπεζληθέο ππνζηεξίδνληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη: 

Φηιηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο 

Πιεζψξα αλαθνξψλ (reports) 

Γξήγνξε πινπνίεζε 

Δχθνιε αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε 

Γηαζέζηκν ζηα Διιεληθά θαη κε ππνζηήξημε πνιιψλ γισζζψλ ηαπηφρξνλα 

Αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη πςειή δηαζεζηκφηεηα 

πκβαηφηεηα κε φινπο ηνπο παξνρείο έηνηκνπ πεξηερνκέλνπ 

AICC-compliant, SCORM certified θαη 100% Java 

Απαηηεί κφλν IE 4.0 ή λεψηεξν θαη θαλέλα plug in 

 

H COMPACT κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ BroadSoft πξνζθέξεη ζηελ 

ειιεληθή αγνξά ηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο iLinc κε 

ειιεληθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο. 

Σα θαηά παξαγγειία καζήκαηα ζπλήζσο θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο 

εθπαίδεπζεο (Induction/Orientation Training, Πξντνληηθή Δθπαίδεπζε, Σερληθή 

Δθπαίδεπζε, Δθπαίδεπζε ζε πζηήκαηα Λνγηζκηθνχ, Τγηεηλή & Αζθάιεηα θιπ) 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. 

Πειάηεο ζηελ Διιάδα φπσο ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, ε ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ, ε 

Marfin Egnatia Bank, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θ.α. 

 

 

Action Synergy 

 

H Action Synergy ζρεηίδεηαη κε ην ζχζηεκα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ TELL ME 

MORE θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα GLOSSA θαη SUN.COM. 
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Σα πξνγξάκκαηα απηά ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο online γισζζηθψλ θνηλνηήησλ. 

 

 

Inte*Learn  

 

Απφ ην 1989 κέρξη ζήκεξα ε εηαηξία έρεη αλαπηχμεη πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Πξνζρνιηθή ειηθία, 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή 

Καηάξηηζε).                                                                                                                          

Ζ εηαηξία δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή θαη Κππξηαθή αγνξά 60 εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα (45 εζσηεξηθήο παξαγσγήο θαη 15 μέλα, πιήξσο κεηαγισηηηζκέλα ζηα 

ειιεληθά). Απηά δηαηίζεληαη είηε ζε Cd-Rom είηε ζε e-learning κνξθή ελψ νξηζκέλα 

έρνπλ επαλαζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ρξήζε ζε Γηαδξαζηηθφ Πίλαθα ζε ηάμε 

(Interactive Whiteboard). Ζ εηαηξία ππνινγίδεη φηη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ 

θπθινθνξήζεη απφ ηελ εηαηξία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε 150.000 

θαη πιένλ αηφκσλ (καζεηψλ θαη ελειίθσλ). 

H INTE*LEARN πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ εθαξκνγή 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είηε απφ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο, 

(πξνγξακκαηηζηέο, εηδηθνχο multimedia, εθπαηδεπηηθνχο αλαιπηέο, γξαθίζηεο, 

εηδηθνχο επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη video), είηε απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

(εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ βαζκίδσλ θαη εηδηθνηήησλ, λνκηθέο ππεξεζίεο, 

θνξνηερληθνχο).                                                                                                

Παξάδεηγκα απνηειεί π.ρ. ε Παξαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ (Λνγηζκηθνχ, 

ρεηηθψλ Δληχπσλ θαη Πνιπκέζσλ) γηα ην έξγν: «Καηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηνπ 

ΔΦΔΣ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηήξημεο ησλ δνκψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Μέηξνπ 1.2» θαη θαηάξηηζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη ζηειερψλ ηνπ ΔΦΔΣ σο 

εθπαηδεπηψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα πγηεηλήο & 

αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 
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Express Publishing 

 

Δθδνηηθφο Οίθνο πνπ πξνζθέξεη καζήκαηα θπξίσο γηα γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

ζε CD-Rom.  

 

ITisART.Ltd  

 

Ζ εηαηξία ITisART είλαη  ε κφλε  εμνπζηνδνηεκέλνο ζπλεξγάηεο ηνπ Moodle  ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Κχπξν. Πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πινπνίεζεο γηα ην 

ζρνιείν θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηινμελίαο θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, παξακεηξνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ηεο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο. 

Παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, εκπεηξνγλσκνζχλε θαη θαζνδήγεζε γηα λα 

δεκηνπξγεζεί κηα επηηπρεκέλε ιχζε  ειεθηξνληθήο κάζεζεο γηα ηελ επηρείξεζήο, 

απνθεχγνληαο ηηο θνηλέο παγίδεο.  

Πξνζθέξεη αλάπηπμε πξσηνπνξηαθνχ, δηαδξαζηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηερφκελνπ 

(SCORM), κε εχθνιε πξφζβαζε θαη ρξήζε, πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

Αλαπηχζζεη e-learning Kinect παηρλίδηα θίλεζεο γηα ηα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

 

Vertitech - Vertical IT Solutions & Consulting  

 

To VertiSchool είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε θαη ηερλνινγηθά ζχγρξνλε εθαξκνγή, 

πξνζαλαηνιηζκέλε απνθιεηζηηθά ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαπηπγκέλε κε 

βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο νξγάλσζεο θαη κεραλνγξάθεζεο θάζε ηχπνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Γηαζέζηκν ηφζν σο εθαξκνγή Windows (ηνπηθή 

εγθαηάζηαζε) , φζν θαη ζε Cloud πεξηβάιινλ (πξφζβαζε απφ παληνχ), ε ιχζε  είλαη 

θαηάιιειε γηα νπνηνδήπνηε ηχπν εθπαηδεπηεξίνπ αλεμαξηήησο κεγέζνπο.                                                                                                                                           

Πεξηιακβάλεη θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν καζεηψλ, θαζεγεηψλ, ηάμεσλ θαη 

καζεκάησλ θαζψο θαη δηαρείξηζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.  Δπίζεο πξνζθέξεη 
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ιεηηνπξγία νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζρνιηθψλ πεξηφδσλ, πξνυπνινγηζηηθφ θαη 

απνινγηζηηθφ έιεγρν θεξδνθνξίαο πεξηφδνπ, ηάμεο, καζεηή, θαζεγεηή, εμφδσλ.                                                                                       

Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ ζχζηεκα θαηαρψξεζεο εμφδσλ θαη κηζζνδνζίαο, 

θαζψο θαη θαηαρψξεζε εηζπξάμεσλ, έθδνζε απνδείμεσλ θαη δηαρείξηζε νθεηιψλ. 

 

Όκηινο Άπνςε  

 

Ζ ΑΠΟΦΖ Α.Δ. παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζρεηηθά κε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά 

θαη αλάπηπμεο & δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ην 

πιαίζην παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ε ΑΠΟΦΖ Α.Δ. ζπλεξγάδεηαη κε θνξπθαίεο 

εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ, φπσο είλαη ε SumTotal Systems, Inc. H ΑΠΟΦΖ απνηειεί 

επίζεκν partner ηεο SumTotal Systems γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ, θαη δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν απφ ηε SumTotal πξνζσπηθφ γηα λα 

πινπνηεί, λα παξακεηξνπνηεί θαη λα αλαπηχζζεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο.                                                                                                                                                

Ζ πιαηθφξκα SumTotal Talent Development Suite ηεο εηαηξείαο απνηειεί ην πιένλ 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο, δηαλνκήο θαη αλάπηπμεο γλψζεο θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη απνηειείηαη απφ δηαθξηηά ππνζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο εθπαίδεπζεο (Learning Management System), δηαρείξηζεο θαη 

αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Learning Content Management System θαη 

Authoring Tool). Ζ πιαηθφξκα SumTotal Talent Development Suite ππεξθαιχπηεη 

φιεο ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο/εθπαίδεπζεο, 

παξέρεη ηεξάζηην εχξνο εθαξκνγψλ θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

απνηειεί έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα: 

• Γηαρείξηζεο θαη παξάδνζεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(αζχγρξνλε θαη ζχγρξνλε ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε/e-learning αιιά θαη 

παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο) 

• Γηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο «άηππεο» εθπαίδεπζεο – πιηθνχ γλψζεο 

• Αλάπηπμεο, Γηαρείξηζεο, δηαλνκήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο 
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• Γηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

H SumTotal Systems Inc. είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηεζλείο εηαηξείεο παξνρήο 

ηερλνινγηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο ηεο δηαρείξηζεο/δηαλνκήο 

γλψζεο αιιά θαη δηαρείξηζεο/απφδνζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη ιχζεηο ηεο 

SumTotal έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πάλσ απφ 675 απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο θαη 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο παγθνζκίσο θαη ζε πάλσ απφ 17 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο.                                                                                                                                              

 

INTERactive Education  

 

Ζ INTERactive Education  κε 10εηε πείξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδεη 

κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ππνζηήξημε θάζε είδνπο εθπαηδεπηεξίνπ (Ηδ. 

ρνιεία, Φξνληηζηήξηα Ξέλσλ Γισζζψλ, Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ θάζε 

αληηθεηκέλνπ, Φξνληηζηήξηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο) πνπ πεξηιακβάλεη: 

• Γεκηνπξγία ή ςεθηνπνίεζε πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

• Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο (hardware & Software)  

• Πιαηθφξκεο κε on-line δξαζηεξηφηεηεο  

• Δθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε θαζεγεηψλ 

 

ηελ δηεχζπλζε www.schoolessons.gr/moodle/ ππάξρνπλ ηα καζήκαηα ζε Moodle 

πεξηβάιινλ. 

Παξαδείγκαηα καζεκάησλ είλαη π.ρ. Δπεμεξγαζία εηθφλαο (Photoshop),  Multimedia 

(Flash) 

Web Design (Dreamweaver-Frontpage), IT Essentials (Cisco), Web εθαξκνγέο 

(Κνηλσληθή δηθηχσζε θ.α.) 

Τπάξρεη επηθνηλσλία κε ηνλ εηζεγεηή κε ηέζζεξηο ηξφπνπο: Live Chat, Forum, e-

mail θαη ηειεθσληθά 

Μειέηε ησλ καζεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 
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WOW Group  

 

Ζ εκπνξηθή πιαηθφξκα εθκάζεζεο (Commercial Learning Platform ή CLP) 

απνηειεί κία ηδηαίηεξα επέιηθηε θαη εππξνζάξκνζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ πσιήζεσλ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπο 

καζεηέο ζε απεπζείαο ζχλδεζε. 

Με ην WOW Group CLP κπνξεί λα ζηεζεί κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε 

εθπαίδεπζεο. Ζ πιαηθφξκα ζπλδπάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο e-shop κε έλα LMS 

ζε  έλα εληαίν πεξηβάιινλ. Ζ πιαηθφξκα πξνζθέξεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

• ρεδηαζκφο portal κάζεζεο αλάινγα κε ηε κάξθα ηεο εηαηξίαο - απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο γηα θάζε κάζεκα ή θαηεγνξία καζήκαηνο 

• Πνιχ κεγάινο βαζκφο παξακεηξνπνίεζεο ιεηηνπξγηψλ 

• Πνιιαπινί ηξφπνη online ή offline πιεξσκψλ θαη αζθαιείο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο 

• ιεο νη ιεηηνπξγίεο κηαο  e-commerce εθαξκνγήο. 

• Δχθνιε εηζαγσγή πεξηερνκέλνπ (καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ) ηχπνπ SCORM 

• Πνιιαπιέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή καζεηψλ θαη ηεο πξνφδνπ ηνπο ζε 

θάζε κάζεκα 

Σν CLP εγθαηαζηάζεθε κε επηηπρία γηα ηελ ηζηνζειίδα estudies.gr ηεο ίδηαο εηαηξίαο 

θαη αιινχ. εκαληηθή ζπκθσλία έθαλε ε WOW group κε ην Jabbar Internet Group, 

ηνλ κεγαιχηεξν φκηιν online ππεξεζηψλ ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν, γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ πξψηνπ αξαβηθνχ εκπνξηθνχ e-learning portal, nibras.com. H ιχζε Commercial 

Learning Platform ηεο WOW group επειέγε απφ ην Jabbar Internet Group σο ε 

πιένλ επέιηθηε θαη θαηάιιειε γηα ηηο ζχλζεηεο αλάγθεο ηνπ nibras.com.  Σν λέν 

portal θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα πξσηνπνξηαθφ πφιν έιμεο επαγγεικαηηψλ απφ 

ηηο πεξηζζφηεξεο αξαβηθέο ρψξεο γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο. 

Ζ WOW group θαηαζθεπάδεη παηρλίδηα γηα ηελ κάζεζε ζηελ ηάμε θαη ζην 

κάξθεηηλγθ . 
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Oracle   

 

Σν ινγηζκηθφ Oracle iLearning (http://ilearning.oracle.com) είλαη έλα LMS. 

Απνηειεί ζεκαληηθφ  ζπζηαηηθφ ηνπ E-Business Suite ηεο Oracle. Παξέρεη κηα 

νινθιεξσκέλε ππνδνκή γηα ηνπο νξγαληζκνχο λα δηαρεηξίδνληαη, λα πξνζθέξνπλ 

εθπαίδεπζε ζε θιαζζηθφ αιιά θαη δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ: 

• Δδξαίσζε εθπαηδεχζεσλ ζε έλα επεθηάζηκν, θαη απνδνηηθφ απφ πιεπξάο θφζηνπο 

LMS 

• πγθέληξσζε θαη γξήγνξε παξάδνζε πεξηερφκελνπ κάζεζεο  

• Παξάδνζε βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνχ θιαζζηθήο εθπαίδεπζεο ζε  ηάμε θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο κε απεπζείαο ζχλδεζε 

• Μέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθπαίδεπζεο 

• Δλζσκάησζε κε κηα ζπλνιηθή e-Business ιχζε  

Σν Oracle Education Foundation είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Oracle Corporation. Ζ απνζηνιή ηνπ είλαη λα "εκπλεχζεη 

ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα κνηξάδνληαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θαιχηεξε 

θνηλσλία". Σν Ίδξπκα ιεηηνπξγεί έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη 

ThinkQuest. Πξνζθέξεη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη 

πξαγκαηνπνηεί δσξεέο ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζρνιεία. Σν 

ThinkQuest είλαη έλα πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο φπνπ νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ web-based πξνγξάκκαηα γηα  λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. Δίλαη δηαζέζηκν ζε 11 

γιψζζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιεληθήο. 
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Microsoft Διιάο  

 

Ζ Microsoft, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «πλεξγάηεο ζηε Μάζεζε», ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπηθνχο θπβεξλεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν,  

ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρνιείσλ ζην έξγν ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηε 

ζπλδξνκή αλζξψπσλ, ππεξεζηψλ θαζψο θαη πξντφλησλ ινγηζκηθνχ. Οη ηνπηθέο 

αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία, ζηνρεχεη ζε έλα λέν πςειφ 

πξφηππν φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ ςεθηαθή επνρή κε ζθνπφ:  

• Να βνεζήζεη ηα ζρνιεία λα αλαβαζκίζνπλ ην επίπεδν ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ ΣΠΔ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

• Να ππνζηεξίμεη ηνπο δαζθάινπο θαη ηα ζρνιεία ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

• Να ζπλεξγαζηεί κε ηα ζρνιεία γηα λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα ην ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζθέξεη ηo Microsoft Learning Suite πνπ  είλαη κηα ζπιινγή 

απφ πεξηζζφηεξα απφ 20 θαηλνηφκα εξγαιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη νδεγνχο 

εθπαίδεπζεο, ην νπνίν απεπζχλεηαη ηφζν ζε καζεηέο φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο. 

Μέζα απφ κηα κνλαδηθή δηεπαθή απνθηνχλ νη ρξήζηεο πξφζβαζε ζε φια ηα δσξεάλ 

εξγαιεία ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε Γεκηνπξγία, πλεξγαζία, Έξεπλα θαη 

Γηδαζθαιία.  

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα  γλσζηά πξντφληα ηεο εηαηξίαο ηαμηλνκεκέλα θαη θαιά 

νξγαλσκέλα  αλά θαηεγνξίεο. 

 

HP Διιάδνο  

 

Ζ εηαηξία HP παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ηερλνινγία θαη καζήκαηα πάλσ 

ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Ζ πξνζέγγηζε είλαη νιηζηηθή, πξνζπαζεί λα θαζνξηζηεί 

εθ ησλ πξνηέξσλ κηα ζηξαηεγηθή e-learning πνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ην φθεινο ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ web ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ πειάηε. Οη εηδηθνί 
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ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ηεο εηαηξίαο δηεπθνιχλνπλ απηή ηε 

δηαδηθαζία ψζηε λα βνεζεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο νκάδαο ηνπ 

πειάηε θαζψο θαη ζηελ επηινγή ησλ ηδαληθψλ γηα ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο ππεξεζηψλ 

κέζα απφ ην θάζκα HPES e-learning. Ζ ππεξεζία E-learning απνηειεί ηνλ ππξήλα 

ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο εθπαίδεπζεο ηεο HP (HP Integrated Learning 

Approach).                                                                                                                                                              

Ζ HP παξέρεη νινθιεξσκέλεο θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζε 

ηερληθά θαη επηρεηξεζηαθά ζέκαηα, θαζψο θαη εμεηδίθεπζεο ζηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο IT, επηρεηξήζεηο 

θαη ηειηθνχο ρξήζηεο. Παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ εθκάζεζεο. 

Πεξηιακβάλεη εθκάζεζε απφ απφζηαζε θαη ζεκηλάξηα online, κε βάζε ην web, κε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ξπζκνχ εθκάζεζεο, κέζσ ηνπ θαηλνηφκνπ online IT 

Resource Center ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: http://europe-

support.external.hp.com/index.html/  

Πξνζθέξεη πάλσ απφ 200 καζήκαηα εμεηδηθεπκέλα γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ηα 

νπνία απεπζχλνληαη ζε ρψξνπο λέσλ ηερλνινγηψλ. ηφρνο ηεο είλαη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ επηηπρία ησλ πειαηψλ ηεο εμνπιίδνληαο ηνπο κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηνηκφηεηά ηνπο κπξνζηά ζηηο εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Internet. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ ε HP 

παξέρεη, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη, επξχ θάζκα ππεξεζηψλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

• Δξγαζηήξηα θαη ζεκηλάξηα γηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ  

• πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ  

• Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο  

• Αλάιπζε αλαγθψλ θαη ειιείςεσλ ζε επίπεδν δεμηνηήησλ  

• ρεδηαζκφ εθπαίδεπζεο θαη δηαρείξηζε παξνρήο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο  

• ρεδίαζε καζεκάησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζε εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο  

• Πηζηνπνίεζε ππαιιήισλ θαη νξγαληζκψλ  

• Αμηνιφγεζε ηειηθνχ απνηειέζκαηνο  
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• Δθπαίδεπζε HP θαζνδεγνχκελε απφ δηδάζθνληα  

• Σερληθή εθπαίδεπζε – ζηελ ηνπνζεζία πνπ ζέιεηε 

 

 

InEdu [SiEBEN]  

 

θνπφο ηεο InEdu είλαη λα ζπλδξάκεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ζηελ κεηάβαζή 

ηνπ ζηελ ςεθηαθή νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία, ρσξίο λα δηαηαξαρζνχλ ε 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη νη ινηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο InEdu LMS (Learning Management System) έρεη 

ζρεδηαζηεί, γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε απφ έλαλ ρξήζηε ζε κηα κηθξήο 

θιίκαθαο εγθαηάζηαζε, είηε απφ έλαλ απεξηφξηζην αξηζκφ ρξεζηψλ ζε κηα επξείαο 

θιίκαθαο εγθαηάζηαζε. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο InEdu LMS ελζσκαηψλεη 

ην ζχλνιν ησλ θαιχηεξσλ δηαζέζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απνκαθξπζκέλεο 

κάζεζεο (e-learning) θαη παξάιιεια παξέρεη εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο 

πξνζαξκνζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά: 

 

Γεκηνπξγεί αηνκηθά καζήκαηα θαη ηα δηαρεηξίδεηαη νξγαλψλνληαο ηα ζε πνιιαπιά 

επίπεδα θαηεγνξηψλ. 

Γηαζέηεη πνιιαπιά επίπεδα νξγάλσζεο κε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ.  

ρεδηάδεη πξφηππα ζρεδίνπ καζήκαηνο πνπ θαζηζηά ηε δεκηνπξγία λέσλ καζεκάησλ 

εχθνιε θαη απιή. 

Οξίδεη ηελ πεξίνδν ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ καζήκαηνο. 

Δηζάγεη θαη εμάγεη ην κάζεκα. 

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αηηεζνχλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε καζήκαηα. 

Τπνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο γηα λα δείμεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ζρέδηα 

κειεηψλ θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο καζήκαηνο. 
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Πξνζθέξεη γνληθή πξφζβαζε, φπνπ νη γνλείο κπνξνχλ λα δνπλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηα καζήκαηα ηνπο. 

Γηαζέηεη ρξνλνδηάγξακκα ηχπνπ σξαξίνπ γξαθείνπ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

θαηαρψξεζε ζπλαληήζεσλ, ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπο. 

Σν πιηθφ καζήκαηνο είλαη ζπκβαηφ κε ADL SCORM ® 1.2 θαη 2004. 

Δξγαιεία  ζπλεξγαζίαο & Δπηθνηλσλίαο: 

Σν ζχζηεκα έρεη πςειή επεθηαζηκφηεηα θαη ε δηαρείξηζε νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο γίλεηαη απφ θεληξηθφ ζεκείν. 

Παξέρεη πινχζηεο ιεηηνπξγίεο ζην δηδαθηηθφ αιιά θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ κέξνο ηνπ 

καζήκαηνο. 

Γηα παξάδεηγκα ην δηδαθηηθφ κέξνο παξέρεη: 

 

Πξνεγκέλν θνπίδ θαη εξγαιείν έξεπλαο κε πνιινχο πηζαλνχο ηχπνπο εξσηήζεσλ θαη 

ξπζκίζεηο. 

Δηζαγσγή εξσηήζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (QTI) ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο 

ή εμαγσγή εξσηήζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (QTI) ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

κάζεζεο. 

Πξνζαξκνζκέλεο δηαδξνκέο κάζεζεο δεκηνπξγνχληαη, δηαρεηξίδνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη απεπζείαο κέζα ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS). 

Γεκηνπξγία, παξάδνζε, ιήςε αλαζέζεσλ καζεηή κέζα ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

κάζεζεο InEdu LMS ρσξίο ζπαηάιε ρξφλνπ θαη ραξηηνχ. 

Πξνεγκέλν πξνζαξκφζηκν ζχζηεκα θαηαρψξεζεο βαζκψλ, ην νπνίν θαηαγξάθεη 

βαζκνινγίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζε θνπίδ, εξγαζίεο, δηαδξνκή κάζεζεο θαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία. πκπεξηιακβάλεη κία ζηήιε κε ην κέζν φξν ηνπ βαζκνχ 

θαη νξίδεη κηα ξχζκηζε γηα απηφκαηε ζπκπιήξσζε. 
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Blackboard  

 

Ζ εηαηξία Blackboard θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο ζηηο Ζ.Π.Α. Δίλαη 

κηα νινθιεξσκέλε ιχζε ειεθηξνληθήο κάζεζεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, 

πξνζθέξνληαο ζπζηήκαηα LMS θαη παξεκθεξή εξγαιεία.    

ηελ Διιάδα π.ρ. ην δηαζέηεη ε Βηβιηνζήθε ζε φιε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ 

Α.Π.Θ. γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ ηδξχκαηνο. Φηινμελεί ηα 

ειεθηξνληθά καζήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ νη δηδάζθνληεο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπο 

αιιά θαη πιηθφ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο (δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, 

θ.ιπ.) πνπ δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σα e-καζήκαηα 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ, ε νπνία πξνζθέξεη 

βνήζεηα (helpdesk) ζηνπο δηδάζθνληεο θαη θνηηεηέο ζε ζεσξεηηθήο ή πξαθηηθήο 

θχζεο εξσηήκαηα, νξγαλψλεη ζεκηλάξηα/παξνπζηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία e-

καζήκαηνο θαη ηε ρξήζε ηνπ Blackboard θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε ρνξήγεζε 

θσδηθψλ πξφζβαζεο. 

 

  

Lignu@net World Wide  

 

Σν Lingu@net World Wide είλαη έλα πνιχγισζζν θέληξν γισζζηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ ζην δηαδίθηπν. Βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη φπνηνο καζαίλεη ή 

δηδάζθεη μέλεο γιψζζεο κπνξεί λα ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο ζε 

νπνηαδήπνηε γιψζζα θαηαιαβαίλεη – φρη κφλν ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα. Παξέρεη 

πιεξνθνξίεο θαη ζπλδέζκνπο πξνο πνηνηηθνχο δηαδηθηπαθνχο πφξνπο απφ φιν ηνλ 

θφζκν, ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία νπνηαζδήπνηε ζχγρξνλεο μέλεο 

γιψζζαο. Τπάξρνπλ θφξνπκ θαη πνιπκεζηθά βνεζήκαηα.                                                                                                               

πληεξείηαη απφ κηα θνηλνπξαμία θνξέσλ απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ 

ππφινηπνπ θφζκνπ. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ θαηέρνπλ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε 

ζέκαηα παηδαγσγηθήο, ηερλνινγίαο, πιεξνθνξηθήο θαη δηάρπζεο απνηειεζκάησλ. 
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RDC Informatics  

 

H RDC πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ςεθηαθήο κάζεζεο (e-learning).  

Ζ  αξρηηεθηνληθή ηεο πιαηθφξκαο Digital School ππνζηεξίδεη ηηο θάησζη κνλαδηθέο 

δπλαηφηεηεο: 

 • Πξφηππν γξαθηθφ ζρεδηαζκφ ζε θάζε πινπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ εηαηξηθή 

ηαπηφηεηα θάζε εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ 

 • Γπλαηφηεηα πνιπγισζζηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (user interface) 

 • Γπλαηφηεηα πινπνηήζεσλ ζε δίθηπα εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ (δίθηπα franchise, 

ζπλεξγαδφκελα θέληξα, ζχλδεζκνη, νκνζπνλδίεο, ελψζεηο θιπ) κε θνηλή ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε 

 • Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πιήζνπο απφ εηδηθέο αλαθνξέο (custom reports) 

 • Γπλαηφηεηα ειέγρνπ πξνζβάζεσλ καζεηψλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο Ζ/Τ (θιείδσκα 

πξφζβαζεο) 

 • Γπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πιαηθφξκαο κε ην web site ηνπ 

νξγαληζκνχ 

  

 Με ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ εμ‟ απνζηάζεσο: 

 • Φξνληηζηεξηαθά καζήκαηα 

 • Σαρχξπζκα ζεκηλάξηα 

 • Ηδηαίηεξα καζήκαηα 

 • Γηαδηθαζίεο εθκάζεζεο θαη‟ απαίηεζε (learning on demand) 

 • Δθπαηδεπηηθή δηαδηθηπαθή ηειεφξαζε (Web TV - streaming video) 

 • Webinars & on-line παξνπζηάζεηο 

 • Δθπαηδεχζεηο θαη παξνπζηάζεηο ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ 

 • Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο 
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Δλδεηθηηθά ε πιαηθφξκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ: 

 • Φξνληηζηήξηα κέζεο & ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

• Κέληξα μέλσλ γισζζψλ  

• Δξγαζηήξηα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ 

• Κέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ΗΔΚ θ.ι.π. 

• Ηδησηηθά παλεπηζηήκηα & θνιέγηα 

• Σερληθέο ζρνιέο, σδεία & ζρνιέο ρνξνχ 

• Φνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ δηα βίνπ κάζεζεο 

• Γεκφζηα εθπαηδεπηήξηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο  

• Δηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο (αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ, δξαζηεξηνπνίεζεο θαη 

κεγέζνπο) 

• Δθδνηηθνχο νξγαληζκνχο & παξαγσγνχο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

 

CPI Education  

 

Ζ εηαηξεία CPI δηαζέηεη απνθιεηζηηθά ηνπο πίλαθεο ClassBoards θαη είλαη επίζεκνο 

δηαλνκέαο θαη απνθιεηζηηθφο service provider ηεο BenQ ε νπνία είλαη κε δηαθνξά 

πξψηε ζηελ Δπξψπε ζε πσιήζεηο video projector short throw. 

Σα ClassBook είλαη έλα πιήξεο εμειιεληζκέλν ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε εηδηθά 

γηα εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηηθφ πεξηβάιινλ, δηαζέηεη φια ηα θιαζζηθά εξγαιεία θαη 

είλαη εκπινπηηζκέλν κε πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο: ξπζκίζεηο πξνθίι ρξήζηε, 

laptop mode, ζπλεξγαζία θαθέισλ, απηφκαηε αλαγλψξηζε (ραξαθηήξεο θαη 

γεσκεηξηθά ζρέδηα), γεσκεηξηθά εξγαιεία (δηαβήηε, ράξαθα, κνηξνγλσκφλην), 

ελζσκάησζε εμσηεξηθψλ εξγαιείσλ θ.α. 

Σν ClassTool είλαη έλα πξσηνπνξηαθφ ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο δηαδξαζηηθψλ 

αζθήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ κε ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγεί  ζε 

πνιχ κηθξφ ρξφλν δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο ζε νπνηνδήπνηε καζεζηαθφ αληηθείκελν. 
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LearnSoft  

 

H LearnSoft  παξέρεη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ "Αζελά"  

εθηφο απφ online βίληεν καζεκάησλ γηα ηα γλσζηά αληηθείκελα φπσο Word, Excel, 

Access, Powerpoint, AutoCAD θαη άιια, ζπλδπάδεη ηα καζήκαηα απηά κε 

θαηάιιειεο αζθήζεηο ψζηε ν καζεηήο λα κπνξεί λα εθπαηδεπηεί ζσζηά θαη φηαλ 

νινθιεξψζεη ηα καζήκαηά ηνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη απνδνηηθά 

ηφζν ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή. Σα καζήκαηά έρνπλ 

ζθνπφ λα νδεγήζνπλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ 

ην δεκφζην θαη πεξηιακβάλνπλ πιήξε ζεη αζθήζεσλ πξνεηνηκαζίαο. Σν πξφγξακκα 

γίλεηαη είηε κε ηε βνήζεηα θαζεγεηή ζηε ζρνιή είηε απφ ην ζπίηη. 

ια ηα εθπαηδεπηηθά παθέηα ηεο LearnSoft κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη πιαηθφξκεο 

είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο φκσο ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα παξέρνληαη θεληξηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απ' φπνπ θη αλ εθπαηδεπηεί ν καζεηήο. Έηζη εθηφο απφ ηνπο 

παξαπάλσ ζπλδπαζκνχο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θη άιινη. 

Έηζη είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη έλα απφ ηα παξαθάησ κνληέια εθπαίδεπζεο: 

  

Δμ' νινθιήξνπ ζηε ζρνιή (School) 

Δμ' νινθιήξνπ ζηε ζρνιή κε ππνζηεξηθηηθή εθπαίδεπζε ζην ζπίηη (School + Web) 

Μέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζρνιή θαη κέξνο ζην ζπίηη (School + Home) 

Δμ' νινθιήξνπ ζην ζπίηη κε ππνζηεξηθηηθή εθπαίδεπζε ζηε ζρνιή (Home + School) 

Δμ' νινθιήξνπ ζην ζπίηη (Home) 

 

ηηο Home εθδφζεηο ππάξρεη ν Student Manager. Μέζα απφ απηφλ ζα κπνξεί λα 

γίλνπλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

Δλεκέξσζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ καζεηή 

Δπηινγή ζε πνηεο ελφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα έρεη πξφζβαζε 

Πφζνη θαη πνηνη καζεηέο θάλνπλ ηαθηηθά κάζεκα απφ ην ζπίηη 

Πφζνη θαη πνηνη καζεηέο δελ έρνπλ θάλεη κάζεκα απφ ην ζπίηη γηα έλα δηάζηεκα 

Δθηχπσζε εθζέζεσλ πξνφδνπ αλά καζεηή 

Πξνζσπηθφ κήλπκα ζε θάζε καζεηή 
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 Ηuman Asset  

 

Ζ Human asset πξνζθέξεη ηελ πιαηθφξκα WebMeetings ε νπνία κπνξεί λα παξέρεη 

ιχζεηο θαηάξηηζεο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ πινχζην θαη πνηθίιν πιηθφ 

ζπλεδξίαο θαη επηπιένλ δσληαλέο θαη καγλεηνζθνπεκέλεο ζπλεδξίεο. Ζ πξφζβαζε 

ζηελ πιαηθφξκα θαη ζηηο εηθνληθέο αίζνπζεο πνπ δεκηνπξγεί, κπνξεί λα γίλεη είηε 

κέζσ ηνπ internet, είηε απφ εζσηεξηθά δίθηπα (intranets), είηε απφ εμσηεξηθά δίθηπα 

(extranets). Μνλαδηθή πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε θάπνηνπ θπιινκεηξεηή 

(browser). 

Παξέρεηαη θαη γεληθφο ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

ηελ ππεξεζία απηή ε Human Asset SA αλαιακβάλεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, 

πνπ έρεη ήδε μεθάζαξε εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, λα ζρεδηάζεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ν πειάηεο. 

Ζ εηαηξία παξέρεη θαη ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (training material) 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ε Ζuman Asset SA κπνξεί κε ηε ζπλεξγαζία 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ κε εηδηθή γλψζε θαη 

εκπεηξία (Subject matter experts) λα δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  

Νέεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο εθαξκφδνληαη κε βάζε δηεζλή πξφηππα (SCORM, IMS 

θ.α.), δεκηνπξγνχληαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελα learning objects θαη αληίζηνηρνη 

κεραληζκνί αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο.                                                                                  

Βηληενκαζήκαηα, webcasting, streaming video, self testing, workshops, πξαθηηθέο 

αζθήζεηο, ζεκεηψζεηο θαη εγρεηξίδηα είλαη ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο κνξθέο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 

Exodous  

 

Ζ EXODUS e.Centric platform πξνζθέξεη ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ 

πνπ απεπζχλνληαη ζε νξγαληζκνχο, θνξείο ή επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαιχςεη ηηο 

βαζηθέο αλάγθεο ηνπο κε ηελ εγθαηάζηαζε θιαζηθψλ κεραλνγξαθηθψλ ππνδνκψλ 

θαη ρξεηάδνληαη εθαξκνγέο λένπ εχξνπο πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηνλ ρξήζηε θαη 

βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο web. 
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Ζ EXODUS e.Centric platform πξνζθέξεη πέξα απφ ιεηηνπξγίεο φπσο Content 

Management, Knowledge Management θαη modules γηα e-learning, collaboration & 

messaging θαη Project Management. Σαπηφρξνλα φκσο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ εχθνια θαη γξήγνξα κε ρξήζε ησλ παξαπάλσ σο ππνδνκή, 

ελψλνληαο, ειέγρνληαο θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηα νθέιε. 

 

Ζ πιαηθφξκα γηα ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη 100% web based, θαη δέρεηαη ηα 

πξφηππα scorm θαη aicc. 

 

 

CHORUS CALL HELLAS A.E.  

 

Οη ππεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο γηα e-learning εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξεη ε Chorus Call 

εμππεξεηνχλ ζην επηρεηξεζηαθφ θπξίσο αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Talent A.E.  

 

Ζ Talent πξνζθέξεη λένπο ηξφπνπο εθκάζεζεο γηα ηα παηδηά θαη ζηνπο δηα βίνπ 

καζεηέο κέζσ ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ ππνινγηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, φπσο 

δπλακηθέο εμνκνηψζεηο, θαηαζθεπή θαη ρεηξηζκφ ησλ κεραληθψλ κνληέισλ, παηρλίδηα 

ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο.  

Δηδηθεχεηαη ζηα  πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

γεσγξαθηθψλ θαη   γεσθσδηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ, φπσο web-ραξηνγξάθεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. 

Παξαδείγκαηα είλαη ηα πξνγξάκκαηα School Route Plan & Nav (gis) θαη 

Chorochronos (multimedia)  

 

clubEFL 

 

clubEFL είλαη έλα λέν online εξγαιείν κάζεζεο πνπ δίλεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ 

επθαηξία λα παίμνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ, θαζψο καζαίλνπλ 

ηελ Αγγιηθή γιψζζα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηαδήπνηε ηδησηηθή ζρνιή 
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εθκάζεζεο γισζζψλ,  ή δεκφζην ζρνιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπο. Δίλαη κηα ηζηνζειίδα πξνζβάζηκε απφ ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζην ζρνιείν ή 

απφ ην ζπίηη. Δκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε λέν πεξηερφκελν. Έρεη εηδηθά ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα θαη βνεζήκαηα  πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηδαθηέα χιε.  

Cardisoft  

 

Ζ Cardisoft είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε εηαηξία παξνρήο κεραλνγξαθηθψλ ιχζεσλ ΑΔΗ 

θαη ΣΔΗ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. ήκεξα 

είλαη ν Market Leader ζε απηφ ηνλ ηνκέα έρνληαο ήδε εγθαηαζηήζεη ην ζχζηεκά ηεο 

πεξίπνπ ζε πεξηζζφηεξν απφ 75% ησλ Διιεληθψλ Α.Δ.Η. & Σ.Δ.Η.                                           

Έρνληαο σο ζηξαηεγηθή ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ε Cardisoft, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο 

αλαπηπμηαθήο ηεο πνιηηηθήο, ελζσκαηψλεη ηελ κνληέξλα ηερλνινγία θαη δεκηνπξγεί 

ζπλερψο λέεο πξννπηηθέο ζηα πιαίζηα ηεο νινθιεξσκέλεο παξνρήο 

κεραλνγξαθηθψλ ιχζεσλ.        

 Αλέπηπμε ηελ νινθιεξσκέλε  πιαηθφξκα εθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ, κε ηελ νλνκαζία Cardisoft eUniversity, κία πιαηθφξκα πνπ δηαζέηεη 

ιχζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γξακκαηείαο, ηεο Τπεξεζίαο 

Πξσηνθφιινπ, Πξνζσπηθνχ, ηεο εμππεξέηεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ 

θηι. Ζ αλνηθηή αξρηηεθηνληθή θαζψο θαη ε επεθηαζηκφηεηα ρσξίο πεξηνξηζκνχο κε 

ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ε ζνπίηα ησλ λέσλ εθαξκνγψλ eUniversity, βνεζάεη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο (hardware θαη software). 

 

 

Openelms  

 

Σν Open Elms είλαη έλα ηζρπξφ θαη επέιηθην χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (LMS) 

θαη χζηεκα  Γηαρείξηζεο  Πεξηερνκέλνπ (CMS) καδί. Δίλαη πνιχ εχθνιν ζηε ρξήζε 

ζε επίπεδν εξγαδνκέλνπ θαη δηαρεηξηζηή. Έρεη επίζεο σο ζηφρν απνθιεηζηηθά ηνπο 

ρξήζηεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκνχο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε, επνκέλσο είλαη 

έλα πξντφλ εμαηξεηηθά επηθεληξσκέλν θαη φρη γεκάην κε πεξηηηά εθπαηδεπηηθά 
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εξγαιεία. Δίλαη αλνηρηνχ θψδηθα θαη δέρεηαη πεξηερφκελν ηχπνπ SCORM.                                                                                                                                                        

Σν Open Elms κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί 

λα γίλνπλ αιιαγέο ζηνλ θψδηθα (ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή δηακφξθσζεο ζην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο). Έρεη σο πειάηεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

 

UNI Open Platform  

 

Σν Uni Open Platform είλαη κηα αλνηρηνχ θψδηθα εθαξκνγή πνπ ρξεζηκεχεη ζηε 

κέζσ δηαδηθηχνπ δηαρείξηζε καζεκάησλ, δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ.  

Ζ πιαηθφξκα πξνυπνζέηεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα εηζαρζεί έρεη 

δεκηνπξγεζεί κε ην ηππνπνηεκέλν ινγηζκηθφ ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, γηα 

λα κπνξεί κεηά λα πξνζπειαζηεί κε έλαλ νπνηνλδήπνηε θπιινκεηξεηή. 

Δίλαη ζε ιεηηνπξγία ζε ηέζζεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φπσο ην ηκήκα 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υάγεο.                                                                                                                                                             

Απηή ηελ ζηηγκή δηαηίζεηαη ζηελ γεξκαληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, κπνξεί φκσο λα  

κεηαβιεζεί επεηδή είλαη αλνηρηνχ θψδηθα. 

 

ATutor  

 

Σν ATutor είλαη έλα δηαδηθηπαθφ αλνηρηνχ θψδηθα χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ Μάζεζεο (Learning Content Management System ή LCMS).                                                                                              

Σν ATutor ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ δηαρείξηζε 

καζεκάησλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε, ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο, θαη ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο. Σν 

ινγηζκηθφ αλαθέξεηαη σο κνλαδηθφ -απφ ηα ειεχζεξα παθέηα- γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπ πιεξψληαο ηηο  πξνδηαγξαθέο W3C 

WCAG 1.0 ζε επίπεδν AA+ πνπ ην θαζηζηά ρξήζηκν γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο 

Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αλάπηπμε (The American 

Society for Training and Development ή ASTD). Σν ATutor ρξεζηκνπνηείηαη 
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δηεζλψο θαη έρεη κεηαθξαζηεί ζε πάλσ απφ δεθαπέληε γιψζζεο κε ππνζηήξημε γηα 

πάλσ απφ ζαξάληα επηπιένλ γισζζψλ ππφ αλάπηπμε. Τπνζηεξίδεηαη θαη ε ειιεληθή 

γιψζζα. 

Σν ATutor πεξηιακβάλεη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

σζεί ηνπο θαηαζθεπαζηέο πεξηερνκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία πιηθψλ κάζεζεο 

πξνζβάζηκσλ ζε φινπο, θαη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Έηζη φιεο νη ιεηηνπξγίεο 

είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο θαη κέζσ πιήθηξσλ, πξάγκα πνπ θαζηζηά ην ATutor λα 

κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζε έλα επξχ θάζκα ηερλνινγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ, PDA, θπιινκεηξεηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην θείκελν. 

 

 

Brihaspati 2  

 

Σν IIT Καλπνχξ έρεη αλαπηχμεη κία αλνηρηνχ θψδηθα(open-source), δσξεάλ e-

learning πιαηθφξκα πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππαξρφλησλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζε ηδξχκαηα. Έλα θπιιάδην ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα απηφ 

δηαηίζεηαη απφ ηελ δηεχζπλζε: http://home.iitk.ac.in/~ynsingh/tool/pamphlet.pdf                                                                                                       

Σν εξγαιείν γηα ηελ εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο (virtual classroom) νλνκάδεηαη 

"Brihaspati" θαη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε παλεπηζηήκην. 

Δίλαη έλα πνιχ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο εθαξκνγήο. 

 

 

ILIAS  

 

Σν ζχζηεκα ILIAS ρξεζηκνπνηείηαη απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά ηδξχκαηα θαη 

εηαηξείεο. 

Δίλαη έλα ηζρπξφ ζχζηεκα γηα ηελ δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. 

Δίλαη έλα εξγαιείν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα 

εξγαιείν ζπγγξαθήο πεξηερνκέλσλ κάζεζεο, αιιά θαη σο πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο. 
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Σεξεί απζηεξά ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ήηαλ ην πξψην αλνηρηνχ θψδηθα (Open Source) 

LMS πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί σο SCORM 1.2 θαη SCORM 2004 ζπκβαηφ. 

Απνηειεί κηα αζθαιή εθαξκνγή LMS πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ην ΝΑΣΟ θαη 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην intranet ηνπ ΝΑΣΟ.  

Ζ ηδέα πίζσ απφ ην ILIAS είλαη λα πξνζθέξεη έλα επέιηθην πεξηβάιινλ γηα κάζεζε 

θαη εξγαζία ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε ελζσκαησκέλα εξγαιεία. Τπεξβαίλεη θαηά 

πνιχ ηελ ηδέα ηεο κάζεζεο λα πεξηνξίδεηαη ζε καζήκαηα φπσο θάλνπλ πνιιά άιια 

LMS. Μπνξεί κάιινλ λα ζεσξεζεί σο έλα είδνο βηβιηνζήθεο πνπ παξέρεη ηα πιηθά 

θαη ην πεξηερφκελν γηα ηε κάζεζε θαη ηελ εξγαζία ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο βάζεο 

απνζήθεπζεο ηνπ. Απηφ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξέμεη ην ζχζηεκα φρη σο 

θιεηδσκέλε βάζε δεδνκέλσλ, αιιά σο κηα αλνηρηή πιαηθφξκα γλψζεο φπνπ ην 

πεξηερφκελν ηεο  ζα κπνξνχζε λα δηαηεζεί θαη γηα ηνπο κε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. 

Σξέρεη ζε νπνηνλδήπνηε δηαθνκηζηή πνπ ππνζηεξίδεη PHP θαη MySQL 

Τπνζηεξίδνληαη πνιιέο γιψζζεο (UTF-8) κε μερσξηζηή εηζαγσγή. 

 

Μoodle  

 

Σν Moodle είλαη έλα ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Learning 

Management System) ζε δηθηπαθφ πεξηβάιινλ θαη παξέρεηαη σο Λνγηζκηθφ 

Αλνηρηνχ Κψδηθα. Υξεζηκνπνηείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 40.000 εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο θαη αξηζκεί πάλσ απφ 30 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε 209 δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο. Δίλαη ην θπξίαξρν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ θαη 

εμειίζζεηαη ζπλερψο. 

 

Stud.IP  

 

Σν Stud.IP (κειέηε πνπ ζπλνδεχεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Internet ηεο δηδαζθαιίαο 

ζηελ ηάμε) είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο), ην νπνίν 

έρεη αλαπηπρζεί σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ θάησ απφ ηελ άδεηα GPL κε ζηφρν λα 

επηηξέςεη θαη λα ηππνπνηήζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Stud.IP είλαη λα απμεζεί ηηο δεμηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ 

πάλσ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Δπίζεο έρεη θαη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ρξήζηε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δαζθάισλ θαη 

καζεηψλ. 

Stud.IP παξέρεη ηελ ππνδνκή ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ε νπνία κπνξεί κε ηηο 

θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο κε 

απμεκέλεο επηθνηλσληαθέο θαη νξγαλσηηθέο αλάγθεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

αλαπηχρζεθε ην Stud.IP-eP  πνπ είλαη κηα πξνζαξκνζκέλε έθδνζε γηα εθαξκνγή ζε 

εηαηξίεο. 

Απηήλ ηελ ζηηγκή είλαη δηαζέζηκν ζηα αγγιηθά θαη ηα γεξκαληθά. 

 

 

ATHINA  

 

ηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Κνηλνπξαμίαο «ATHINA» είλαη λα παξέρεη ζηα 

ζπλεξγαδφκελα Κ.Δ.Κ. έλα νινθιεξσκέλν, ηερληθά άξηην θαη ιεηηνπξγηθά αμηφπηζην 

ζχζηεκα ηειε-θαηάξηηζεο θαζψο θαη πςειήο πνηφηεηαο ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ. 

Σν Οινθιεξσκέλν χζηεκα Σειε-Καηάξηηζεο πνπ παξέρεη ε θνηλνπξαμία 

«ATHINA» έρεη ήδε δνθηκαζζεί ζε επίπεδν ηερληθήο αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ θαη 

έρεη αμηνινγεζεί ηδηαίηεξα ζεηηθά.  

Σν ζχζηεκα έρεη αλαπηπρζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ: «Παξνρή Τπεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο ΣΠΔ ζε αλέξγνπο» ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  

 

Σν ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζηελ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο 

γλψζεο  SumTotal Enterprise Suite  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν απφ 

πιεηάδα κεγάισλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ εληαία κέζνδν ηειε-θαηάξηηζεο (κηθηή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο), θαη πεξηιακβάλεη: 

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Δθπαίδεπζεο TotalLMS™ (Learning Management System 

- LMS) 
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Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ TotalLCMS™ (Learning 

Content Management System) 

Σελ Δθαξκνγή Αλάπηπμεο θαη πγγξαθήο Ζιεθηξνληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ 

(Authoring  Tool, ελζσκαησκέλν ζην  TotalLCMS™). 

 

 

Itbiz  

 

Ζ ItBiz παξέρεη ην πξντφλ ηεο "ItBiz - E-learning".  

Σν ζχζηεκα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν LMS θαη LCMS, κε ελδνγελή authoring 

tools, πιήξε εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη monitoring θαη ζπκβαηφηεηα κε ην πξφηππν 

SCORM.  

Παξάιιεια πξνκεζεχεη θαη ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

απφ απφζηαζε ζηα παθέηα ηνπ Ms Office, Ms Windows θαζψο θαη ζε ελφηεηεο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

 

 

Sakai  

 

Σν Sakai είλαη κηα θνηλφηεηα απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα, εκπνξηθέο νξγαλψζεηο θαη 

άηνκα πνπ εξγάδνληαη καδί γηα λα αλαπηχμνπλ έλα θνηλφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο (Collaboration and Learning Environment ή CLE). Σν Sakai CLE είλαη 

κηα ειεχζεξε, εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ πνπ δηαλέκεηαη ππφ ηελ Άδεηα 

εθπαηδεπηηθήο Κνηλφηεηαο (Educational Community License) πνπ είλαη έλα είδνο 

άδεηαο αλνηρηνχ θψδηθα. 

Σν Sakai CLE ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηε ζπλεξγαζία. Σα 

ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη επίζεο γλσζηά σο πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μαζεκάησλ (Course Management Systems ή CMS), πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μάζεζεο (Learning Management Systems ή LMS), ή εηθνληθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο (Virtual Learning Environments ή VLE). 

Δθηηκάηαη φηη είλαη ζε παξαγσγή ζε πεξηζζφηεξα απφ 300 ηδξχκαηα. 

Τπνζηεξίδνληαη πνιιέο γιψζζεο θαη κπνξνχλ εχθνια λα πξνζηεζνχλ θαηλνχξγηεο. 
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Olat  

 

Σν OLAT (Online Learning And Training) είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή - έλα 

ιεγφκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) πνπ ππνζηεξίδεη θάζε είδνπο 

ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία κε ειάρηζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 

Σν OLAT είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη είλαη θαη αλνηρηνχ θψδηθα. Ζ αλάπηπμή ηνπ 

μεθίλεζε ην 1999 ζην Παλεπηζηήκην ηεο Επξίρεο φπνπ θαη θέξδηζε ην Prix MeDiDa-

βξαβείν ην 2000. Με ηελ έθδνζε 3.0, ην ζχζηεκα μαλαρηίζηεθε απφ ηελ αξρή θαη 

είλαη ηψξα δηαζέζηκν ζε πην αληηθεηκελνζηξαθή κνξθή πνπ αλαπηχρζεθε ζηε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. OLAT παξέρεη ππνζηήξημε γηα δηάθνξα e-learning 

πξφηππα, φπσο ην IMS (IMS Content Packaging, IMS QTi) θαη ην SCORM. 

Με ηελ έθδνζε 4.0, έρνπλ πνιιά επηπξφζζεηα (add-ons) έρνπλ εηζαρζεί ζην 

ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πνιχ εχθνιν λα επεθηαζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 

Με ηελ έθδνζε 5.0 έρνπλ πινπνηεζεί λέα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο Wiki, Ζκεξνιφγην, 

Λεηηνπξγία AJAX, θαζψο θαη πιήξε αλαδήηεζε. 

Ζ Έθδνζε 6 πεξηιάκβαλε κηα λέα θαη βειηησκέλε δηάηαμε βαζηδφκελε ζε 

αμηνιφγεζε ηεο επρξεζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κεηαγελέζηεξε έθδνζε παξέρεη 

πιήξε επεθηαζηκφηεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ην OLAT κπνξεί λα ηξέμεη ζε έλα 

ζχκπιεγκα δηαθνκηζηψλ (cluster). To OLAT 7 πξνζζέηεη πνιιά λέα ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο έλαλ νδεγφ (Wizard) γηα ηελ δεκηνπξγία καζεκάησλ, ηελ  ππνζηήξημε 

ζεκαληηθψλ πξνηχπσλ φπσο REST API, ε IMS Βαζηθέο LTI θαη IMS QTi 2,1. Σν 

θζηλφπσξν ηνπ 2011 κεξηθνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππξήλα ηεο θνηλφηεηαο 

εγθαηέιεηςαλ ην OLAT θνηλφηεηα, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξέο θαη μεθίλεζε κηα 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ νλνκάδεηαη OpenOLAT. 

Σν OLAT δηαηίζεηαη ζε πνιιέο γιψζζεο θαη παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε γηα UTF-8 

Σν OLAT είλαη έλα ψξηκν LMS, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη 

παλεπηζηήκηα κε ρηιηάδεο ρξήζηεο φπσο ην  Παλεπηζηήκην ηεο Επξίρεο κε πεξίπνπ. 

50.000 ρξήζηεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνχξγνπ, κε πεξίπνπ. 30.000 θαη ην 

Παλεπηζηήκην Γθαίηε ηεο Φξαγθθνχξηεο κε πεξίπνπ. 50.000 ρξήζηεο. 
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i-learn  

 

Σν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ηεο i-learn "Integrated Learning" είλαη έλαο απνδνηηθφο 

ηξφπνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα θάζε ζηάδην ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Με ηελ εθπαηδεπηηθή απηή θηινζνθία, δειαδή, Access, 

Learn, Reinforce, Support θαη Validate, ε i-learn πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο, πνιιαπιέο επηινγέο εθκάζεζεο, εθπαίδεπζε πςεινχ επηπέδνπ, 

νκνηφκνξθεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη πεγέο ππνζηήξημεο κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε 

γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 

Ζ i-learn πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο φπσο Δθπαίδεπζε ζηελ ηάμε 

κε θαζεγεηή, e-learning (OnLine  Anytime – Αζχγρξνλε ή Online Live - χγρξνλε) 

ή κηθηφ ζχζηεκα - Blended learning - κέζα απφ κηα πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη παθέησλ πηζηνπνίεζεο ηερληθψλ εηδηθνηήησλ θαη εθαξκνγψλ γηα 

ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο απαηηήζεηο ησλ πην ζχγρξνλσλ 

επαγγεικάησλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ LMS ηεο moodle θαη καζεκάησλ απφ ηελ Element k (Skillsoft). 

 

Medion 

Ζ εηαηξία πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζην αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο κάζεζεο Chamilo (www.chamilo.org), θαη παξέρεη θαη ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ γηα ηειεδηάζθεςε. 

 

ΔΑΠ 

 

Σν Eιιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην πξνζθέξεη εμ απνζηάζεσο καζήκαηα ζε 

πξνπηπρηαθφ θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Υξεζηκνπνηεί έλα κνληέιν 

ζπλδπαζκέλεο κάζεζεο κε κεληαίεο ζπλαληήζεηο θαζεγεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ. Σελ 

δηδαζθαιία ζπκπιεξψλεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ δηαζέηεη (moodle).  
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INTERACTIVO 

 

Ζ εηαηξία εθηφο απφ έλα ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο θπζηθήο πνπ εληάζζεηαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πξνζθέξεη  ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φπσο δηαθξαηηθνχο 

πίλαθεο θ.α. γηα ηηο δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

 

πκπεξάζκαηα 
 

Ζ ηερλνινγία απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη ν ρψξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο δελ απνηειεί εμαίξεζε. Ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 ππήξραλ έξεπλεο 

θαη πξνζπάζεηεο λα εληαρζεί ε ηερλνινγία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φρη κφλν 

σο νξγαλσηηθφ εξγαιείν αιιά θαη σο εξγαιείν γηα ηελ βειηίσζε ησλ παηδαγσγηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη απνηειεζκάησλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε. Ζ βειηίσζε ηεο φιεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κε παξάιιειε έξεπλα 

παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ εθαξκφζηεθε θπξίσο απφ ηα αλψηεξα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα. Οη εηαηξίεο ελδηαθέξνληαλ θπξίσο γηα εμνηθνλφκεζε ρξήκαηνο θαηά ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ  πην γξήγνξε αχμεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπο.  Με ηελ επξεία δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ εκθαλίζηεθαλ θαη ηα πξψηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο, ηα νπνία 

νπζηαζηηθά είραλ δηαρεηξηζηηθφ ζθνπφ. Πξφζθεξαλ ζηνπο δηδάζθνληεο έλαλ εχθνιν 

ηξφπν λα πξνζζέηνπλ εηθφλεο βίληεν θαη δηαθάλεηεο, ρσξίο γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζε έλαλ δηθηπαθφ ηφπν φπνπ κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα ηα δνπλ 

θαη λα ηα επεμεξγαζηνχλ.  Δπεηδή ηα ζπζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχζαλ ην θαζέλα κε 

ηα δηθά ηνπ δεδνκέλα, έγηλαλ πξνζπάζεηεο απφ δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξφηππα ηα νπνία ζα εμαζθάιηδαλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα έλα κάζεκα πνπ ζρεδηάζηεθε γηα θάπνην απφ ηα ζπζηήκαηα 

απηά, λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιιν ζχζηεκα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε 

έλλνηα ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ απνζεηεξίσλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη βάζεηο φπνπ απνζεθεχνληαη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα. ηα 

πξφηππα φκσο δφζεθε πνιχ ιίγε κεξίκλα γηα πξνηππνπνίεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ηνλ ζρεδηαζκφ καζήκαηνο. Σν πην γλσζηφ πξφηππν γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 

αληαιιαγή καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη ην SCORM. Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν ην 

SCORM εμειίζζεηαη γηα λα ιεηηνπξγεί θαη εθηφο ηνπ ζηελνχ πιαηζίνπ ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο. Τπάξρεη θαη ην θαηλνχξγην πξφηππν Common 

Cartridge ην νπνίν έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ην SCORM θάλνληαο ηελ εηζαγσγή 
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καζεζηαθνχ πιηθνχ πην εχθνιε θαη πην επέιηθηε, επηηξέπνληαο ζηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο κάζεζεο  ηελ εηζαγσγή πην ζχλζεησλ δνκψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηεζη 

πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ. Έηζη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο είλαη ηδαληθά γηα 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη γηα ελίζρπζε ηεο θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο ζε έλα 

πεξηβάιινλ ζπλδπαζκέλεο κάζεζεο.      

Οη ηερλνινγίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο ζηνλ ρψξν ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη ηα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ε θηλεηή 

κάζεζε. 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζα κπνξνχζαλ λα παίμνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

κέιινλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Ο ξφινο πνπ 

κπνξνχλ λα έρνπλ ηα παηρλίδηα ζε δεηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη δηπιφο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ παηδαγσγηθά παηρλίδηα  γηα 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα θαη ν καζεηήο λα καζαίλεη παίδνληαο ρσξίο λα ην 

θαηαιαβαίλεη. Δδψ ππάξρεη ην ζέκα λα ελζσκαησζεί ν παηδαγσγηθφο παξάγνληαο 

ηφζν έμππλα κέζα ζην παηρλίδη ψζηε λα κελ είλαη δηαθξηηφο ηελ πξάμε δελ είλαη 

θαζφινπ εχθνιν αθνχ αθφκα θαη γηα ηα κε εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα δελ ππάξρνπλ 

ζηαζεξνί θαλφλεο πνπ αλ αθνινπζεζνχλ ζα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε απνδνρή ηνπ 

παηρληδηνχ απφ ην θνηλφ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε πνπ είλαη θαη ε πην ζεκαληηθή ν 

καζεηήο αθφκα θαη απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε καζαίλεη ζρεδηάδνληαο έλα 

εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη. Απηφο ν ηξφπνο κάζεζεο είλαη ηδαληθφο επεηδή ζπλδπάδεη 

πάξα πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ θαη επηπιένλ εληάζζεηαη ζην ζπλεξγαηηθφ 

θαη επνηθνδνκεηηθφ παηδαγσγηθφ κνληέιν. πλδπάδνληαη ινγηθή κε ηελ ηέρλε θαη 

ηελ θαληαζία θαη εμειίζζεηαη θαη ν  κε γξακκηθφο ηξφπνο ζθέςεο ηνπ καζεηή. Απηή 

ε πξνζέγγηζε έρεη απνδεδεηγκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ππνθίλεζε ησλ 

καζεηψλ γηα κάζεζε αιιά θαη ζηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπο.  

Ο θαζέλαο έρεη πιένλ κηα θηλεηή ζπζθεπή θαη πιένλ ζρεδφλ φιεο είλαη έμππλεο 

ζπζθεπέο κε ηελ έλλνηα φηη είλαη νπζηαζηηθά κηθξνί θνξεηνί ππνινγηζηέο κε 

παξφκνηεο δπλαηφηεηεο. Οη θνξεηέο  ζπζθεπέο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία 

κέζα ζηελ ηάμε εκπινπηίδνληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο. Απηφο είλαη ν 

πξψηνο ηξφπνο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θηλεηέο ζπζθεπέο ζηνλ ρψξν 
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ηεο κάζεζεο. Μέζα ζηελ ηάμε θαη κεηά απφ ην κάζεκα γηα απνκαθξπζκέλε 

δηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο. 

Σν ηδαληθφ κέιινλ φκσο ηεο θηλεηήο κάζεζεο δελ βξίζθεηαη εθεί, αιιά ζε 

πεξηβάιινληα δηάζπαξηεο ή δηάρπηεο θαη παληαρνχ παξνχζαο κάζεζεο. ε 

θαηαζηάζεηο φπνπ ν καζεηήο καζαίλεη ρσξίο λα ην γλσξίδεη θαη κεηαβαίλεη 

απξφζθνπα απφ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζε άιιν καζαίλνληαο θαηά βνχιεζε 

φπνηε ην ζειήζεη γηα ηα δηάθνξα πξάγκαηα πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ θαη φρη κφλν. Με 

ρξήζε ηεο θνξεηήο ηνπ ζπζθεπήο έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ κηα επαπμεκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα αθνχ  κπνξεί λα είλαη δέθηεο επηπιέσλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλείηαη. Ζ ηερλνινγία απηή απαηηεί βέβαηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ησλ πάλησλ κε βάζεηο δεδνκέλσλ γεκάηεο απφ γλψζε. 

Δπίζεο πξέπεη λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα. ήκεξα 

είλαη πνιχ αθξηβφ λα ζηεζνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ ηέηνηνη ρψξνη κάζεζεο, θαη 

κπνξνχλ λα πθίζηαληαη κφλν ζε κεκνλσκέλνπο ρψξνπο, φπσο π.ρ. ζε κνπζεία. Ζ 

θηλεηή κάζεζε ζπλδπάδεηαη ηδαληθά κε εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη 

ηδηαίηεξα κε παηρλίδηα εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηχπνπ θπλεγνί ζεζαπξνχ.      

Μία κεγάιε αλεζπρία πνπ ππάξρεη ζηνλ εξεπλεηηθφ θφζκν είλαη φηη ζε θάζε κνξθή 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ πεξηγξάθηεθε  λα  κελ  εμειηρηεί  ν ηνκέαο ηεο  

κνλφπιεπξα πξνο ηελ ηερλνινγηθή πιεπξά, ή λα κελ εθαξκφδνληαη ηα ζσζηά 

παηδαγσγηθά πξφηππα ηα νπνία απηήλ ηελ ζηηγκή είλαη απηά ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ. 

πσο έδεημε ε έξεπλα αγνξάο ζηελ Διιάδα ππάξρεη αγνξά ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

κε αξθεηέο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο είηε ζην 

ζέκα ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, είηε ζηελ πξνζθνξά καζεκάησλ εμ απνζηάζεσο , 

είηε ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία ηππνπνηεκέλνπ 

καζεζηαθνχ πιηθνχ κέρξη θαη ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. Σα 

ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο  αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ ειιεληθή γιψζζα δελ πζηεξνχλ ζε δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά ηα 

νπνία θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά κφλν ζε πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Έηζη έλαο 

νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη έλα ηέηνην 

ζχζηεκα κε κεδεληθφ θφζηνο.  
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