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Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε με ποιο τρόπο μπορούν να συμβάλλουν οι
φορητές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Παρουσιάστηκαν δεδομένα για τη χρήση
φορητών συσκευών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε σχέση με την τοποθεσία της
χρήσης, τη συχνότητα χρήσης και τις δραστηριότητες που εκτελούνται από τους
χρήστες. Διερευνήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του Mobile Learning και πως μπορεί
να συνδυαστεί με την κλασσική εκπαίδευση για την επίτευξη του βέλτιστου
αποτελέσματος. Προέκυψε ότι οι συσκευές με τη μεγαλύτερη απήχηση για την
υποστήριξη του Mobile Learning είναι τα Tablets και Smartphones, παρέχοντας
εκμάθηση οπουδήποτε και όποια στιγμή το επιθυμεί ο χρήστης. Αναπτύχθηκε μια
εφαρμογή για φορητές συσκευές Android, η οποία παρουσιάζει την ύλη μιας διδακτικής
ώρας για το μάθημα της Χημείας Γ’ Γυμνασίου. Προέκυψε μια διαδραστική εφαρμογή,
με οπτικά ερεθίσματα για τον μαθητευόμενο, που περιλαμβάνει και Quiz κατανόησης,
για την παρακολούθηση των επιδόσεων του από τον εκπαιδευτικό. Μέσω των
λογαριασμών admin, στους εμπλεκόμενους παρέχεται η άμεση πρόσβαση στα
αποτελέσματα

του

Quiz

χωρίς

απαραίτητα

να

διαθέτουν

οι

ίδιοι

γνώσεις

προγραμματισμού. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό του
Android Studio και η πλατφόρμα Firebase.
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Abstract
In this study is investigated how mobile technologies can contribute to education.
Data was presented on the use of portable devices for educational purposes, in relation to
the location of use, frequency of use and activities performed by the users. The basic
features of Mobile Learning have been explored and was shown how Mobile Learning
can be combined with formal Education in order to achieve the best learning results. It
has emerged that the most popular devices for Mobile Learning support are Tablets and
Smartphones, providing learning wherever and whenever the user desires. An Android
mobile app has been developed that contains a lecture for the course of Chemistry in the
3rd Grade of High School. The result was an interactive app, with visual stimulation for
the learner, including a comprehension Quiz, to monitor his performance by the teacher.
Through the admin accounts, the teachers are given direct access to Quiz's results without
necessarily having their own programming skills. Android Studio Software and the
Firebase Suite were used to develop the application.
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1 Εισαγωγή
1.1 Σημαντικότητα του θέματος
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η επίδραση των φορητών
ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της Εκπαίδευσης. Γίνεται μια προσπάθεια
προσδιορισμού των χαρακτηριστικών της φορητής εκμάθησης, των δυνατότητων που
προσφέρει στον εκπαιδευόμενο, και κατανόησης των προτιμήσεων των χρηστών
σύμφωνα με τις συνεχώς εξελισσόμενες τάσεις στην φορητή τεχνολογία. Η ψηφιακή
Τεχνολογία και η Εκπαίδευση είναι δύο τομείς πλέον άρρηκτα συνδεδεμένοι, των
οποίων τις αλληλεπιδράσεις αξίζει να εξετάσουμε σε βάθος.

1.2 Σκοπός
Η μελέτη στοχεύει στην διερεύνηση διαφόρων πτυχών της φορητής εκμάθησης
και υλοποίησης της εκμάθησης μέσω φορητών συσκευών και σε πρακτικό επίπεδο. Η
υλοποίηση ενός σχεδίου ηλεκτρονικής εκμάθησης μπορεί να παρέχει σημαντικές
πληροφορίες για την ανάπτυξη αντίστοιχων εκπαιδευτικών εγχειρημάτων και εκτός του
ακαδημαϊκού πλαισίου, παρέχοντας μια εικόνα για τα ζητήματα και τις προκλήσεις που
καλείται να αντιμετωπίσει ο developer κατά σχεδιασμό μια εκπαιδευτικής εφαρμογής.
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1.3 Διάρθρωση της μελέτης
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται μια σύντομη Βιβλιογραφική Επισκόπηση των
πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της μελέτης. Στο Κεφάλαιο 3
παρουσιάζεται μέσω βιβλιογραφικών των πηγών η σχέση της Εκπαίδευσης με την
Φορητή Τεχνολογία. Παρέχονται τα βασικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών και
στατιστικά στοιχεία για τη χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Διερευνάται η φύση
του mobile learning, τα χαρακτηριστικά του καθώς και το παιδαγωγικό πλαίσιο στο
όποιο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.
Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η εκπαιδευτική εφαρμογή Chemistry Time, ο
τρόπος που λειτουργεί, η υλοποίηση της, και το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για
αυτήν. Ακόμα αναλύονται τα κύρια σημεία του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής.
Το Κεφάλαιο 5 αποτελεί μια σύνοψη της εργασίας, παρουσιάζονται
αποτελέσματα που προέκυψαν, προκλήσεις και πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις της
έρευνας αυτής. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε
και το Κεφάλαιο 7 αποτελεί Παράρτημα όπου παρουσιάζονται όλα τα αρχεία Java και
xml με τα οποία λειτουργεί η εφαρμογή.
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2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο
Οι βιβλιογραφικές πηγές οι οποίες χρησιμοποιηθήκαν πρωταρχικά αποτελούνται
από πηγές με τις περισσότερες αναφορές από το 2012 και μετά λόγω της εξελισσόμενης
φύσης του θέματος. Ειδικά για τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται στο Κεφάλαιο 3
και αφορούν τη χρήση των φορητών ψηφιακών συσκευών επιλέχθηκε η πιο πρόσφατη
και πλήρης μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε το 2014 (5).
Για την παρουσίαση θεμελιωδών εννοιών και παιδαγωγικών πλαισίων, καθώς και
απόψεων από κοινωνική σκοπιά για το θέμα της φορητής εκμάθησης, χρησιμοποιήθηκαν
μελέτες από καταξιωμένους πλέον ερευνητές στον τομέα του mobile learning, οι οποίοι
μετρούν πολλά χρόνια εμπειρίας και έρευνας όπως ο Traxler, Sharples, Kukulska-Hulme
και άλλοι. Σε αυτούς οδηγούν και έμμεσες αναφορές ακόμα και από τις πιο πρόσφατα
δημοσιευμένες μελέτες.
Μια εκτεταμένη μελέτη (30) η οποία διεξήχθη για τον προσδιορισμό των κοινών
χαρακτηριστικών του mobile learning όπως αυτά αναφέρονται σε βάθος χρόνου στη
βιβλιογραφία, παρουσιάστηκε το 2013 και παρείχε σημαντικές βιβλιογραφικές
αναφορές. Οι αναφορές αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5, και φυσικά
στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου της εργασίας.
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3 Εκπαίδευση και Φορητή Τεχνολογία
3.1 Η νέα ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και δημιουργούν
συνεχώς νέες δυνατότητες για την εκμάθηση και νέες προκλήσεις στη διαπαιδαγώγηση.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες σχολεία και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο έχουν υιοθετήσει
και ανταποκριθεί στο ίντερνετ, τα e-mail, στα chat και instant messaging, σε λογισμικά
διαχείρισης μαθημάτων και διδασκαλίας, τα podcast, στις προσωπικές ψηφιακές
συσκευές PDAs (personal digital assistants) και σε πολλά άλλα.
Η ολοένα αυξανόμενη χρήση φορητών ψηφιακών συσκευών (mobile
technology) στην εκπαίδευση δείχνει ότι το μέλλον των μαθημάτων εντός των σχολικών
αιθουσών, -στα οποία περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έρευνα και
ακόμη και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών και του ίδιου του εκπαιδευτικού
ιδρύματος-, θα βασίζεται σημαντικά στις συσκευές αυτές (1).
Η τάση αυτή υποδεικνύει στους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν τις δυνατότητες
αλλά και τους περιορισμούς που επιφέρει η νέα ψηφιακή τεχνολογία.
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3.1.1 Η αναγκαιότητα και χρήση των φορητών ψηφιακών συσκευών
O

John

Dewey,

Αμερικανός

φιλόσοφος,

ψυχολόγος

και

σημαντικός

εκπαιδευτικός μεταρρυθμιστής, γράφοντας στις αρχές του 20 αιώνα δε θα μπορούσε να
είχε προβλέψει την επικράτηση των φορητών ψηφιακών συσκευών στον 21ο αιώνα, αλλά
στο δοκίμιο του τονίζει κάτι το οποίο παραμένει επίκαιρο μέχρι και σήμερα: ότι η κινητή
μάθηση (mobile learning) περιλαμβάνει την αλλαγή, την πρωτοβουλία και την
προσαρμοστικότητα.
« Για να είναι μια κοινωνία κινητή (mobile), γεμάτη από κανάλια και διόδους μέσα
από τα οποία θα η οποία θα γίνεται η συνεχής διακίνηση των αλλαγών που συμβαίνουν
παντού στον κόσμο, πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε τα μέλη της να εκπαιδεύονται στην
προσωπική πρωτοβουλία και την προσαρμοστικότητα. » (2)
John Dewey (1916)
Στη σημερινή εποχή η χρήση φορητών ψηφιακών συσκευών αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, αυξάνοντας συνεχώς τις δυνατότητες
διακίνησης περιεχομένου (context). To περιεχόμενο είναι το κλειδί της φορητής
τεχνολογίας, και οι τρόποι αποθήκευσης, μεταφοράς και διάδοσης του μέσω των
φορητών ψηφιακών συσκευών και των PDAs είναι αμέτρητοι. (3)
Μερικά παραδείγματα φορητών ψηφιακών συσκευών:
•

iPod

•

Mp3 Player

•

Personal Digital Assistant (PDA)

•

USB Drive

•

E-Book Reader

•

Smartphone

•

Laptop

•

Tablet PC
Συσκευές όπως οι παραπάνω έχουν η κάθε μια ξεχωριστά χαρακτηριστικά και

δυνατότητες, πολλά από τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στον τομέα της
εκπαίδευσης. Οι συσκευές αυτές έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα αλλά και
μειονεκτήματα όσον αφορά τη χρήση τους για διδακτικούς σκοπούς (4).
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3.1.1.1 Laptop – Tablet PC
Αποτελούν τα πιο πλήρη και λειτουργικά συστήματα από όλες τις φορητές
συσκευές, καθώς διαθέτουν Bluetooth, Wi-Fi και Ethernet. Αποτελούν ισχυρά εργαλεία
παραγωγικότητας και διαθέτουν και επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως αναγνώριση
γραφικού χαρακτήρα και λειτουργία μετατροπής φωνής σε κείμενο (4).
Εκπαιδευτικές χρήσεις: Οι μαθητές μπορούν να κατεβάσουν διαλέξεις σε μορφή
ηχητικών αρχείων, βίντεο και podcast. Μπορούν να δημιουργήσουν και να
επεξεργαστούν αναθέσεις εργασιών για μαθήματα, να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο, να
αποστείλουν e-mail και IMs (instant messages) και συνδεθούν στον ιστότοπο του
μαθήματος που τους ενδιαφέρει όταν είναι εκτός σπιτιού.
Όλα τα παραπάνω προσφέρουν μεγάλο βαθμό διαδραστικότητας μεταξύ των
χρηστών και ευνοούν τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, τον επιστημονικό
πειραματισμό και την έρευνα.
Πλεονεκτήματα
•

Είναι ιδανικές συσκευές για μαθητές που πρέπει να μεταφέρουν τα μαθήματα
μαζί τους.

•

Παρέχουν τη μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ και τις περισσότερες δυνατότητες
από όλες τις άλλες φορητές συσκευές.

Μειονεκτήματα
•

Είναι ακόμα αρκετά ακριβές ως συσκευές και το μέγεθος τους μπορεί να είναι
περιοριστικό σε κάποιες περιπτώσεις όπως το ταξίδι.

•

Σε αντίθεση με άλλες μικρότερες συσκευές είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν
όταν ο χρήστης είναι εν κινήσει.
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3.1.1.2 Χρήση των φορητών ψηφιακών συσκευών
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση των φορητών ψηφιακών συσκευών, η
οποία ολοένα και αυξάνεται. Έχει αποτελέσει θέμα για πολλές μελέτες, για το πώς
χρησιμοποιούνται οι φορητές συσκευές, που χρησιμοποιούνται και για ποιο σκοπό.
Έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες κατά την πάροδο των χρόνων και περιλαμβάνονται
στις αναφορές (4), (5), (28) και (29). Παρακάτω θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από
έρευνα η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο του 2013 (5) σε σπουδαστές και χωρίζεται σε
τέσσερα τμήματα:
1) Δημογραφικά στοιχεία των σπουδαστών
2) Τη διαθεσιμότητα και ποιότητα της πρόσβασης τους σε σύνδεση μέσω
ίντερνετ.
3) Στην κατοχή και πρόσβαση τους σε φορητές συσκευές.
4) Στη χρήση των φορητών συσκευών ως μέσω εκμάθησης.
Η έρευνα αυτή επιλέχθηκε καθώς αποτελεί την πιο πρόσφατη και πιο πλήρη
προσπάθεια να διερευνηθούν οι παράγοντες που καθορίζουν τη χρήση των φορητών
συσκευών, και περισσότερο να δοθούν αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των
συσκευών αυτών για εκμάθηση. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 186 άτομα εκ των
οποίων το 78% ήταν προπτυχιακοί φοιτητές και το 22% ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Επίσης, το 46% ήταν φοιτητές εξ αποστάσεως ενώ το 53% φοιτούσαν κανονικά στο
χώρο του πανεπιστημίου. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αποτελούταν από
γυναίκες 63%, σε σχέση με το 37% που ήταν άνδρες. Η προσέλευση των συμμετεχόντων
έγινε εθελοντικά και οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 17 έως και 61 ετών, με μέσο όρο
ηλικίας τα 33 έτη. Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 63% παράλληλα με
τις σπουδές απασχολούνταν με κάποιο είδος εργασίας, με ελάχιστο αριθμό ωρών
απασχόλησης τις 4 ώρες και μέγιστο τις 80 ώρες εβδομαδιαίως.
Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκε μια λίστα από συσκευές και ερωτήθηκαν
αν είχαν υπό την κατοχή τους κάποια από τις συσκευές ή αν είχαν πρόσβαση σε κάποιες
από αυτές τις τεχνολογίες (αριστερό μέρος της εικόνας 3.1). Αργότερα, οι σπουδαστές
ερωτήθηκαν για το πώς χρησιμοποιούσαν τις συσκευές που κατείχαν ή είχαν πρόσβαση
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σε αυτές (δεξί μέρος της εικόνας 3.1). Τα αποτελέσματα για τα ερωτήματα αυτά
παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.1 που ακολουθεί.

Εικόνα 3.1: Κατοχή και πρόσβαση σε φορητές τεχνολογίες.
Όπως φαίνεται, το 88% των συμμετεχόντων είχε στην κατοχή του Laptop και ένα 6%
είχε πρόσβαση για χρήση χωρίς να κατέχει. Αντίστοιχα, το 87% κατείχε Smartphone και
ένα 8% τα χρησιμοποιούσε. Όσον αφορά τα Tablet, παρόλο που το 46% είχε στην
κατοχή του, ένα μεγάλο ποσοστό 33% τα χρησιμοποιούσε επειδή είχε πρόσβαση σε
αυτά.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη
δεύτερη ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με τα άτομα που έχουν υπό την κατοχή τους ή
χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές για να υποστηρίξουν τις σπουδές τους. Η ερώτηση
αυτή ενείχε ότι μπορεί να είχαν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, συμμέτοχη σε φόρουμ
συζήτησης, επικοινωνία με άλλους φοιτητές ή καθηγητές, ή ότι έκαναν αναζήτηση στο
διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών για τις σπουδές τους. Εδώ στην πρώτη θέση στις
προτιμήσεις των σπουδαστών είναι τα Laptop ποσοστό 85% και στη δεύτερη θέση
βρίσκεται η επιλογή των Tablet με ποσοστό 72%, που ξεπερνάει ακόμα και την επιλογή
του σταθερού Υπολογιστή (Desktop Computer) που έρχεται τρίτη με ποσοστό 68%.
Ακολουθεί η επιλογή των Smartphone με ποσοστό 64%.
Τεχνολογίες όπως MP3 Player (23%), eBook Reader (30%) και συμβατικά
τηλέφωνα (17%) χρησιμοποιούνται λιγότερο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι μισοί από
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του φοιτητές που είχαν Netbook (50%), τα χρησιμοποιούσαν για να υποστηρίξουν τις
σπουδές. Αυτό υποδηλώνει ότι οι διδάσκοντες μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες που
αφορούν τη διδασκαλία μέσω των φορητών ψηφιακών συσκευών μέσα από
περιβάλλοντα εκμάθησης, χωρίς δυνητικά να αποθαρρύνουν φοιτητές που δεν έχουν υπό
την κατοχή τους καμία φορητή ψηφιακή συσκευή, καθώς αν όχι όλοι, οι περισσότεροι
φοιτητές έχουν πρόσβαση σε κάποια από τις συσκευές αυτές.
Επιπροσθέτως, εφόσον τα Tablet ή τα Smartphone προτιμώνται περισσότερο
από τους φοιτητές ως εργαλεία για να υποστηρίξουν τις σπουδές τους, υπάρχει
περιθώριο να ενσωματωθούν πιο εξελιγμένες δραστηριότητες στα περιβάλλοντα
εκμάθησης.

Οι

δραστηριότητες

αυτές

μπορεί

να

περιλαμβάνουν

κουΐζ

και

δημοσκοπήσεις που επιτρέπουν στους μαθητές να αλληλοεπιδρούν με το μαθησιακό
περιεχόμενο άλλα και με τον διδάσκοντα.
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3.1.1.3 Συχνότητα χρήσης των φορητών ψηφιακών συσκευών
Στην εν λόγω μελέτη που περιεγράφηκε νωρίτερα, όλοι οι συμμετέχοντες που
είχαν υπό την κατοχή τους κάποιο είδος ψηφιακής συσκευής, ερωτήθηκαν πόσο συχνά
χρησιμοποιούσαν τις συσκευές τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα
φαίνονται στην Εικόνα 3.2 που ακολουθεί.

Εικόνα 3.2: Συχνότητα χρήσης φορητών ψηφιακών συσκευών.
Όπως φαίνεται, οι υπολογιστές Laptop χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους φοιτητές
με ένα ποσοστό 77% να τους χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση για να υποστηρίξει την
εκπαίδευση του. Τα Smartphone ήταν η δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη συσκευή
σε καθημερινή βάση, με ποσοστό 52%, ξεπερνώντας με μικρή διαφορά τους σταθερούς
υπολογιστές (Desktop Computer) με ποσοστό 47%.
Μόνο το 42% των κατόχων Tablet έκαναν χρήσης της συσκευής σε καθημερινή
βάση, παρόλο που το 26% τα χρησιμοποιούσε 2-3 φορές σε εβδομαδιαία βάση για τον
ίδιο σκοπό. Αυτό υποδηλώνει ότι οι συσκευές Tablet χρησιμοποιούνται πιο συχνά από
τους σταθερούς υπολογιστές, τα Smartphone και τα Laptop σε εβδομαδιαία βάση.
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3.1.1.4 Τοποθεσία χρήσης των φορητών ψηφιακών συσκευών
Έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης στη βιβλιογραφία (4, 6) το εάν όντως οι
φοιτητές μαθαίνουν καθώς μετακινούνται από τη μία τοποθεσία στην άλλη. Για να
διερευνηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ζητήθηκε να
υποδείξουν μέσα από μια σειρά από επιλογές, όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποίησαν
και σε ποια τοποθεσία τις χρησιμοποίησαν με σκοπό να υποστηρίξουν τις σπουδές τους.
Επίσης, παροτρύνθηκαν να αναφέρουν τυχόν άλλες τοποθεσίες οι οποίες δεν
συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα που τους δόθηκε.
Οι σταθεροί υπολογιστές αποκλείσθηκαν από την ερώτηση αυτή, καθώς δεν
αποτελούν φορητές συσκευές, καθώς και τα συμβατικά κινητά τηλέφωνα λόγω του
χαμηλού αριθμού των φοιτητών που τα χρησιμοποιούσαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Εικόνα 3.3: Τοποθεσία χρήσης φορητών συσκευών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Από την Εικόνα 3.3 φαίνεται πως η κύρια τοποθεσία χρήσης των φορητών
συσκευών με σκοπό να υποστηρίξουν τις σπουδές τους είναι το σπίτι, ανεξαρτήτως
μεγέθους. Έτσι χρήση στο σπίτι γίνεται με ποσοστό 81% για τα Smartphone, 82% για τα
eBook readers και 82% για τα Tablet. Εντύπωση προκαλεί το μεγάλο ποσοστό χρήσης
των Smartphone (66%) και των Tablet (57%) στον χώρο του πανεπιστημίου. Οι
11

υπολογιστές Netbook (57%) προτιμώνται περισσότερο για χρήση εντός του
πανεπιστημίου σε σχέση με τα Laptop (47%), πιθανότατα λόγω του μικρότερου
μεγέθους τους.
Ένας μεγάλος αριθμός των φοιτητών χρησιμοποιούν τις φορητές τους συσκευές
σε άλλες τοποθεσίες πέραν του πανεπιστημίου ή του σπιτιού. Η πλειοψηφία με ποσοστό
67% χρησιμοποιούν τα Smartphone για εκμάθηση καθώς ταξιδεύουν σαν επιβάτες σε
κάποιο όχημα, και το 42% χρησιμοποιεί το Tablet με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, τα
Smartphone χρησιμοποιούνται εκτενώς και σε άλλες μη παραδοσιακές τοποθεσίες για
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως στη δουλεία (47%), περπατώντας (44%) και σε
δημόσιους χώρους όπως πάρκα (41%). Τα MP3 player είναι δημοφιλή για εκμάθηση
περπατώντας (44%).
Επιπλέον σχόλια από τους συμμετέχοντες συμπεριέλαβαν τοποθεσίες όπως σε
ταξίδια για διακοπές ή επαγγελματικά ταξίδια, καθώς μετακινούνται μεταξύ τοποθεσιών
για καθημερινές δραστηριότητες όπως στο γιατρό, σε σχολικές εκδηλώσεις, σε κάποιο
αθλητικό γεγονός ή ακόμη κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κάποιο φιλικό σπίτι.
Ένα συγκεκριμένο σχόλιο ενός συμμετέχοντα συνοψίζει τη μεταβατικότητα της
φορητής εκμάθησης: «σε κάθε τοποθεσία, είναι συνδεδεμένο πάνω μου». Τα ευρήματα
αυτά υποδηλώνουν ότι οι σπουδαστές όντως εκμεταλλεύονται το πλεονέκτημα της
φορητότητας μεταξύ τοποθεσιών καθώς και τοποθεσίες οι οποίες είναι εκτός των
καθορισμένων χώρων για μελέτη.
Ως εκ τούτου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρέχουν στους μαθητές τους podcast,
εγγραφές σε βίντεο ή άλλο περιεχόμενο πολυμέσων το οποίο μπορούν να κατεβάσουν οι
μαθητές και να έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω μια φορητής συσκευής, βρίσκονται σε
πολύ καλό δρόμο ώστε να προσελκύσουν την προσοχή των μαθητών για μελέτη εκτός
των καθορισμένων χώρων και χρονικών πλαισίων.
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3.1.1.5 Δραστηριότητες εκμάθησης κατά την χρήση των φορητών ψηφιακών
συσκευών
Πολύ λίγες προηγούμενες μελέτες έχουν αποπειραθεί να διαχωρίσουν τους
τύπους των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν οι μαθητές κατά τη
διάρκεια χρήσης των φορητών συσκευών, ειδικότερα για τα Smartphone και τα Tablet.
Στην εν λόγω έρευνα στους φοιτητές δόθηκε μια λίστα από πιθανές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και τους ζητήθηκε να υποδείξουν ποιες από αυτές έχουν διεξάγει και σε
ποια συσκευή. Τους παρείχαν επίσης και ένα κενό πεδίο ώστε να μπορούν να
περιγράψουν επιπλέον δραστηριότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα. Οι
φοιτητές μπορούσαν επίσης να υποδείξουν εάν δεν συμμετείχαν και σε κάποια
δραστηριότητα.
Δε προκαλεί εντύπωση που τα Laptop χρησιμοποιήθηκαν για την πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο
(ποσοστό 22%), γεγονός που υποδηλώνει ότι αποτελούν ακόμα την κυρίαρχη τεχνολογία
που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι φοιτητές για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Οι σταθεροί υπολογιστές (Desktop computers) χρησιμοποιήθηκαν για
λιγότερες δραστηριότητες όπως για πρόσβαση ή ανάγνωση υλικού διαλέξεων (56%), για
αναζήτηση στο ίντερνετ για πληροφορίες σχετικές με το μάθημα (54%), επικοινωνία
μέσω email (53%) και για πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Σύστημα Διαχείρισης του
πανεπιστημίου (51%).
Τα Tablet και Smartphone χρησιμοποιήθηκαν για πολύ διαφορετικές
δραστηριότητες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μαθητές θεωρούν ότι είναι χρήσιμες
αυτές οι συσκευές για σημαντικά διαφορετικές πτυχές της μελέτης τους.
Τα Tablet χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από τους σπουδαστές ως επί το
πλείστον για την πρόσβαση τους στο επίσημο εκπαιδευτικό υλικό, όπως για παράδειγμα
για τις διαλέξεις των μαθημάτων (60%) και τα αντίστοιχα εγχειρίδια (48%), την
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (57%), άλλα και για να κρατούν σημειώσεις
(53%).
Όσον αφορά τα Smartphone, πιο πολύ χρησιμοποιήθηκαν από τους σπουδαστές
για την αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των συνομήλικων αλλά και των
καθηγητών τους μέσω email (61%), των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media –
60%) και τη διάδοση πληροφοριών σε άλλους σπουδαστές (54%). Επίσης
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χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς για τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο με σκοπό την
υποστήριξη των μαθημάτων τους (65%).

Πίνακας 3.1: Οι δραστηριότητες κατά την χρήση των φορητών συσκευών.
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Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρθηκαν
προηγουμένως, καθώς και ενδιαφέροντα στοιχεία του μας δίνουν μια εικόνα για την
έκταση στην οποία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις φορητές ψηφιακές τεχνολογίες σε μια
μεγάλη γκάμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Αρχικά, το συμβατικό κινητό τηλέφωνο σπάνια χρησιμοποιήθηκε στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναφέρθηκαν, ενώ το Laptop ήταν η πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενη συσκευή για το σκοπό αυτό. Η χρήση των Smartphone παρείχε
σημαντικές πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα για
δραστηριότητες όπως η αποστολή και λήψη email από τους φοιτητές, ενώ η χρήση τους
για σκοπούς όπως η ολοκλήρωση εργασιών ήταν σπάνια. Οι υπολογιστές Tablet
βρίσκονται στο μέσο της συνολικής κατάστασης όσον αφορά το φάσμα των
δραστηριοτήτων για τις οποίες αξιολογήθηκαν, κατέχοντας και μερικές πρωτιές στη
χρήση τους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν ενεργά τις κινητές
τεχνολογίες τους με συγκεκριμένους τρόπους για να υποστηρίξουν την εκμάθηση τους.
Καθώς τα Smartphone χρησιμοποιούνται για άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες στο
διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης αυτών των συσκευών για την αποτελεσματική
προσέγγιση των φοιτητών σε πιο διαδραστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των
διαλέξεων στο πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ζητηθεί οπό τους
μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα και να τις
αναπαράγουν σε μικρές ομάδες, παρά να βασίζονται απόλυτα στο διδάσκοντα για να
τους διαδώσει τις πληροφορίες αυτές.
Για τους σπουδαστές εξ αποστάσεως, η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο
μέσω των φορητών συσκευών, προσφέρει ευκαιρίες να επωφεληθούν από μικρά
διαλείμματα μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων για να
συμμετέχουν στην εκμάθηση.
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3.1.1.6 Προτιμήσεις και στάσεις απέναντι στη χρήση φορητών τεχνολογιών για
εκμάθηση.
Στο πανεπιστήμιο όπου διεξήχθη η έρευνα ζητήθηκε από τους σπουδαστές να
υποδείξουν σε μια κλίμακα αποτελούμενη από πέντε βαθμίδες, ξεκινώντας από το
νούμερο (1) πολύ απίθανο (very unlikely) έως το νούμερο (5) πολύ πιθανό (very likely),
το πόσο πιθανό θα ήταν να χρησιμοποιήσουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς μια σειρά από
συσκευές: Smartphone, Tablet, e-book reader, ή MP3 player, εάν υπήρχαν οι κατάλληλες
υποδομές για την υποστήριξη της χρήσης των συσκευών αυτών από την πλευρά του
πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 3.4 που ακολουθεί.

Εικόνα 3.4: Προτιμήσεις για την χρήση των φορητών συσκευών για εκπαιδευτικούς
σκοπούς.

Με σκούρο μπλε χρώμα φαίνεται η πιο πιθανή προτίμηση για εκπαιδευτική χρήση, με
τους υπολογιστές Tablet (59%) να επικρατούν με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες
συσκευές ξεπερνώντας και τα Smartphone (47%) με αρκετά μεγάλη διαφορά. Τα
αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι τα Tablet αποτελούν την πιο επιθυμητή συσκευή
για εκμάθηση και ότι ίσως πρέπει να δοθεί στις συσκευές αυτές περισσότερη βαρύτητα
για ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο εγγύς μέλλον.
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3.1.2 E-learning και Mobile Learning
Με την επικράτηση του διαδικτύου στη ζωή και την καθημερινότητα μας,
αναπτύχθηκε και ο τομέας της εκμάθησης μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών που έχουν
πρόσβαση σε αυτό, το λεγόμενο και e-learning.
To mobile learning ή m-learning (φορητή εκμάθηση) είναι ένα καινούριο
στάδιο στην ανάπτυξη και εξέλιξη του e-learning. Αναφέρεται σε οποιοδήποτε είδος
εκμάθησης το οποίο λαμβάνει χώρα μέσω ασύρματων φορητών ψηφιακών συσκευών
όπως Smartphone, PDAs και Tablet. Οι συσκευές αυτές μπορούν να μεταφερθούν μαζί
με τους μαθητευόμενους και να προσφέρουν μάθηση οπουδήποτε και οποτεδήποτε (7)(9).
Η ταχεία εξάπλωση των κινητών συσκευών και των ασύρματων δικτύων μέσα
στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις καθιστά την τριτοβάθμια εκπαίδευση ένα
κατάλληλο μέρος για την ενσωμάτωση της μάθησης με επίκεντρο τους σπουδαστές (10).
To mobile learning που χρησιμοποιεί τις πανταχού παρούσες συσκευές (ubiquitous
devices) θα είναι μια επιτυχημένη προσέγγιση για την εκπαίδευση τώρα και στο μέλλον,
επειδή αυτές οι συσκευές (PDAs, Tablet, Smartphone) είναι πιο ελκυστικές μεταξύ των
φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι οι
φορητές συσκευές είναι φθηνότερες σε σύγκριση με τους κανονικούς υπολογιστές.
Επίσης, είναι ικανοποιητικά και οικονομικά εργαλεία (11)-(13).
Οι φορητές συσκευές έχουν γίνει πιο προσιτές, αποτελεσματικές και εύχρηστες
(14). Αυτές οι συσκευές μπορούν να επεκτείνουν τα οφέλη των συστημάτων e-learning
(15) προσφέροντας στους φοιτητές ευκαιρίες πρόσβασης στο υλικό των διαλέξεων και
στις πλατφόρμες διαχείρισης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκμάθησης σε ένα
συνεργατικό περιβάλλον (14) και να αποκτήσουν εκπαιδευτική αξιολόγηση και
ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές (16).
Η σχέση μεταξύ e-learning και m-learning προτείνεται από τον Peter (17) στο
μοντέλο ευέλικτης εκμάθησης (flexible learning) «ακριβώς όσο πρέπει, ακριβώς στην
ώρα, ακριβώς για μένα». Η Εικόνα 3.5 εξηγεί το μοντέλο που δείχνει ότι το e-learning
και το m-learning είναι και τα δύο υποσύνολα της ευέλικτης μάθησης. Αν και υπάρχει
μια διασταυρούμενη περιοχή μεταξύ της ηλεκτρονικής μάθησης και της φορητής
μάθησης, η τελευταία δεν είναι πλήρως ένα υποσύνολο της πρώτης, καθώς υπάρχει
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μια περιοχή μάθησης που βρίσκεται πέρα από τα όρια της ηλεκτρονικής μάθησης.
Αυτό σημαίνει ότι το e-learning δεν περιλαμβάνει πάντοτε πτυχές του m-learning.

Εικόνα 3.5: Το μοντέλο της ευέλικτης μάθησης (flexible learning) από τον Peter.
Το m-learning μπορεί να παρέχει ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των
διδασκόντων και των φοιτητών, αλλά και μεταξύ των ίδιων των φοιτητών. Μπορεί να
λειτουργήσει ως πρόσθετη υποστήριξη για να συμπληρώσει και να προσθέσει αξία σε
υπάρχοντα μαθησιακά μοντέλα (15). Επιπλέον, αναμένεται να γίνει ένας από τους πιο
αποτελεσματικούς τρόπους για την παροχή υλικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο
μέλλον (18).
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3.1.2.1 Τι είναι το Mobile Learning;
To mobile learning είναι κάτι παραπάνω από χρήση φορητών συσκευών για την
πρόσβαση σε περιεχόμενο και επικοινωνία με άλλους – έχει να κάνει με κινητικότητα
του ίδιου του χρήστη. Σύμφωνα με τον Mike Sharples, μια ηγετική μορφή στον τομέα
αυτό, το mobile learning μπορεί να οριστεί ως εξής:
“Oι διαδικασίες (σε προσωπικό αλλά και σε δημόσιο επίπεδο) που οδηγούν στην
απόκτηση γνώσης μέσω της εξερεύνησης και του διαλόγου με τη χρήση πολλαπλών
περιεχομένων μεταξύ ανθρώπων και διαδραστικών τεχνολογιών.” (19)
Λαμβάνοντας υπόψιν πολλές παραμέτρους το mobile learning θα μπορούσε να
επίσης οριστεί ως:
“H αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των ψηφιακών συσκευών και των
συσκευών που συνδέονται ασύρματα στο ίντερνετ με σκοπό τη βελτίωση των προσωπικών
επιδόσεων του κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.” (1)
Έχουν δοθεί δεκάδες ορισμοί στη βιβλιογραφία για το τι περιλαμβάνει το mobile
learning, και καθώς σχετίζεται με τόσους πολλούς παράγοντες και εξελίσσεται συνεχώς
παράλληλα με την τεχνολογία είναι δύσκολο να του αποδοθεί ένας συγκεκριμένος
ορισμός. Αυτό γιατί το mobile learning σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικές
ομάδες ανθρώπων. Το mobile learning μπορεί να συσχετιστεί με τις επόμενες ορολογίες:
hypermedia-assisted learning, ubiquitous computing, mobile instruction technologies,
handheld learning, e-learning. (4), (18), (20)-(27)
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3.1.2.2 Χαρακτηριστικά του Mobile Learning
Το mobile learning προσφέρει ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές χωρίς τους
περιορισμούς του χρόνου και του χώρου. Η φορητή εκμάθηση έχει εισάγει μια σειρά
ευέλικτων επιλογών στους μαθητές σε πολλά επίπεδα και σε διαφορετικές εκπαιδευτικές
βαθμίδες. Ωστόσο, ο σχεδιασμός περιεχομένου φορητής εκμάθησης είναι ένα εξίσου
δύσκολο έργο για τους εκπαιδευτικούς. Επί του παρόντος, οι ερευνητές που ασχολούνται
με το mobile learning προσπαθούν να προσδιορίσουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών της
φορητής εκμάθησης για να ενημερώσουν τον mobile learning σχεδιασμό.
Εκτός από τη συμμόρφωση με τις παιδαγωγικές απαιτήσεις, οι σχεδιαστές
λαμβάνουν επίσης υπόψη τους τη φύση των μαθησιακών δραστηριοτήτων για να
προσελκύσουν τους εκπαιδευόμενους με μικροσκοπικές κινητές συσκευές. Αντίστοιχα,
υπάρχει ένας αριθμός χαρακτηριστικών τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον
σχεδιασμό της φορητής εκμάθησης, προκειμένου να αξιοποιηθεί η δύναμη και οι
προσφερόμενες δυνατότητες των φορητών συσκευών καθώς και να διατηρηθεί το
στοιχείο της μάθησης ως κύριος άξονας (30).
Έπειτα από εκτενή έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές που είχαν τις περισσότερες
αναφορές σε ακαδημαϊκό επίπεδο προέκυψαν τα κοινά βασικά χαρακτηριστικά του
mobile learning. Όροι όπως ευχρηστία (usability), συνεργασία (collaboration),
περιβάλλον

(context),

περιεχόμενο

(content),

έλεγχος

(control)

(Αυθεντικότητα/διοικητικοί έλεγχοι και έλεγχος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία
εκμάθησης), ανάμειξη (blending) με άλλες μορφές μαθησιακής συνδεσιμότητας (learning
connectivity) (μερικές φορές αναφέρεται ως πρόσβαση (access) ή κάλυψη (coverage)
δικτύου), κινητικότητα (mobility) (αναφέρεται ως ευελιξία (flexibility) και φορητότητα
(portability) εναλλακτικά), τεχνική υποστήριξη (technical support), και κόστος (cost)
έχουν αναγνωριστεί στη βιβλιογραφία ως βασικά χαρακτηριστικά του mobile learning
(31)-(38). Στις υποενότητες που ακολουθούν δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για το
κάθε χαρακτηριστικό.
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3.1.2.2.1 Ευχρηστία (Usability)
Η χρηστικότητα σχετίζεται με την ευκολία χρήσης κινητών συσκευών για
μαθησιακούς σκοπούς σε σχέση με το μέγεθος της οθόνης, τη ζωή της μπαταρίας, το
μέγεθος, το βάρος, τη μνήμη, την επεξεργαστική ισχύ, τις συμβατές εφαρμογές και το
περιβάλλον διεπαφής του χρήστη (user interface) (35),(39). Εκτός από αυτά τα βασικά
ζητήματα ευχρηστίας, ο Koole (35) περιλαμβάνει μια σειρά από άλλους παράγοντες
όπως η ελκυστική αισθητική της συσκευής, η απλοποιημένη εμφάνιση, τα λιγότερα
βήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας, η ευκολία της πλοήγησης, των
επιλογών προσαρμογής και του περιβάλλοντος ή του κλίματος του τόπου όπου βρίσκεται
ο μαθητής.
Εκτός από τα χαρακτηριστικά ευχρηστίας των κινητών συσκευών, ο Kuen (40) παρέχει
ένα πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών χρηστικότητας για τον σχεδιασμό mobile learning
portal, που επικεντρώνεται στην ανάλυση των δεξιοτήτων χρήσης του μαθητή,
αλληλεπίδραση ανθρώπου-φορητής συσκευής και διεπαφών (interfaces), ως κύριες
κατηγορίες για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ευχρηστίας για το σχεδιασμό
mobile learning portal τα οποία θα περιέχουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εφαρμογές
φορητής μάθησης.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι σύγχρονες φορητές συσκευές καθώς και οι
συσκευές που χρησιμοποιούνται σε προηγούμενα πιλοτικά προγράμματα όπως τα PDAs
και τα Smartphone, δεν έχουν κατασκευαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι πολύ
πιθανό οι μαθητές να αντιμετωπίσουν προβλήματα χρηστικότητας. Ως εκ τούτου, οι
ερευνητές όπως ο Kuen (40) πρότειναν κατευθυντήριες γραμμές για τους σχεδιαστές των
mobile learning portal. Ωστόσο, όπως οι φορητές συσκευές γίνονται ολοένα πιο πολύλειτουργικές και πιο εξελιγμένες στο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα, τα βασικά
προβλήματα χρηστικότητας όπως η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η χωρητικότητα
της μνήμης και οι περιορισμοί μεγέθους οθόνης, θα μειωθούν (41).

21

3.1.2.2.2 Συνεργασία (Collaboration)
Η συνεργασία καταδεικνύει το επίπεδο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης
μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτικού καθώς και το επίπεδο επικοινωνίας
μεταξύ των εκπαιδευομένων (32). Κάποιες μελέτες ανά τον κόσμο έδειξαν ότι η φορητή
εκμάθηση θα καταστήσει τις μαθησιακές διαδικασίες περισσότερο ανεπίσημες και
συνεργατικές (42).
Η συνεργασία στη μάθηση έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο
Parsons (32) υποστηρίζει ότι η συνεργατική μάθηση παρέχει καλύτερη κατανόηση του
θέματος σε όλους τους συνεισφέροντες ή στα μέλη της ομάδας. Και αυτό από μόνο του
είναι ένας καλός λόγος για την αποδοχή φορητών τεχνολογιών σε περιβάλλοντα
μάθησης. Ο Palfrey (43) σχετίζει τις φορητές τεχνολογίες με τη συνεργατική μάθηση,
διότι οι πρώτες μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου οι
εκπαιδευόμενοι να αποκομίσουν τα οφέλη της "μάθησης με βάση την ομάδα". Οι Spikol et
al. (44) αναφέρονται στις θεωρία του Piagetian για τη συνεργατική μάθηση βασισμένη
σε "συνομιλίες που μπορούν να οδηγήσουν σε γνωστική αναδιάρθρωση" και στον
Vygotskian του οποίου οι απόψεις σχετικά με την αλληλεπίδραση "peer-to-peer" (ίσος
προ ίσο) διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία γνώσεων. Το mobile
learning ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλων
ενδιαφερομένων σε μαθησιακά περιβάλλοντα (37).
Έχουν υλοποιηθεί διάφορα προγράμματα φορητής εκμάθησης σε όλο τον
κόσμο παρουσιάζοντας βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα από τους μαθητές όταν
ασχολούνται με μια σειρά συνεργατικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των
εργασιών πεδίου, των ομαδικών έργων και των δραστηριοτήτων στην τάξη. Επιπλέον, οι
περισσότεροι θεωρητικοί του mobile learning στην τρέχουσα βιβλιογραφία έχει
συμπεριλάβει δραστηριότητες συνεργασίας ή συνεργατικής μάθησης, ως μία από τις
κινητήριες δυνάμεις για την υιοθέτηση και / ή την αποδοχή της φορητής εκμάθησης από
τους εκπαιδευτικούς φορείς στο δημοτικό σχολείο (17),(31),(45).
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3.1.2.2.3 Περιβάλλον (Context)
Το περιβάλλον αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον του εκπαιδευόμενου ή εκεί που
λαμβάνει χώρα η μάθηση (33). Η φορητή εκμάθηση παρουσιάζεται στους μαθητές με
μια ποικιλία από περιβάλλοντα όπου μπορούν να μάθουν και να πειραματιστούν σε
πραγματικές καταστάσεις (46). Οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδρούν με το
περιβάλλον και να έχουν αίσθηση των αντικειμένων μέσω της επίγνωσης της
τοποθεσίας που τους προσφέρουν οι φορητές συσκευές, όπως σε εκδρομές με
μουσεία.
Κάποια παραδείγματα είναι τα σύγχρονα προγράμματα Tate (πιλότικο
πρόγραμμα καθοδήγησης μέσω πολυμέσων) και MobiLearn όπου οι μαθητές βίωσαν την
εκμάθηση με βάση τα συμφραζόμενα (contextualized learning) χρησιμοποιώντας
φορητές συσκευές κατά τη διάρκεια της περιοδείας που τους παρείχαν πληροφορίες
σχετικά με αντικείμενα στην οθόνη (47), (48). Μια μελέτη των Chen et al. (49) που
αναφέρεται στην παρατήρηση των πτηνών σε μια φάρμα, αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα
περιβάλλοντος όπου οι μαθητές, σε ένα ταξίδι, μαθαίνουν για τα πουλιά παρατηρώντας
τις φυσικές δραστηριότητες των πτηνών και χρησιμοποιώντας τις φορητές συσκευές για
την καταγραφή πληροφοριών και τον εντοπισμό αντικειμένων.
Το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου μπορεί να είναι μια τάξη ή
οποιοδήποτε άλλο ελεγχόμενο μαθησιακό περιβάλλον, όπως ένα κινητό (50) όπου
ένας δάσκαλος χρησιμοποιεί ένα κουίζ στην τάξη και βασίζεται στις απαντήσεις από
τους μαθητές για να προχωρήσουν στη μάθηση. Οι Spikol et al. (44) συζητούν για το
περιβάλλον σε σχέση με τη συνεργασία στην φορητή εκμάθηση, και ορίζουν το
περιβάλλον ως "πληροφορίες και περιεχόμενο που χρησιμοποιούνται για υποστήριξη μιας
συγκεκριμένης δραστηριότητας (μεμονωμένη ή συνεργατική) σε ένα συγκεκριμένο φυσικό
περιβάλλον ".
Στο mobile learning, το περιβάλλον του μαθητευόμενου είναι ένα βασικό θεμέλιο, καθώς
οι φορητές συσκευές επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να έχει πρόσβαση, να πλοηγεί και
να κατανοεί τις πληροφορίες όπου και όποτε είναι απαραίτητο.
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3.1.2.2.4 Έλεγχος (Control)
Ο έλεγχος αναφέρεται στο πόσο καλά ελέγχει ένας εκπαιδευτικός ή ένας
μαθητευόμενος τη διαδικασία εκμάθησης, ώστε να υπάρχει ομαλή συνέχεια και να
προκύπτουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα (33). Κατά τον σχεδιασμό
περιβάλλοντων mobile learning, είναι πολύ είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ο ρόλος
του συντονιστή που μεσολαβεί στη μαθησιακή διαδικασία, ο οποίος την ελέγχει μέχρι
ένα ορισμένο επίπεδο, και δημιουργεί το μαθησιακό περιβάλλον που τροφοδοτεί τους
εκπαιδευόμενους με καθοδηγημένο προβληματισμό. Σε διαφορετική περίπτωση, οι
μαθητές μπορεί να κινδυνεύουν να χάσουν την κατεύθυνση (6).
Ως θεωρητικό υπόβαθρο για την έρευνα τους στο mobile learning, οι
Herrington et al. (51) συζητούν την έννοια της αυθεντικής μάθησης όπου οι μαθητές
είναι σε θέση να επιλύσουν σε πραγματικό χρόνο πολύπλοκα προβλήματα σε
επαγγελματικό περιβάλλον και μέσω προβληματισμού να δημιουργούν νέες γνώσεις, και
μερικές φορές η μάθηση αυτή να καθοδηγείται από τους δασκάλους.
Ο ρόλος του καθηγητή και η παρέμβαση στη διαδικασία μάθησης είναι ζωτικής
σημασίας. Οι Pachler et al. (52) αναφέρονται στο "πλαίσιο συνομιλίας για την
υποστήριξη της επίσημης διαδικασίας μάθησης" που προτάθηκε από τον Laurillard (53)
που δείχνει την έννοια του "κόσμου της εμπειρίας" για το ρόλο του καθηγητή στη
διαδικασία εκμάθησης. Παρουσιάζουν μια περαιτέρω κριτική ανάλυση του πλαισίου
συνομιλίας. “Η μάθηση θεωρείται ως μια σειρά επαναληπτικών συνομιλιών με τον
εξωτερικό κόσμο και τα αντικείμενα του, με τον εαυτό μας, με άλλους μαθητές και,
φυσικά, με δασκάλους”.
Οι Frohberg et al. (33) έχουν κατηγοριοποιήσει τις μελέτες για το mobile
learning (που είχαν δημοσιεύθει μέχρι το 2007), από ένα πλήρως ελεγχόμενο από τον
εκπαιδευτικό σενάριο εκμάθησης σε ένα πλήρως ελεγχόμενο από τον μαθητευόμενο
σενάριο. Προτείνουν έναν σκελετό (σκαλωσιά) ως μια βελτιστοποιημένη επιλογή
ανάμεσα στα δυο άκρα. Οι λόγοι για τις συστάσεις για τα ενδιάμεσα σκαλοπάτια
περιλαμβάνουν:
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1. Οι μαθητές προέρχονται από ποικίλα υπόβαθρα και έχουν ξεχωριστές μαθησιακές
ανάγκες.
2. Διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας εκμάθησης μπορεί να διαφέρουν ως προς την
ανάγκη για δημιουργία του σκελετού.
3. Η σκαλωσιά μπορεί να είναι κατάλληλη για την ατομική μάθηση αλλά και για την
μάθηση ως ομάδα.
4. Οι μαθητές μπορεί να αντιμετωπίσουν απρόσμενα προβλήματα ή ευκαιρίες και ίσως
χρειαστεί να αναλάβουν την πρωτοβουλία να λάβουν αποφάσεις μόνοι τους κατά
καιρούς.
Σε περιβάλλοντα φορητής εκμάθησης, είναι πολύ σημαντικό να
αποφασιστεί πόσο αυτόνομος θα πρέπει να είναι ένας μαθητευόμενος, ώστε να
μπορούν να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα μάθησης. Ως εκ τούτου, είναι
σημαντικό να εξεταστεί το επίπεδο ελέγχου κατά τον σχεδιασμό mobile learning
περιβαλλόντων.
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3.1.2.2.5 Συνδεσιμότητα (Connectivity)
Η συνδεσιμότητα, όσον αφορά τις κινητές τεχνολογίες, αναφέρεται στο
πώς οι φορητές συσκευές μπορούν να συνδεθούν ασύρματα χρησιμοποιώντας μια
ποικιλία τεχνολογιών κυψελοειδούς και ασύρματης πρόσβασης όπως GPS, EDGE,
GPRS, GSM, 3Gs, 4Gs, WiMAX, WiFI, WLAN (54), (55).
Η συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει φωνητική τηλεφωνία και
πρόσβαση στο διαδίκτυο για τη διαβίβαση δεδομένων. Η συνδεσιμότητα, ως
χαρακτηριστικό φορητής μάθησης, σχετίζεται με τον τρόπο που ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να έχει πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφορία ή εκπαιδευτικό υλικό σε μια
φορητή συσκευή (35). Οι τεχνολογίες πρόσβασης στο διαδίκτυο λειτουργούν ως διεπαφή
μεταξύ χρηστών, φορητών συσκευών και εκπαιδευτικών πόρων. Οι εκπαιδευτικοί πόροι
μπορεί να είναι προσβάσιμοι από ένα ευρύ φάσμα κινητών τεχνολογιών και συσκευών.
Στην αρένα του mobile learning, μερικοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τον όρο
«προσβασιμότητα» για τις δυνατότητες πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις τεχνολογίες
πρόσβασης. Ωστόσο, η προσβασιμότητα αναφέρεται γενικά σε σχέση με την παροχή των
καταλλήλων εγκαταστάσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (56). Η συνδεσιμότητα
επιτρέπει στην κινητή εκμάθηση να είναι περισσότερο πανταχού παρούσα και φορητή
(57). Καθώς η κάλυψη του δικτύου συνεχίζει να επεκτείνεται και να αναπτύσσεται
καλύτερη ποιότητα, περισσότεροι εκπαιδευόμενοι ενδέχεται να προσελκύονται από την
κινητή μάθηση.
Ο Traxler (57) διαφοροποιεί επίσης το mobile learning από το e-learning με
βάση τη συνδεσιμότητα και την παρουσία, καθώς το mobile learning προσφέρει
περισσότερες ευκαιρίες για τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν τον κόσμο της
γνώσης με μοναδικούς τρόπους, γεγονός που το καθιστά διακριτό από το e-learning και
άλλες μορφές μάθησης μέσω της τεχνολογίας.
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3.1.2.2.6 Κινητικότητα (Mobility)
Η κινητικότητα χρησιμοποιείται μερικές φορές ως εναλλάξιμος όρος με
ευελιξία και φορητότητα (35). Είναι η εύκολη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και
τη συνεργασία με συναδέλφους ανεξάρτητα από το χρόνο και την τοποθεσία (58). Η
κινητικότητα αποτελεί μία από τις βασικές δομές στο σχεδιασμό περιβάλλοντων mobile
learning, επειδή η κινητικότητα είναι, όπως σημειώνει ο Sharples (48), κοινό
χαρακτηριστικό των φορητών συσκευών και των αντιλήψεων όσον αφορά τη μάθηση.
Οι μαθητές μαθαίνουν σε διαφορετικά μέρη και διαφορετικές ώρες όταν
διαθέτουν φορητές συσκευές να τους υποστηρίζουν να μάθουν οπουδήποτε,
οποτεδήποτε (59). Οι Naismith et al. (60) ορίζουν την κινητικότητα ως “η δυνατότητα
σύνδεσης με δραστηριότητες στον εξωτερικό κόσμο, η οποία παρέχει επίσης στους
μαθητές τη δυνατότητα να «ξεφύγουν» από το περιβάλλον της τάξης και να
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που δεν αντιστοιχούν ούτε στην ατζέντα του
εκπαιδευτικού ούτε στο πρόγραμμα σπουδών”.
Ο Koole (35) χρησιμοποίησε τον όρο φορητότητα, δηλαδή την κινητικότητα,
που επιτρέπει τη λήψη φορητών συσκευών σε διαφορετικές τοποθεσίες και
περιβάλλοντα, ακόμα και σε απομακρυσμένους χώρους. Λαμβάνοντας υπόψη τα
χαρακτηριστικά της κινητικότητας η φορητή μάθηση παίρνει πολλά ονόματα όπως
αυθόρμητη, κατ’ απαίτηση (on-demand), ευέλικτη, ακριβής (just-in-time),
τοποθετημένη, φορητή και κινητή (61).
Ο Brown (62) επισημαίνει ότι η κινητικότητα γίνεται ένας τρόπος ζωής, καθώς
έχει κάνει τους χρήστες να επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε πόρους και πρακτικά να
μετατρέπονται σε έμμεσους μαθητές. Περαιτέρω, ο Brown (62) συνιστά ότι η
φορητότητα των συσκευών πρέπει να αξιοποιηθεί για να εμπλουτίσει την εκπαιδευτική
εμπειρία για τους εκπαιδευόμενους.
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3.1.2.2.7 Ανάμειξη (Blending)
Η συνδυασμένη μάθηση (blended learning) είναι μια πανταχού παρούσα (ubiquitous)
λύση μάθησης που συνδυάζει τα οφέλη των διαφόρων τομέων μάθησης, όπως η φορητή
μάθηση, η ηλεκτρονική μάθηση, η μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο και η εκμάθηση
συμφραζομένων (contextual learning) (17), (34).
Ο Ally (63) ορίζει τη συνδυασμένη μάθηση ως μια ποικιλία μαθησιακών
προσεγγίσεων, με εικονικούς και φυσικούς εκπαιδευτικούς πόρους να συνδυάζονται
καταλλήλως. Η πρόσβαση σε περιεχόμενο μάθησης με φορητές συσκευές αποτελεί
εξέλιξη στην αρένα της συνδυασμένης μάθησης, δεδομένου ότι η μαθησιακή εμπειρία
είναι δια βίου και άτυπη (64).
Οι Wan και Howard (65) αναφέρουν ότι η πανταχού παρούσα συσκευή προάγει
τη συνδυασμένη μάθηση, όσον αφορά τους πόρους που διατίθενται στις φορητές
συσκευές

και

έναν

αριθμό

εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων

που

μπορεί

να

πραγματοποιήσει ένας μαθητής όπως η χαρτογράφηση ιδεών, οργάνωση, λήψη
σημειώσεων, έρευνα, ανάγνωση ηλεκτρονικών εγγράφων, η δημιουργία φύλλων
εργασίας και την υποβολή τους για έλεγχο, παρακολούθηση κινούμενων σχεδίων και
ταινιών,

σχεδίαση

γραφημάτων,

υπολογισμός

μαθηματικών

προβλημάτων,

να

καταγράφει υλικό (φωνητικό και με γραφίδα), η αλληλεπίδραση με προσομοιώσεις και η
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό μέσω πολυμέσων. "Η πρόσβαση σε ένα φορητό
υπολογιστή όλη την ώρα είναι σαν να έχετε πρόσβαση σε όλα τα στυλό, βιβλία κειμένων
ή άλλα γραπτά μέσα, κάμερες, αριθμομηχανές, καταγραφείς φωνής, ρολόγια και στο
διαδίκτυο."
Οι Naismith et al. (38),(60) θεωρούν επίσης ότι η προσαρμογή της μικτής
προσέγγισης στην φορητή εκμάθηση είναι επιτακτική, λόγω του προσανατολισμού της
με πολλαπλές θεωρητικές και πρακτικές προοπτικές. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι το
mobile learning, όταν συνδυάζεται με άλλες μορφές μάθησης, καθιστά την μαθησιακή
εμπειρία πιο καρποφόρα, αυστηρή και συνεργατική. Η φορητή εκμάθηση παρέχει την
ευκαιρία να υποστηρίξει και να βελτιώσει την απόδοση των μαθητών και τους
προσελκύει να συμμετέχουν περισσότερο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Να
συμπεριληφθεί λοιπόν η φορητή εκμάθηση στην κανονική εκπαίδευση, με την
ανάμειξή της στις υπάρχουσες μορφές εκμάθησης, όπως είναι η μάθηση του
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"πρόσωπο με πρόσωπο" και η ηλεκτρονική μάθηση, είναι η ορθολογική λύση για
τους εκπαιδευτικούς παρόχους.

3.1.2.2.8 Περιεχόμενο (Content)
Το περιεχόμενο του mobile learning αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς πόρους για τους
σπουδαστές σε μορφή συμβατή με τις φορητές συσκευές (33). Ο Low (66) έχει
διαμορφώσει ένα σύνολο προτύπων για το mobile learning στο Ευέλικτο Παιδαγωγικό
Πλαίσιο της Αυστραλίας (Australian Flexible Learning Framework) για τη δημιουργία,
προσαρμογή, πρόσβαση και τροποποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου ή εκπαιδευτικού
υλικού για φορητές συσκευές. Η ανάπτυξη περιεχομένου φορητής εκμάθησης
εξαρτάται από το είδος των μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες απαιτούνται για
ένα συγκεκριμένο μαθησιακό σενάριο.
Στη βιβλιογραφία προτείνεται μια σειρά από mobile learning δραστηριότητες,
όπως η πρόσβαση σε πληροφορίες από απόσταση, η κοινή χρήση αρχείων, η λήψη
φωτογραφιών, η εγγραφή και η αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο και η κοινή
χρήση των αρχείων αυτών εξ αποστάσεως με σκοπό τη δημιουργία συνεργατικού online
περιεχομένου (32), (60).
O Traxler (56) στον ορισμό του για την φορητή εκμάθηση, την αποκαλεί με διάφορους
χαρακτηρισμούς "αυθόρμητη, ανεπίσημη, σε μέγεθος μπουκιάς, ελαφριά, ευαίσθητη στο
περιβάλλον, συνδεδεμένη, εξατομικευμένη, διαδραστική". Αυτοί οι όροι υποδεικνύουν
τον τύπο του περιεχομένου που είναι κατάλληλο για την φορητή εκμάθηση.
Το

περιεχόμενο

της

φορητής

εκμάθησης

μπορεί

να

δημιουργηθεί

προσαρμοσμένα για τους εκπαιδευτικούς φορείς σύμφωνα με τις προτιμήσεις του
εκπαιδευτικού ιδρύματος που εξυπηρετούν. Ωστόσο, το τυποποιημένο (έτοιμο)
περιεχόμενο (που συνήθως περιλαμβάνει εφαρμογές κινητής εκμάθησης ή απλώς
apps, όπως ονομάζονται από τους προγραμματιστές λογισμικού) είναι επίσης
διαθέσιμο στην αγορά (55).
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3.1.2.2.9 Τεχνική Υποστήριξη (IT or Technical Support)
To να γίνει το mobile learning μια απρόσκοπτη ευκαιρία μάθησης δεν είναι
δυνατό χωρίς την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς και τους
φοιτητές. Οι Chen et al. (67) δείχνουν ότι η έλλειψη κατάλληλης τεχνικής και
διοικητικής υποστήριξης είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που επηρεάζουν
την υιοθέτηση της φορητής μάθησης από τους δασκάλους. Συγκεκριμένα, αν οι
εκπαιδευτικοί είναι «ψηφιακοί μετανάστες» και πρέπει να επανασχεδιάσουν τα
μαθήματα για την φορητή μάθηση, θα χρειαστούν μεγάλη υποστήριξη για να κάνουν το
περιεχόμενο στο μέγεθος που πρέπει (bite-sized). Περισσότερο από την εκπαιδευτική
υποστήριξη σχεδιασμού, θα απαιτούσαν τεχνική υποστήριξη και εάν αντιμετωπίσουν
προβλήματα με τη μεταφόρτωση και τη διατήρηση περιεχομένου κινητής μάθησης (67),
(68). Ομοίως, αν οι μαθητές αντιμετωπίσουν δυσκολίες πρόσβασης και λήψης
μαθησιακών πόρων, η τεχνική υποστήριξη θα ήταν άμεση ανάγκη. Η βιβλιογραφία
δείχνει ότι η υλοποίηση της φορητής εκμάθησης στις διάφορες εκπαιδευτικές
βαθμίδες όπως τα σχολεία, τα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια θα απαιτούσε
εκτεταμένες τεχνολογίες πληροφορικής ή τεχνική υποστήριξη για την επιτυχία και
την αξιοπιστία της υλοποίησης του mobile learning (17),(45).
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3.1.2.2.10 Κόστος (Cost)
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της φορητής εκμάθησης παράγουν υψηλό
κόστος για τα ιδρύματα και οι εκπαιδευόμενοι μπορεί επίσης να χρειαστεί να πληρώσουν
για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Οι Dyson et al. (69) επισημαίνουν ότι το
κόστος της υιοθεσίας κινητής εκμάθησης είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για πολλούς
παρόχους εκπαίδευσης. Το κόστος των τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας για μάθηση
χωρίστηκε σε τέσσερις κύριες κατηγορίες από τους Dyson et al. (69). Τα έξοδα
προκύπτουν από τους εκπαιδευτικούς φορείς και τους φοιτητές σε διάφορους
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων χρήσης, του κόστους του φορητού
υλικού, του κόστους του κινητού λογισμικού και του κόστους των δικτύων που
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί φορείς. Οι χρεώσεις χρήσης αναφέρονται στους
λογαριασμούς των παρόχων τηλεπικοινωνιών για τη χρήση δεδομένων. Αυτές οι
χρεώσεις χρεώνονται στους μαθητές και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είναι
πρόθυμοι να εγκρίνουν τυχόν επιχορηγήσεις για να καλύψουν τις χρώσεις αυτές. Αυτά
τα τέλη είναι αρκετά υψηλά και ακριβά για τους σπουδαστές ακόμη και σε πολλές
ανεπτυγμένες χώρες (70).
Οι Dyson et al. (69) υποδηλώνουν ότι οι φοιτητές μπορούν να αποφύγουν
εκτεταμένες χρεώσεις δεδομένων με τη λήψη υλικού εκμάθησης σε έναν υπολογιστή και
τη μεταφορά του σε μια φορητή συσκευή και θα προτιμούσαν να χρησιμοποιήσουν
δίκτυα WI-Fi που παρέχονται από ιδρύματα χωρίς κόστος. Ωστόσο, η προσπάθεια για
αποφυγή του κόστους για τη χρήση δεδομένων ενδέχεται να περιορίζει τους φοιτητές,
όσον αφορά τη χρήση ορισμένων δυνατοτήτων που παρέχονται από την φορητή
εκμάθηση, εν κινήσει και εκτός των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. Η τιμή αγοράς μιας
κινητής συσκευής για μάθηση είναι επίσης αρκετά υψηλή, αλλά οι εκπαιδευτικοί φορείς
παρέχουν συχνά χρηματοδότηση για την αγορά φορητών συσκευών για ερευνητικούς
σκοπούς. Είναι ενδιαφέρον ότι, ο Οικονομίδης και η Γροσουπόλου (71) διαπίστωσαν
ότι οι φοιτητές είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ακόμη και μια ακριβή κινητή συσκευή
με προηγμένες λειτουργίες. Ομοίως, οι Lundin et al. (72) προτείνουν στους
εκπαιδευτικούς φορείς να εκμεταλλευτούν τις προσωπικές συσκευές των φοιτητών
για εκπαιδευτικές χρήσεις καθώς τις φέρνουν μαζί τους σε ιδρύματα και τις
χρησιμοποιούν ήδη για την επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση.
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3.1.2.2.11 Σύνοψη
Στην εικόνα 3.6 συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του mobile learning
(30) σύμφωνα με τη βιβλιογραφία από το 2005 έως το 2012 (6), (15), (31), (32), (35),
(37), (73). Οι ερευνητές ξεχώρισαν μέσα από αρχικά 700 δημοσιεύσεις (30), τις πιο
σχετικές με τα χαρακτηριστικά και το παιδαγωγικό πλαίσιο του mobile learning και τις
συγκέντρωσαν στο παρακάτω γράφημα. Αποτελείται λοιπόν από τις βιβλιογραφικές
πήγες με τις περισσότερες αναφορές, με τα εσωτερικά ορθογώνια πλαίσια να
περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην κάθε πηγή, ενώ στα εξωτερικά
με το διακεκομμένο πλαίσιο να αναφέρονται τα υπόλοιπα από τα χαρακτηριστικά που
παρουσιάστηκαν στο σύνολο (30). Τα ευρήματα από τη μελέτη δείχνουν ότι οι
περισσότεροι ερευνητές επικέντρωσαν τη μελέτη τους σε συγκεκριμένα σύνολα από
χαρακτηριστικά όπως η ευχρηστία, η συνεργασία και η συνδεσιμότητα.

Εικόνα 3.6: Χαρακτηριστικά του Mobile Learning, σύνοψη από τη
βιβλιογραφία, 2013.
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3.1.2.3 Παιδαγωγικό Πλαίσιο Mobile Learning
Οι παιδαγωγικές πτυχές που σχετίζονται με την κινητή εκμάθηση, αναφέρονται
με σκοπό να βρεθούν τρόποι με τους οποίους τα φορητά εργαλεία μπορούν να
ενσωματωθούν στη μάθηση και τις διδακτικές δραστηριότητες. Υπάρχουν τέσσερις
βασικές πτυχές για το παιδαγωγικό πλαίσιο για το m-learning. Εργαλεία
ολοκλήρωσης, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, τεχνικές αξιολόγησης και κατάρτιση
των εκπαιδευτικών. Η Εικόνα 3.7 δείχνει τις βασικές πτυχές ενός αποτελεσματικού
παιδαγωγικού πλαισίου m-learning (74).

Εικόνα 3.7: Βασικές πτυχές για ένα αποτελεσματικό παιδαγωγικό πλαίσιο mlearning.
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3.1.3.2.1 Εργαλεία ολοκλήρωσης (Intergration of Tools)
Οι Ktoridou και Eteokleous (75) εντοπίζουν κυρίως δύο προσεγγίσεις στην
ολοκλήρωση των φορητών συσκευών συσκευών:
1) ως υποστηρικτικά εργαλεία, και
2) ως εκπαιδευτικά εργαλεία.
Εάν τα κινητά εργαλεία λειτουργούν ως υποστήριξη, τότε υποστηρίζουν την επικοινωνία
μεταξύ των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών, την κοινή χρήση αρχείων, τη
συζήτηση, την αναζήτηση πληροφοριών και άλλα χαρακτηριστικά. Επίσης, τα φορητά
εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία διδασκαλίας. Για παράδειγμα, οι
μαθητές μπορούν να εκτελούν τις εκπαιδευτικές εργασίες τους σε φορητές συσκευές. Τα
εκπαιδευτικά ινστιτούτα μπορούν να παρέχουν στους μαθητές ηλεκτρονικά βιβλία,
περιεχόμενο και άλλα εκπαιδευτικά υλικά. Η κατάλληλη επιλογή εργαλείων είναι
σημαντική για τη φορητή εκμάθηση. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για
το περιεχόμενο των μαθημάτων. Επιπροσθέτως, οι φορητές συσκευές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών.

3.1.3.2.2 Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις (Pedagogical Approaches)
Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η εποικοδομητική, η συνδυασμένη μάθηση, η
συνεργατική μάθηση και η ενεργός μάθηση είναι προσεγγίσεις που παρουσιάζονται
ακολούθως:
- Εποικοδομητική Προσέγγιση (Constructive Learning): Η κατασκευαστική εκμάθηση
κατασκευάζει τη γνώση με την ερμηνεία της νέας γνώσης που βασίζεται στην
προηγούμενη γνώση (76). Σύμφωνα με τη θεωρία των κονστρουκτιβιστών, η μάθηση
πρέπει να επικεντρώνεται στο φοιτητή (77). Και οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται σε
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους συμμετέχοντας ενεργά στην
κατασκευή πληροφοριών για την εκπλήρωση της μάθησης. Ο ρόλος του εκπαιδευτή
είναι να κατευθύνει τους μαθητές στην αφομοίωση και την κατασκευή των
πληροφοριών (78), (79).
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- Συνδυασμένη εκμάθηση (Blended Learning): Η συνδυασμένη εκμάθηση, η οποία
συνδυάζει την διδασκαλία στην τάξη με την ηλεκτρονική εκμάθηση, μπορεί να
μεγιστοποιήσει τα οφέλη των μεθόδων face-to-face και online (80). Η συνδυασμένη
εκμάθηση συνδυάζει τα διαφορετικά πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης με πρόσωπο με
πρόσωπο και της ηλεκτρονικής μάθησης για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητά
της.
- Συνεργατική εκμάθηση (Collaborative Learning): Συνεργατική μάθηση: Η συνεργατική
μάθηση έχει χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για πολλά χρόνια (81). Σύμφωνα με την
κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky (82), ένα άτομο μαθαίνει περισσότερο
αποτελεσματικά μέσω μιας μεθόδου συνεργατικής μάθησης που συνδέεται με την εγγύς
ζώνη ανάπτυξης του, παρά από όταν μαθαίνει μόνος του. Η συνεργατική μάθηση
ορίζεται ως η καλή διαχείριση των ατόμων που ασχολούνται με μια κοινή ανάθεση
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα κινητά εργαλεία, το διαδίκτυο κλπ. Και
επίσης, αυτό το είδος μαθησιακών περιβαλλόντων είναι συνήθως τα περιβάλλοντα που
παρέχουν πληροφορίες και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ομάδας, άλλα και
των εμπειρογνωμόνων μέσω των εργαλείων συλλογικής εκμάθησης που υποστηρίζονται
από την τεχνολογία (83)-(85). Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να
ολοκληρώνουν τα έργα στα οποία συνεργάζονται, ακόμα και δεν βρίσκονται στο ίδιο
περιβάλλον.
- Ενεργός μάθηση: Η έρευνα που έχει ως επίκεντρο τη διδασκαλία και την
εκμάθηση, περιγράφεται ως ενεργός μάθηση. Είναι μια διαδικασία όπου οι μαθητές
συμμετέχουν σε εργασίες σκέψης υψηλότερης τάξης, όπως ανάλυση, σύνθεση και
αξιολόγηση. Οι φορητές συσκευές έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τη διαδικασία
εκμάθησης για τους εκπαιδευόμενους. Είναι ευέλικτα και ενεργά εργαλεία εκμάθησης.
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3.1.3.2.3 Τεχνικές Αξιολόγησης (Assessment techniques)
Οι εκπαιδευτές οι οποίοι ασχολούνται με την φορητή εκμάθηση μπορούν να
χρησιμοποιήσουν όλες τις τεχνικές αξιολόγησης για την αξιολόγηση προϊόντων/έργων
μαθητευόμενων.
Οι τεχνικές αξιολόγησης, γίνονται με βάση τον υπολογιστή, την αυτοαξιολόγηση, την
αξιολόγηση από ομότιμους και την επίβλεψη εκπαιδευτών και παρουσιάζονται
ακολούθως:
- Υπολογιστική αξιολόγηση (Computer based Assessment): Τα δίκτυα υπολογιστών
επιτρέπουν στους μαθητές να διεξάγουν δραστηριότητες αξιολόγησης οποιαδήποτε
στιγμή και οπουδήποτε, και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδεθούν με ευελιξία στο
διαδίκτυο για να ελέγξουν την πρόοδο της αξιολόγησης. Επίσης, η κινητή αξιολόγηση
μπορεί να εξαλείψει το χρόνο και το κόστος που οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές θα
επενδύσουν διαφορετικά στην εκτύπωση της εργασίας των σπουδαστών (86).
- Αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από ομοτίμους: Οι ερευνητές (87) εξέτασαν την
αυτοαξιολόγηση, που είναι μια διαδικασία εκπαιδευτικής εκτίμησης, κατά την οποία οι
μαθητές αναδεικνύουν και αξιολογούν την ποιότητα της εργασίας τους και της μάθηση
τους, κρίνουν τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται σε ρητά δηλωμένους στόχους ή
κριτήρια, εντοπίζουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους στις εργασίες τους και
τους δίνεται η δυνατότητα να αναθεωρήσουν ανάλογα.
Η αξιολόγηση από ομοτίμους μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αξιολόγηση
της απόδοσης των μεμονωμένων μαθητών από ομάδες, και μπορεί να βοηθήσει στη
διαμόρφωση και στην αθροιστική αξιολόγηση. Οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν
τα μέλη της ομάδα τους ή μέλη άλλων ομάδων (87). Οι Keegan et al. (88) ανέφεραν ότι
tasks τα οποία είναι χρήσιμα σε μικρές οθόνες, είναι οι σύντομες ερωτήσεις με αυτόματη
ανάδραση, τα κουίζ, οι αναθέσεις πολλαπλών επιλογών και άλλες αναθέσεις που
απαιτούν μικρές ποσότητες εισαγωγής κειμένου από το χρήστη, όπως μια δοκιμασία
λεξιλογίου. Είναι εύκολο να σχεδιαστούν αναθέσεις πολυμέσων, για παράδειγμα στο
Flash, όπως drag n drop και άλλοι τύποι εάν υπάρχει υποστήριξη από τη συσκευή
για

αυτούς.

Ερωτήσεις

πολλαπλών

επιλογών

με

4

προσαρμόζονται εύκολα στις οθόνες των κινητών συσκευών.
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πιθανές

απαντήσεις

- Αξιολόγηση εκπαιδευτή: Ο Race (89) έδειξε ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δεν
είναι επαρκώς έγκυρη και ότι οι μαθητές είναι σε καλύτερη θέση για να αξιολογήσουν το
δικό τους έργο ή το έργο κάποιου άλλου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση εκπαιδευτικών με αξιολόγηση από ομοτίμους.
Επίσης, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να εντοπίζουν τα σημάδια
που τους παρέχει ο κάθε μαθητής για να αξιολογήσουν τον εαυτό τους.

3.1.3.2.4 Κατάρτιση Εκπαιδευτικών
Η σωστή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, υποστηρίζει το έργο των δασκάλων
και τους υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της παραγωγής περιεχομένου καθώς και της
στρατηγικής παράδοσης της ύλης στην τάξη. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι για την
οικοδόμηση

μιας

κοινότητας

μάθησης,

ενθαρρύνουν

τους

συμμετέχοντες

διερευνήσουν τα συστήματα καθώς και τα υλικά που τους παρέχονται (88).
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3.1.2.4 Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις του Mobile Learning
3.1.4.2.1 Πλεονεκτήματα
 Κατάλληλο για ανθρώπους που βρίσκονται εν κινήσει.
 Άμεση πρόσβαση σε περιεχόμενο οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
 Μπορεί να βελτιώσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών.
 Κατάλληλο για πρακτική εξάσκηση και επανάληψη της τελευταίας στιγμής.
 Μπορεί να βελτιώσει την εκμάθηση που έχει ως επίκεντρο το μαθητή (studentcentered learning).
 Μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών που έχουν έφεση στην
τεχνολογία λόγω του πλούσιου περιεχομένου σε πολυμέσα.
 Μπορεί να υποστηρίξει τη διαφοροποίηση των αναγκών των μαθητών και της
προσωποποιημένης εκμάθησης.
 Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των πολιτιστικών και επικοινωνιακών
εμποδίων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού ιδρύματος, χρησιμοποιώντας
επικοινωνιακά κανάλια που προτιμούν περισσότερο οι φοιτητές.
 Διευκολύνει

τη

συνεργασία

μέσω

συγχρονισμένης

και

ασυγχρόνιστης

επικοινωνίας.
3.1.4.2.2 Προκλήσεις
 Μπορεί να διευκολύνει το μαθητή να αντιγράψει.
 Μπορεί να δώσει ένα προβάδισμα στου μαθητές που έχουν έφεση στην
τεχνολογία σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν.
 Μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα αποξένωσης στους μαθητές που δεν
είναι σχετικοί με την τεχνολογία.
 Μπορεί να απαιτείται να γίνει επαναδιαμόρφωση των μέσων που
χρησιμοποιούνται ή να υπάρχουν μέσα σε πολλαπλές μορφές.
 Θα μπορούσε να καταστήσει κάποιο περιεχόμενο ξεπερασμένο εξαιτίας των
γρήγορων αναβαθμίσεων.
 Θα μπορούσε να απαιτήσει κάποια επιπλέον διαδικασία εκμάθησης (πιο
αργή) για τους μαθητές και το προσωπικό που δεν είναι εξοικειωμένοι με την
τεχνολογία.
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4 Ανάπτυξη της εφαρμογής Chemistry Time
Πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής εφαρμογής Chemistry Time,
με σκοπό την προσομοίωση μιας διδακτικής ώρας Χημείας Γ’ Γυμνασίου μέσω του
mobile learning. Η εφαρμογή εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σε Tablet Samsung Galaxy
S 8.4 SM-T705 με έκδοση Android 5.0.2 και μέγεθος οθόνης 8,4”. Παρόλο που ο
αρχικός στόχος ήταν τα Tablet, η εφαρμογή λειτουργεί και σε μικρότερες οθόνες,
δηλαδή σε Smartphone με μικρές διαφοροποιήσεις.

4.1 Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το
λογισμικό του Android Studio καθώς και η πλατφόρμα ανάπτυξης Firebase, που θα
παρουσιαστούν ακολούθως.

4.1.1 Android Studio 2.3.3
Το Android Studio αποτελεί ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον
(IDE) για ανάπτυξη εφαρμογών Android. Είναι open source λογισμικό του οποίου η
πρώτη σταθερή έκδοση έγινε διαθέσιμη το 2014. Είναι διαθέσιμο για Windows, Mac OS
X και Linux, και αντικατέστησε τα Eclipse Android Development Tools (ADT) ως το
κύριο IDE της Google για ανάπτυξη εφαρμογών Android.
Για την ανάπτυξη της εφαρμογής Chemistry Time εγκαταστάθηκε η τελευταία
έκδοση 2.3.3 σε περιβάλλον Windows 7. Στις εικόνες 4.1 και 4.2 φαίνονται κάποια από
τα βασικά βήματα για τη δημιουργία του Project Chemistry Time. Στην εικόνα 4.2
φαίνεται το εύρος των εκδόσεων Android τις οποίες θα υποστηρίζει η εφαρμογή
Chemistry Time, με κατώτερη την 4.0.3 (IceCreamSandwitch) μέχρι και την πιο
καινούρια έκδοση, σύμφωνα με τα στατιστικά που παρέχει το ίδιο το Android Studio
ώστε να καλυφθεί όσο μεγαλύτερη γκάμα συσκευών γίνεται. Συγκεκριμένα, αναφέρεται
ότι περίπου το 97,4% των εγγεγραμμένων ενεργών συσκευών στο Google Play Store
λειτουργούν σε έκδοση Android 4.0.3 και πάνω.
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Εικόνα 4.1: Δημιουργία Project στο Android Studio.

Εικόνα 4.2: Δημιουργία Project στο Android Studio.
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Στην εικόνα 4.3 φαίνονται τα πακέτα εκδόσεων Android που εγκαταστάθηκαν
κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων για τη λειτουργία της πλατφόρμας Android Studio.

Εικόνα 4.3: Ρυθμίσεις εγκατάστασης εκδόσεων Android.
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4.1.2 Firebase
Η Firebase είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης mobile και web εφαρμογών.
Περιλαμβάνει μια σειρά από συμπληρωματικά εργαλεία τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιήσουν και να συνδυάσουν οι developers σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Το
αρχικό προϊόν της αποτελούταν από μια realtime database και είχε γίνει διαθέσιμο πρώτη
φορά το 2011. Με τον καιρό επεκτάθηκαν οι δυνατότητες του, και εξελίχθηκε σε πλήρη
πλατφόρμα για ανάπτυξη εφαρμογών (app development suite). To 2014 πέρασε στην
ιδιοκτησία της Google και το 2016 προστέθηκε στο προϊόν ένας μεγάλος αριθμός από
καινούρια σημαντικά χαρακτηριστικά.
Μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα της Firebase παρουσιάζονται εν συντομία οι
δυνατότητες που παρέχει, όπως φαίνεται στις εικόνες 4.4 και 4.5.

Εικόνα 4.4: Αρχική σελίδα Firebase, https://firebase.google.com/
Η επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας για την ανάπτυξη της εφαρμογής
Chemistry Time έγινε γιατί παρέχει κάποιες δυνατότητες που υποστηρίζουν
συγκεκριμένες λειτουργίες της εφαρμογής. Κάνοντας μια πλοήγηση στη σελίδα της
Firebase στον τομέα Pricing παρέχονται όλες οι πληροφορίες για το κόστος του hosting
και της βάσης δεδομένων, όπως φαίνεται στις εικόνες 4.6 και 4.7 . Για την ανάπτυξη της
εφαρμογής στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας το πακέτο χωρίς χρέωση στην πρώτη
στήλη στην εικόνα 4.7 παρέχει χαρακτηριστικά τα οποία υπερκαλύπτουν τις ανάγκες της
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εφαρμογής σε αυτή τη φάση. Όποτε το Spark Plan είναι το πακέτο που επιλέχθηκε και
μπορεί να αναβαθμιστεί στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.
Η Firebase επιλέχθηκε όμως όχι μόνο για τις ελκυστικές της παροχές σε hosting
και database, αλλά επειδή διαθέτει και κάποιες χρήσιμες δυνατότητες που διευκολύνουν
την ανάπτυξη της εφαρμογής, οι οποίες θα παρουσιαστούν παρακάτω.

Εικόνα 4.5: Αρχική σελίδα Firebase, https://firebase.google.com/
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Εικόνα 4.6: Αρχική σελίδα Firebase, https://firebase.google.com/

Εικόνα 4.7: Αρχική σελίδα Firebase, https://firebase.google.com/pricing/
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4.1.2.1 Δημιουργία Project στη Firebase
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός
νέου Project στη Firebase. Αρχική προϋπόθεση είναι ο developer να διαθέτει Google
λογαριασμό. Όπως παρουσιάζεται στις εικόνες 4.8 και 4.9 αρχικά πρέπει να γίνει login
με το gmail του διαχειριστή της Firebase.

Εικόνα 4.8: Βασικά βήματα login στη Firebase.
Η σύνδεση του χρήστη πραγματοποιείται εύκολα και το ιδιο απλή είναι και η
δημιουργία του project. Με το που ολοκληρωθεί το login, εμφανίζεται η οθόνη της
εικόνας 4.10 όπου δύνεται η δυνατότητα προσθήκης νέου project. Έπειτα
προσδιορίζονται κάποια στοιχεία όπως το όνομα της εφαρμογής και η χώρα. Στο στάδιο
που ακολουθεί και απεικονίζεται στην εικόνα 4.12 πρακτικά γίνεται η σύνδεση του
project της εφαρμογής στο Android Studio με την Firebase. Η διασύνδεση αυτή γίνεται
εύκολα και αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της Firebase σε σχεσή με την υλοποίηση της
διασύνδεσης με κάποιον «παραδοσιακό τρόπο», όπου απαιτείται αρκετή προσπάθεια σε
προγραμματιστικό επίδεδο. Έπισης πλεονεκτεί και σε θέματα συγχρονισμού με τη βάση.
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Στο βήμα της εικόνας 4.14 φαίνεται ότι πρέπει να γίνει η λήψη του JSON αρχείου
καθώς και που αποθηκεύται αυτό στο project του Android Studio. Έπειτα όπως φαίνεται
στην εικόνα 4.15 πραγματοποιείται συγχρονισμός μεταξύ Android Studio και Firebase
και ολοκληρώνεται η διασύνδεση. Η τελική εικόνα της πλατφόρμας μετά την δημιουργία
του project φαίνεται στην εικόνα 4.16 όπου πλέον μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα
εργαλεία που παρέχει η Firebase.

Εικόνα 4.9: Βασικά βήματα login στη Firebase.
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Εικόνα 4.10: Βασικά βήματα δημιουργίας νέου Project στη Firebase.

Εικόνα 4.11: Βασικά βήματα δημιουργίας νέου Project στη Firebase.
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Εικόνα 4.12: Βασικά βήματα δημιουργίας νέου Project στη Firebase.

Εικόνα 4.13: Βασικά βήματα δημιουργίας νέου Project στη Firebase.
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Εικόνα 4.14: Βασικά βήματα δημιουργίας νέου Project στη Firebase.

Εικόνα 4.15: Βασικά βήματα δημιουργίας νέου Project στη Firebase.
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Εικόνα 4.16: Ολοκλήρωση δημιουργίας νέου Project στη Firebase.
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4.1.2.2 Εργαλεία Firebase
Από τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει η Firebase για την ανάπτυξη της
εφαρμογής

Chemistry

Time

χρησιμοποιήθηκαν

τα

Analytics

(εικόνα

4.17),

Authentication (εικόνα 4.18), και Database (εικόνες 4.19-4.21).

Εικόνα 4.17: Τομέας Analytics σε project της Firebase.
Όσον αφορά τον τομέα Analytics παρέχονται διάφορα στοιχεία για τη χρήση της
εφαρμογής σε ορισμένο χρονικό διάστημα της επιλογής του χρήστη όπως οι ενεργοί
χρήστες, ο μέσος όρος χρήσης της εφαρμογής, ο αριθμός συνεδριών ανα χρήστη, τα
μοντέλα των συσκευών στα οποία εγκαταστάθηκε η εφαρμογή και την έκδοση Android
στην οποία λειτουργούν, καθώς και τις χώρες διαμονής των χρηστών που εγκατέστησαν
την εφαρμογή. Παρέχονται φυσικά και οικονομικά στοιχεία για το κέρδος που μπορεί να
αποφέρει η εφαρμογή.
Αυτές είναι κάποιες από τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει ο χρήστης, οι οποίες
είναι κρίσιμες και την πορεία και την απήχηση που έχει το προϊόν του στο κοινό.
Στον τομέα Authentication παρέχεται η λίστα με τους εγγεγραμμένους χρήστες
στην εφαρμογή με βάση το email τους και κατά την εγγραφή τους παράγεται ένα
μοναδικό User UID για τον κάθε χρήστη όπως φαίνεται στην τελευταία στήλη του
πίνακα στην εικόνα 4.18. Εδώ παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των χρηστών, η
διαγραφή χρήστη, η προσθήκη χρήστη, η απενεργοποίηση του λογαριασμού ενός
51

χρήστη καθώς και η δυνατότητα να γίνει reset του κωδικού πρόσβασης του χρήστη
στην εφαρμογή αποστέλλοντας του το σχετικό μήνυμα στο email του.

Εικόνα 4.18: Τομέας Authentication σε project της Firebase.
Όσον αφορά τον τομέα Database, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της Firebase
στο οποίο βασίζονται σημαντικές λειτουργίες της εφαρμογής. Οι λειτουργίες αυτές είναι
ο διαχωρισμός των admin χρηστών σε σχέση με τους απλούς χρήστες και η δυναμική
λειτουργία μιας σειράς ερωτήσεων κατανόησης οι οποίες προβάλλονται στην εφαρμογή
υπό μορφή πολλαπλών ερωτήσεων.
Αρχικά οι admin χρήστες δηλώνονται όπως φαίνεται στην εικόνα 4.19 με το
μοναδικό User UID το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα. Κατά την εγγραφή των χρηστών
στην εφαρμογή δηλώνουν το email τους, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης
τους στην εφαρμογή. Στην εικόνα 4.21 φαίνεται στο πεδίο users το όνομα χρήστη που
δηλώθηκε κατά την εγγραφή, πως αντιστοιχίζεται με τον κωδικό User UID που
παράγεται από τη Firebase.
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Εικόνα 4.19: Τομέας Database σε project της Firebase.
Όλοι οι χρήστες της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε μια
σειρά από ερωτήσεις υπο μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής όπως αναφέρθηκε
νωρίτερα. Οι ερωτήσεις εισάγονται μέσω της Firebase με συγκεκριμένο τρόπο και
λειτουργούν δυναμικά με την εφαρμογή. Ο χρήστης της Firebase έχει δυνατότητα να
τροποποιήσει ερωτήσεις, να προσθέσει, να αφαιρέσει και να αλλάξει τη σειρά προβολής
τους καθώς και να αλλάξει τη βαρύτητα της κάθε ερώτησης στο συνολικό σκορ που θα
λάβει ο χρήστης αφού ολοκληρώσει το κουίζ.
Το σκορ αυτό υπολογίζεται και αντιστοιχίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό με
το όνομα του κάθε χρήστη, στο πεδίο scores το οποίο φαίνεται στην εικόνα 4.21 . Κάθε
φορά αποθηκεύεται στη βάση το τελευταίο σκορ που πέτυχε ο κάθε χρήστης
ανεξαρτήτως εάν έχουν μεταβληθεί οι ερωτήσεις στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
Το πεδίο των scores είναι αυτό που πρακτικά διαφοροποιεί τους admin
χρήστες από τους κανονικούς χρήστες. Κατά τη σύνδεση τους στην εφαρμογή οι
admin έχουν πρόσβαση στο πεδίο Αποτελέσματα, όπου μπορούν να δουν τα σκορ
όλων των χρηστών, εικονίδιο το οποίο δεν είναι ορατό στους απλούς χρήστες. Η
αντιπαραβολή των δύο ειδών χρηστών φαίνεται στην εικόνα 4.22.

53

Εικόνα 4.20: Τομέας Database σε project της Firebase.

Εικόνα 4.21: Τομέας Database σε project της Firebase.
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Εικόνα 4.22: Αντιπαραβολή του μενού της εφαρμογής για τα δύο είδη χρηστών, η
αριστερή εικόνα προβάλλεται στο μενού του admin χρήστη και η δεξιά σε έναν
κανονικό χρήστη.

Μια ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι ο developer της
εφαρμογής μπορεί να διαχειριστεί τα εργαλεία της Firebase που παρουσιάστηκαν
προηγουμένως και μέσα από το Android Studio όπως φαίνεται στις εικόνες 4.23 και 4.24
. Στην εικόνα 4.24 διακρίνονται τονισμένα με μπλε χρώμα τα εργαλεία που έχουν
χρησιμοποιηθεί στην Firebase.
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Εικόνα 4.23: Διαχείριση της Firebase μέσα από το Android Studio.

Εικόνα 4.24: Διαχείριση της Firebase μέσα από το Android Studio.
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4.1.2.3 Εγγραφή ή Σύνδεση Χρήστη στην Εφαρμογή Chemistry Time
H Firebase υποστηρίζει πλήρως την εγγραφή ή σύνδεση των χρηστών σε μια
εφαρμογή, το λεγόμενο αλλιώς authentication. Έτσι μπορεί να γίνει η σύνδεση των
χρηστών και μέσω google+, Facebook ή άλλων κοινωνικών δικτύων, πέραν της
κλασσικής σύνδεσης παρέχοντας ο χρήστης όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Παρέχει τη
δυνατότητα verification του χρήστη, στέλνοντας του ένα σύνδεσμο ενεργοποίησης του
λογαριασμού του στο email που καταχωρήθηκε από τον χρήστη. Ακόμα μπορεί να
υποστηρίξει πεδία όπως “Ξέχασα τον κωδικό μου”, όπου ο χρήστης επιλέγει όταν δε
θυμάται τον κωδικό πρόσβασης του στην εφαρμογή και του αποστέλλεται με
ηλεκτρονικό μήνυμα καινούριος στο email που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του.
Παρέχεται λοιπόν ένα πλήρες authentication στο χρήστη. Στην εφαρμογή
Chemistry Time το authentication διατηρήθηκε σε ένα πολύ βασικό επίπεδο καθώς
δόθηκε βαρύτητα περισσότερο στο εκπαιδευτικό κομμάτι και στη διαδραστικότητα
που παρέχει το περιεχόμενο της εφαρμογής. Στην εικόνα 4.25 που ακολουθεί φαίνεται
η αρχική οθόνη της εφαρμογής όπου γίνεται η σύνδεση ή εγγραφή του χρήστη.

Εικόνα 4.25: Αρχική οθόνη εφαρμογής Chemistry Time.

57

4.2 Παρουσίαση της εφαρμογής Chemistry Time
4.2.1 Σύνδεση ή εγγραφή χρήστη στην εφαρμογή
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα η αρχική οθόνη που βλέπει ο χρήστης αφού
εγκαταστήσει την εφαρμογή στη φορητή του συσκευή είναι της εικόνας 4.25. Στο σημείο
αυτό αν δεν είναι ήδη χρήστης θα πρέπει να επιλέξει Εγγραφή, εικόνα 4.26.

Εικόνα 4.26: Αρχική οθόνη εφαρμογής Chemistry Time.

Έπειτα πρέπει ο χρήστης να εισάγει το email του, το ονοματεπώνυμο του με
ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και τον κωδικό πρόσβασης ο οποίος θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 6ψηφιος, στα αντίστοιχα πεδία. Η εγγραφή ολοκληρώνεται
επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί κάτω αριστερά. Τα βήματα αυτά φαίνονται στην
εικόνα 4.27
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Εικόνα 4.27: Εισαγωγή στοιχείων χρήστη για εγγραφή στην εφαρμογή.
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Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος πραγματοποιεί σύνδεση όπως
φαίνεται στην εικόνα 4.28 . Στη συγκεκριμένη εικόνα απεικονίζεται είσοδος admin
χρήστη.

Εικόνα 4.28: Εισαγωγή στοιχείων χρήστη για σύνδεση στην εφαρμογή.

60

Άπαξ και ο χρήστης τελειώσει την συνεδρία του και κλείσει την εφαρμογή, την
επόμενη φορά που θα την εκκινήσει και πάλι, θα εμφανιστεί ο χρήστης που συνδέθηκε
την τελευταία φορά, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.29, χωρίς να χρειαστεί να εισάγει και
πάλι τα στοιχεία εισόδου. Σε αυτό το σημείο έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει ως ο ίδιος
χρήστης ή να κάνει αποσύνδεση για να συνδεθεί με άλλο λογαριασμό.

Εικόνα 4.29: Δυνατότητα αποσύνδεσης χρήστη.
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4.2.2 Κύριο Μενού της Εφαρμογής
Το πλήρες μενού της εφαρμογής, μαζί με τη δυνατότητα των admin χρηστών για
πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες έχει ήδη απεικονιστεί σε προηγούμενη ενότητα
στην εικόνα 4.22 . Παρακάτω θα παρουσιαστούν λειτουργίες του μενού με κριτήριο τον
κοινό τρόπο λειτουργίας στον οποίο βασίζονται.

4.2.2.1 Ενότητες που λειτουργούν με HTML
Πολλές από τις ενότητες που παρουσιάζονται στο βασικό μενού τις εφαρμογής
λειτουργούν με το περιεχόμενό τους να είναι γραμμένο σε HTML. Πρόκειται για τις
ενότητες Οξέα, Βάσεις, Κλίμακα pH, Εφαρμογές, Σύνδεσμοι και Επικοινωνία. Στην
εικόνα 4.30 φαίνονται οι συντομεύσεις τους (κουμπιά) τονισμένες με κόκκινο χρώμα.

Εικόνα 4.30: Ενότητες εφαρμογής που λειτουργούν σε HTML.
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Παρακάτω θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των ενοτήτων αυτών. Το
περιεχόμενο των ενοτήτων Οξέα, Βάσεις, Κλίμακα pH και Εφαρμογές βασίζεται στο
επίσημο σχολικό βιβλίο Χημείας Γ’ Γυμνασίου. Έγινε προσπάθεια η ύλη των
αντίστοιχων κεφαλαίων του βιβλίου να παρουσιαστεί απλά και να καταστεί ελκυστική
για τον μαθητή, προσθέτοντας οπτικά ερεθίσματα όπως GIF, εικόνες υψηλής ποιότητας
με έντονα χρώματα και κινούμενα στοιχεία. Κάθε οθόνη που παρουσιάζεται στην κάθε
ενότητα αποτελεί ένα ξεχωριστό αρχείο HTML. Τα αρχεία διαδέχονται το ένα το
άλλο, σε κάθε ενότητα κάνοντας ο χρήστης swipe. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει
ένας indicator που δείχνει σε ποιο αρχείο HTML βρίσκεται ο χρήστης, και πόσα ακόμα
υπολείπονται για να ολοκληρωθεί η ενότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν,
ενισχύουν τη διαδραστικότητα της εφαρμογής και παρακινούν το χρήστη να την
εξερευνήσει περισσότερο.

Εικόνα 4.31: Απόκομμα οθόνης από την ενότητα Οξέα.
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Στην εικόνα 4.31 παρουσιάζεται ένα απόκομμα οθόνης από την ενότητα Οξέα.
Από τον indicator στο κάτω μέρος της οθόνης γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για το
πρώτο από τα επτά HTML αρχεία που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα.

Εικόνα 4.32: Απόκομμα οθόνης από την ενότητα Οξέα.

Στις εικόνες 4.32 - 4.35 παρουσιάζονται ενδεικτικά διάφορα αποκόμματα οθόνης από
τις ενότητες της εφαρμογής.
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Εικόνα 4.33: Αποκόμματα οθόνης από την ενότητα Βάσεις.
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Εικόνα 4.34: Αποκόμματα οθόνης από την ενότητα Μέτρηση pH.
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Εικόνα 4.35: Απόκομμα οθόνης από την ενότητα Εφαρμογές.

Μια ακόμα δυνατότητα που παρέχεται στο χρήστη είναι να κάνει scroll στην
κάθε οθόνη, εφόσον το περιεχόμενο του αρχείου δε μπορεί να εμφανιστεί ολόκληρο
στην οθόνη, κάτι που έχει σχέση εν μέρει και με τη μορφολογία της οθόνης της κάθε
συσκευής. Η δυνατότητα scroll παρουσιάζεται στην εικόνα 4.36.
Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει zoom σε όποιο σημείο της
οθόνης επιθυμεί, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε συσκευές με μικρότερες οθόνες
όπως τα Smartphone. Η δυνατότητα του zoom διευκολύνει τον developer να
συμπεριλάβει στην εφαρμογή πιο πολύπλοκο περιεχόμενο, όπως πίνακες, διαγράμματα
και λεπτομερείς εικόνες, πράγματα που καθιστούν την εφαρμογή πιο ελκυστική και
ενδιαφέρουσα. Το zoom μπορεί να γίνει είτε πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο στο κάτω
δεξιά μέρος της οθόνης, είτε χρησιμοποιώντας τα δυο δάχτυλα ο χρήστης στο σημείο
που τον ενδιαφέρει. Ένα παράδειγμα zoom φαίνεται στην εικόνα 4.37 .
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Εικόνα 4.36: Αποκόμματα οθόνης από την ενότητα Εφαρμογές, στη δεξιά εικόνα
απεικονίζεται η ίδια οθόνη αφού έχει γίνει scroll down.

Εικόνα 4.37: Αποκόμματα οθόνης από την ενότητα Εφαρμογές, όπου στη δεξιά
εικόνα απεικονίζεται η ίδια οθόνη αφού έχει γίνει zoom στο GIF με την τερηδόνα.
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Στις ενότητες Οξέα, Βάσεις και Κλίμακα pH στο τελευταίο αρχείο HTML που
προβάλλεται στο τέλος κάθε ενότητας περιλαμβάνεται ένα σύνολο ερωτήσεων
κατανόησης του κεφαλαίου που μόλις προβλήθηκε. Κάνοντας tap πάνω στις
ερωτήσεις εμφανίζεται ένα πλαίσιο που περιέχει την αντίστοιχη απάντηση, εάν γίνει και
πάλι tap πάνω στην ίδια ερώτηση, το πλαίσιο εξαφανίζεται και επανέρχεται στην αρχική
της κατάσταση. Ένα παράδειγμα τέτοιων ερωτήσεων φαίνεται στην εικόνα 4.38 .

Εικόνα 4.38: Αποκόμματα οθόνης από τις ερωτήσεις κατανόησης για την ενότητα
Οξέα.
Τέλος, οι ενότητες Επικοινωνία και Σύνδεσμοι περιέχουν από ένα αρχείο
HTML η καθεμία. Οι συγκεκριμένες ενότητες περιέχουν link με τα οποία ο χρήστης
μεταβαίνει σε σελίδες εκτός της εφαρμογής. Στην ενότητα Σύνδεσμοι παρέχεται η
δυνατότητα ο μαθητής να επισκεφθεί το σχολικό σε ηλεκτρονική μορφή, όπως φαίνεται
στην εικόνα 4.39 . Στην ενότητα Σύνδεσμοι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και
οποιοιδήποτε άλλοι σύνδεσμοι λειτουργούν ως εκπαιδευτικό συμπλήρωμα για τους
μαθητές.
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Εικόνα 4.39: Απόκομμα οθόνης από την ενότητα Σύνδεσμοι.

Στην ενότητα Επικοινωνία περιλαμβάνεται σύνδεσμος που οδηγεί σε blogspot
το οποίο δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της εφαρμογής Chemistry Time. To
blogspot δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των μαθητών με τον εκπαιδευτικό.
Μπορούν να υποβληθούν ερωτήσεις από τους μαθητές υπό μορφή σχολίων, να
αναρτηθούν ανακοινώσεις και κάθε είδους σχετικό περιεχόμενο από το διδάσκοντα.
Στην εικόνα 4.40 φαίνεται η βασική δομή του blogspot όπου έχουν αναρτηθεί κάποιες
οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στις φορητές συσκευές των χρηστών.
Παρέχεται βέβαια και η δυνατότητα αποστολής απλού ηλεκτρονικού μηνύματος στο
email επικοινωνίας. Επιλέγοντας ο χρήστης το δεύτερο σύνδεσμο μεταβαίνει στην
προεπιλεγμένη εφαρμογή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της συσκευής του και
δημιουργείται ένα μήνυμα προς αποστολή απευθείας στο email επικοινωνίας της
εφαρμογής, όπου ο χρήστης μπορεί απλά να συντάξει το μήνυμα και να το αποστείλει,
όπως φαίνεται στην εικόνα 4.41 .
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Εικόνα 4.40: Απόκομμα οθόνης από την ενότητα Επικοινωνία και το blogspot της
εφαρμογής.

Εικόνα 4.41: Δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος μέσα από την
ενότητα της Επικοινωνίας.
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4.2.2.2 Ενότητες που λειτουργούν σε συνάρτηση με τη Firebase
Οι ενότητες Ερωτήσεις και Αποτελέσματα βασίζονται στη Firebase για τη
λειτουργία τους, και φαίνονται τονισμένες με κίτρινο χρώμα στο κύριο μενού της
εφαρμογής (εικόνα 4.42).

Εικόνα 4.42: Ενότητες εφαρμογής που λειτουργούν με τη Firebase.
Στην ενότητα Ερωτήσεις ο χρήστης υποβάλλεται σε μια σειρά από ερωτήσεις σε
Quiz υπό μορφή πολλαπλών επιλογών. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εξεταστεί
κατά ποσό γίναν κατανοητές οι γνώσεις που παρουσιάστηκαν μέσα στην εφαρμογή,
ώστε να μπορεί ο ίδιος ο χρήστης να αξιολογήσει τον εαυτό του και ίσως να δώσει
περισσότερη βάση σε κάποια σημεία του εκπαιδευτικού υλικού. Από την άλλη μεριά
είναι χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό για να μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία του
κάθε μαθητή ξεχωριστά αλλά και τις επιδόσεις στο σύνολο, ώστε αν για παράδειγμα
όλες οι επιδόσεις είναι χαμηλές, να σκεφτεί να επανασχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο
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παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές ώστε να γίνει πιο κατανοητό και να
επιτευχθεί το βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Όταν επιλέγει ο χρήστης τη συντόμευση για τις Ερωτήσεις από το κύριο μενού
εμφανίζεται στην οθόνη του μια εικόνα σαν αυτή της εικόνας 4.43 . Στην εικόνα 4.43
φαίνεται η πρώτη από τις 12 ερωτήσεις που είναι καταχωρημένες στη Firebase. Εφόσον
δεν έχει επιλεχθεί καμία από τις διαθέσιμες απαντήσεις τα κουμπιά Υποβολή και
Επόμενο στο κάτω μέρος δεν είναι ακόμα διαθέσιμα.

Εικόνα 4.43: Απόκομμα οθόνης από την ενότητα Ερωτήσεις.
Εφόσον ο χρήστης επιλέξει την απάντηση στην ερώτηση η οποία διατυπώνεται στο πάνω
μέρος της οθόνης, πατώντας απλά στην απάντηση που επιλέγει, τότε γίνεται διαθέσιμο
το κουμπί Υποβολή, που βρίσκεται στο αριστερά κάτω μέρος της οθόνης (εικόνα 4.44).
Στο χρήστη δίνεται η δυνατότητα με αυτό το κουμπί αν θέλει να αλλάξει την απάντηση
του πριν την υποβάλλει. Στην εικόνα 4.45, φαίνεται τι επακολουθεί αφού ο χρήστης
υποβάλλει την απάντηση του.
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Εικόνα 4.44: Απόκομμα οθόνης από την ενότητα Ερωτήσεις.

Εικόνα 4.45: Απόκομμα οθόνης από την ενότητα Ερωτήσεις.
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Εάν η απάντηση που έχει επιλέξει είναι λάθος χρωματίζεται με κόκκινο χρώμα,
ενώ με πράσινο χρώμα υποδεικνύεται ποια είναι η σωστή απάντηση στην ερώτηση.
Μόλις δοθεί το αποτέλεσμα στην απάντηση γίνεται διαθέσιμο το κουμπί Επόμενο για να
προχωρήσει ο χρήστης στην επόμενη ερώτηση του Quiz. Με αυτό τον τρόπο δε μπορεί
να παραλείψει κάποια ερώτηση ο χρήστης.

Εικόνα 4.46: Αποκόμματα οθόνης από την ενότητα Ερωτήσεις. Η ερώτηση στα
αριστερά έχει βαρύτητα 1 στο τελικό σκορ, ενώ η δεξιά έχει βαρύτητα 3.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του Quiz είναι ότι σε κάθε ερώτηση ο
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δώσει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας,
αναλόγως με την κρίση του (εικόνα 4.46). Στην πράξη μια ερώτηση με συντελεστή
βαρύτητας 2, συμμετέχει με 2 μονάδες στο συνολικό αριθμό μονάδων, ενώ μια ερώτηση
με συντελεστή βαρύτητας 1 συμμετέχει με 1 μονάδα. Έτσι οι ερωτήσεις αθροίζοντας στο
σύνολο τις μονάδες που συνεισφέρουν όλες μαζί, δίνουν έναν μέγιστο συνολικό αριθμό
μονάδων. Το σκορ που επιτυγχάνει ο χρήστης αφού ολοκληρώσει το Quiz είναι ένα
κλάσμα, το οποίο έχει ως παρονομαστή το μέγιστο συνολικό αριθμό μονάδων και
αριθμητή τις μονάδες που έλαβε ο χρήστης από τις σωστές απαντήσεις του. Το κλάσμα
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αυτό πολλαπλασιάζεται επί εκατό και μετά την ολοκλήρωση του Quiz, o χρήστης
ενημερώνεται για το ποσοστό επιτυχίας του στο Quiz επί τοις εκατό.
Αφού υποβληθεί η απάντηση στην τελευταία ερώτηση του Quiz ενεργοποιείται
το κουμπί Ολοκλήρωση. Έπειτα ο χρήστης βλέπει το ποσοστό επιτυχίας του στο Quiz
(εικόνα 4.47).

Εικόνα 4.47: Αποκόμματα οθόνης από την ενότητα Ερωτήσεις. Ολοκλήρωση και
ποσοστό επιτυχίας στο Quiz.
Η εισαγωγή των ερωτήσεων γίνεται στη Firebase και η Ενότητα Ερωτήσεις
λειτουργεί δυναμικά με τη βάση δεδομένων. Στην εικόνα 4.48 φαίνεται η λογική με την
οποία καταχωρούνται οι ερωτήσεις στη Firebase σε μορφή δένδρου. Η σειρά εμφάνισης
των ερωτήσεων καταχωρείται με αύξοντα αριθμό ξεκινώντας από το μηδέν, το οποίο
αντιστοιχεί στην πρώτη ερώτηση. Πρώτα δηλώνονται οι απαντήσεις πάλι με αύξοντα
αριθμό ξεκινώντας από το μηδέν, στο πεδίο answers. Έπειτα ακολουθεί το πεδίο
correct, όπου δηλώνεται ο αριθμός της σωστής απάντησης. Στο τέλος στο πεδίο text
δηλώνεται η εκφώνηση της ερώτησης. Όπως αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα, οι ερωτήσεις
διαθέτουν συντελεστή βαρύτητας (ακέραιος αριθμός). Αν η ερώτηση διαθέτει
συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο από 1, τότε αυτός πρέπει να δηλωθεί ξεχωριστά
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στο πεδίο score, όπως φαίνεται τονισμένο με κόκκινο χρώμα στην εικόνα 4.48. Το
σύστημα είναι πλήρως δυναμικό, και ο διαχειριστής της Firebase μπορεί να
τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε από τα πεδία που αναφέρθηκαν. Οι
τροποποιήσεις φαίνονται άμεσα στην εφαρμογή Chemistry Time εφόσον υπάρχει
σύνδεση στο ιντερνέτ και πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση της εφαρμογής.

Εικόνα 4.48: Απόκομμα οθόνης από τη Firebase στο πεδίο Database, όπου
καταχωρούνται οι ερωτήσεις του Quiz.
77

Στη Database αποθηκεύονται τα ποσοστά επιτυχίας στο Quiz

μαζί με το

ονοματεπώνυμο του κάθε χρήστη σε μορφή δένδρου κάτω από το πεδίο scores, όπως
φαίνεται τονισμένο με κίτρινο χρώμα στην εικόνα 4.49.

Εικόνα 4.49: Απόκομμα οθόνης από τη Firebase στο πεδίο Database.

Οι χρήστες της εφαρμογής οι οποίοι έχουν δηλωθεί από τον διαχειριστή της
Firebase ως χρήστες admin για την εφαρμογή Chemistry Time έχουν πρόσβαση στο στην
ενότητα Αποτελέσματα της εφαρμογής. Εκεί μπορεί να μπει ένας admin χρήστης της
εφαρμογής π.χ. ένας εκπαιδευτικός, και να δει τα αποτελέσματα των σκορ στο Quiz
χωρίς να έχει απαραίτητα πρόσβαση στην Firebase. Στην εικόνα 4.50 φαίνεται ένα
απόκομμα οθόνης από την ενότητα Αποτελέσματα.
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Εικόνα 4.50: Αποκόμματα οθόνης από την ενότητα Αποτελέσματα.
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4.2.2.3 Η Ενότητα Πείραμα
Στην ενότητα Πείραμα (εικόνα 4.51) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει
κάποιες από τις επιστημονικές γνώσεις που του παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες
ενότητες με όσο πιο διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο γίνεται. Το πείραμα
βασίζεται στις γνώσεις που παρουσιάστηκαν κυρίως στην ενότητα Μέτρηση pH, και
αποτελεί μέρος της επίσημης διδακτικής ύλης από το Υπουργείο Παιδείας.

Εικόνα 4.51: Απόκομμα οθόνης από το μενού της εφαρμογής Chemistry Time.
Κατά τη μετάβαση στο Πείραμα, αρχικά στο πάνω μέρος της οθόνης (εικόνα
4.52) παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή του. Η διεξαγωγή του
πειράματος πραγματοποιείται με drag n drop. Ο χρήστης αρχικά επιλέγει ένα από τα
τέσσερα φιαλίδια που περιέχουν τους δείκτες ηλιανθίνη, μπλε της βρωμοθυμόλης, βάμμα
ηλιοτροπίου και φαινολοφθαλεΐνη. Έπειτα το προσθέτει με

drop στο δοκιμαστικό

σωλήνα της επιλογής στο κάτω μέρος της οθόνης. Στους δοκιμαστικούς σωλήνες
περιέχονται τέσσερα διαφορετικά οξέα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει
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τον κάθε ένα δείκτη στο κάθε ένα από τα τέσσερα οξέα και να προβλέψει τις αλλαγές
στα χρώματα των δοκιμαστικών σωλήνων σύμφωνα με αυτά που διδάχθηκε στη θεωρία.
Όταν σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα προστίθεται ένας δείκτης το φόντο πίσω από τον
σωλήνα αλλάζει σε σκούρο γκρι για να γνωρίζει ο χρήστης ότι το αντιδραστήριο αυτό
έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.
Το πείραμα έχει επιστημονικό νόημα μόνο όταν προσθέτουμε έναν δείκτη σε
κάθε αντιδραστήριο. Οπότε αν ο χρήστης προσπαθήσει να προσθέσει και άλλον δείκτη
σε ένα αντιδραστήριο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, εμφανίζεται στο κάτω μέρος της
οθόνης το μήνυμα “Το αντιδραστήριο αυτό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί”. Για να
επαναφέρει ο χρήστης ένα αντιδραστήριο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην αρχική του
κατάσταση, ώστε να μπορέσει να πειραματιστεί και με άλλους δείκτες, έχει τη
δυνατότητα να πατήσει παρατεταμένα πάνω στον αντίστοιχο δοκιμαστικό σωλήνα,
όπως φαίνεται κυκλωμένο με πράσινο χρώμα στην δεξιά πλευρά της εικόνας 4.53 .

Εικόνα 4.52: Αποκόμματα οθόνης από την ενότητα Πείραμα.
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Εικόνα 4.53: Αποκόμματα οθόνης από την ενότητα Πείραμα.

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ενότητες, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του
πειράματος βασίζονται αποκλειστικά στις δυνατότες και τα εργαλεία σχεδιασμού
που παρέχει το Android. Στις εικόνες 4.54 και 4.55 παρουσιάζονται ενδεικτικά
αποσπάσματα από το σχεδιασμό του Πειράματος στο περιβάλλον του Android Studio.
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Εικόνα 4.54: Ανάπτυξη και σχεδιασμό της ενότητας Πείραμα μέσα από τα εργαλεία
του Android Studio.

Εικόνα 4.55: Ανάπτυξη και σχεδιασμός της ενότητας Πείραμα μέσα από τα
εργαλεία του Android Studio.
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4.3 Κύρια Σημεία του Πηγαίου Κώδικα
O πηγαίος κώδικας της εφαρμογής Chemistry Time αποτελείται από 13 αρχεία
Java και φαίνεται στην εικόνα 4.56 που ακολουθεί. Τα αρχεία ανάλογα με τη
λειτουργικότητα τους διαμοιράζονται μεταξύ των φακέλων Activities (6 αρχεία),
HTMLS (1 αρχείο), Menu (3 αρχεία) και Quiz (3 αρχεία). Επίσης, στην εικόνα 4.56
φαίνονται και όλα τα xml αρχεία τα οποία διαμορφώνουν το layout της εφαρμογής. Στις
ενότητες που ακολουθούν θα παρουσιαστούν τα πιο σημαντικά σημεία του πηγαίου
κώδικα τα οποία είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της εφαρμογής.
Τα πέντε κύρια σημεία του κώδικα είναι τα εξής:
•

Διασύνδεση της Εφαρμογής με την Firebase

•

Διαχείριση Βασικού Μενού

•

Ανάπτυξη του διαδραστικού Πειράματος

•

Διαχείριση των Ερωτήσεων (Quiz)

•

Διαχείριση των HTML σελίδων
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Εικόνα 4.56: Στιγμιότυπο από το Android Studio.
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4.3.1 Διασύνδεση της Εφαρμογής με την Firebase
Όπως έχει αναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες, η Firebase παίζει σημαντικό
ρόλο στη λειτουργία της εφαρμογής, καθώς πολλά κομμάτια της βασίζονται στη
διασύνδεση μαζί της. Τέτοια κομμάτια είναι η είσοδος και εγγραφή χρηστών, η
δημιουργία χρηστών admin, η ανάπτυξη του Quiz και η προβολή των αποτελεσμάτων
που προκύπτουν από το Quiz.
Το βασικό κομμάτι του Authentication με την Firebase γίνεται με την παρακάτω
μεταβλητή:
public static FirebaseAuth mAuth;

Όπου στο αρχείο StartActivity.java αρχικοποιείται ως εξής:
mAuth = FirebaseAuth.getInstance();

Μέσω συναρτήσεων που μας παρέχει η Firebase και χρησιμοποιώντας πλέον
την μεταβλητή mAuth γίνεται η εγγραφή, σύνδεση ή αποσύνδεση του χρήστη.
Συγκεκριμένα για την εγγραφή, εκτελείται το παρακάτω κομμάτι του κώδικα:
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Για την σύνδεση χρήστη εκτελείται το παρακάτω κομμάτι του κώδικα:

Μετά την σύνδεση του χρήστη, ελέγχεται εάν ο συγκεκριμένος χρήστης είναι
admin, ώστε μετέπειτα να εμφανιστεί το στοιχείο μενού Αποτελέσματα. Ο έλεγχος
πραγματοποιείται με το παρακάτω κομμάτι κώδικα:

Μέσω συναρτήσεων που παρέχει η Firebase λαμβάνεται μια αναφορά στο
πεδίο admins της Firebase. Έπειτα διατρέχονται όλες οι τιμές που είναι αποθηκευμένες
στο πεδίο admins στην Firebase και ελέγχεται αν το Uid του τρέχων χρήστη βρίσκεται
εκεί. Σε αυτή την περίπτωση ο συνδεδεμένος χρήστης είναι admin, διαφορετικά όχι.
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Επιπλέον μετά την σύνδεση του χρήστη, φορτώνονται οι ερωτήσεις από την
Firebase με τον παρακάτω κώδικα:

Όπως και πριν, λαμβάνεται μια αναφορά στο πεδίο questions της Firebase. Για
μεγαλύτερη ευκολία έχει δημιουργηθεί η κλάση Question όπου περιέχονται όλες οι
βασικές πληροφορίες της κάθε ερώτησης. Ο κώδικας της κλάσης Question φαίνεται
παρακάτω:
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Όπως παρατηρείται κάθε ερώτηση περιέχει, το κείμενο της ερώτησης, ένα
πίνακα από τις πιθανές απαντήσεις, την θέση στον πίνακα απαντήσεων της σωστής
απάντησης και τέλος το σκορ της ερώτησης.

4.3.2 Διαχείριση Βασικού Μενού
Το βασικό μενού της εφαρμογής χρησιμοποιεί το Widget RecycleView, που είναι
κάτι παρόμοιο με μία λίστα. Σε ένα RecycleView είναι απαραίτητα 2 βασικά πράγματα,
το ένα είναι κάποιος Adapter που θα αναλάβει να “γεμίσει” με δεδομένα το View, και το
δεύτερο είναι κάποιος LayoutManager, όπου παρέχονται τρεις προκαθορισμένοι:
1) LinearLayoutManager, ο οποίος τοποθετεί τα στοιχεία για να φαίνονται όπως
σε μια λίστα(ListView).
2) GridLayoutManager, που τοποθετεί τα στοιχεία για φαίνονται σε διάταξη
Grid.
3) StaggedGridLayoutManager, που τοποθετεί τα στοιχεία για να φαίνονται σε
διάταξη Grid με δυνατότητες ανισομερής διάταξης.
Στο βασικό μενού της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ο GridLayoutManager
με 3 στήλες. Ο Adapter που χρησιμοποιείται έχει υλοποιηθεί στην κλάση
MenuViewAdapter. Παρακάτω φαίνεται το MenuActivity που δημιουργεί το βασικό
μενού της εφαρμογής:

89

Όπως φαίνεται, η μέθοδος getAllMenuItems είναι αυτή που ουσιαστικά “χτίζει”
το μενού της εφαρμογής καθώς δημιουργεί μια λίστα από MenuItems στην οποία
υπάρχει για κάθε MenuItem το όνομα του, καθώς και η εικόνα με την οποία θα
εμφανιστεί. Έπειτα, αφού προετοιμαστούν όλα τα στοιχεία του μενού, αυτά περνάνε ως
παράμετρο στον MenuViewAdapter ο οποίος τελικά θα αναλάβει να εμφανίσει το κάθε
στοιχείο μενού.
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4.3.3 Ανάπτυξη του διαδραστικού Πειράματος
Το διαδραστικό πείραμα χρησιμοποιεί την γνωστή τεχνική drag n drop. Ο
χρήστης ξεκινάει το drag κάνοντας απλά touch σε όποιο δοχείο τον ενδιαφέρει.
Παρακάτω φαίνεται ο κώδικας που ξεκινάει την διαδικασία του drag:

Αφού ξεκινήσει το drag, το διαχειριζόμαστε με την μέθοδο onDrag. Εκεί σε κάθε
περίπτωση εκτελείται ο αντίστοιχος κώδικας, όπως φαίνεται παρακάτω.
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Εδώ θα πρέπει να δοθεί προσπχή στο event DragEntered, όπου όταν συμβεί σε
ένα αντιδραστήριο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ήδη, τότε τήθεται ως BackgroundColor
το πράσινο για να καταδείχθεί ότι πρόκειται να γίνει drop στο συγκεκριμένο
αντιδραστήριο. Ενώ στην περίπτωση που το αντιδραστήριο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί
εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα. Τέλος, στο event drop αναλόγως το δοχείο από το
οποίο ξεκίνησε το drag και το αντιδραστήριο στο οποίο γίνεται drop τίθεται ο
αντίστοιχος σωλήνας ως εικόνα.
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Ο καθαρισμός ενός αντιδραστηρίου που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί γίνεται μέσω
του event LongClick. Στο κομάτι του κώδικα που φαίνεται παρακάτω επαναφέρεται το
συγκεκριμένο αντιδραστήριο στην αρχική του εμφάνιση:
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4.3.4 Διαχείριση των Ερωτήσεων (Quiz)
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά την επιτυχή σύνδεση ενός χρήστη, ένα
από τα πρώτα πράγματα που κάνει η εφαρμογή είναι να “φορτώσει” τις ερωτήσεις από
την Firebase, και αυτό γίνεται με την μέθοδο fillQuestions που παρουσιάστηκε
παραπάνω. Αφού έχουν φορτωθεί όλες οι ερωτήσεις από την Firebase πλέον υπάρχουν
“τοπικά” στην εφαρμογή, σε μια ArrayList που ονομάζεται mQuestions και βρίσκεται
στο StartActivity. Έχοντας πρόσβαση στην ArrayList mQuestions αυτό που απομένει
είναι να εμφανίσουμε τις ερωτήσεις και να διαχειριστούμε τις επιλογές του χρήστη. Η
εμφάνιση των ερωτήσεων γίνεται μέσω ενός ViewPager(quizViewPager) και η
διαχείριση τους μέσο ενός Adapter(QuizSwipeAdapter). Ο Adapter είναι το “μυαλό”
της συγκεκριμένης ενότητας και το σημείο στο οποίο αξίζει να επικεντρωθούμε. Το
βασικό μέρος του κώδικά του φαίνεται παρακάτω σε 2 τμήματα:
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Η μέθοδος instantiateItem καλείται κάθε φορά για να εμφανίσει την αντίστοιχη
ερώτηση, σύμφωνα με το όρισμα position. Αρχικά ελέγχεται αν δεν έχουμε φτάσει στην
τελευταία ερώτηση ώστε να εμφανιστούν τα στοιχεία της συγκεκρικένης ερώτησης.
Πρώτα εμφανίζεται η ενημέρωση για την βαρύτητα της ερώτησης και αν η βαρύτητα
είναι μεγαλύτερη του 1 τότε αλλάζει το χρώμα του background για να τονίσθεί
περισσότερο.
Έπειτα, αν έχει ήδη ενεργοποιηθεί το κουμπί Υποβολή τότε ελέγχεται αν η
επιλεγμένη απάντηση του χρήστη είναι η σωστή και αντιστοίχως χρωματίζεται η
επιλεγμένη (σε περίπτωση που δεν είναι η σωστή) και η σωστή απάντηση. Επίσης,
γίνεται καταμέτρηση του σκορ.
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Στην περίπτωση που το κουμπί “Υποβολή” δεν έχει ενεργοποιηθεί, τότε τίθεται
ένας Listener στην ομάδα των απαντήσεων, ώστε να καταχωρήθει ποια απάντηση έχει
επιλεγεί και να ενεργοποιήθει το κουμπί “Υποβολή”. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το
υπόλοιπο κομμάτι της μεθόδου instantiateItem.

Σε αυτό το σημείο ουσιαστικά ελέγχεται πόσες πιθανές απαντήσεις έχει η
τρέχουσα ερώτηση και αντίστοιχα εμφανίζεται η απάντηση 3 ή 4 ή και οι δύο. Ένα
ακόμη σημείο που θα πρέπει να τονισθεί είναι η καταχώρηση του αποτελέσματος. Στην
τελευταία ερώτηση το κουμπί “Επόμενο” ουσιαστικά μετατρέπεται σε “Ολοκλήρωση”
και πατώντας το καταχωρείται στην Firebase το σκορ του τρέχων χρήστη. Αυτό γίνεται
στο QuizActivity και φαίνεται στον παρακάτω κώδικα:
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Εδώ φαίνεται πως αν δεν βρίσκεται ο χρήστης στην τελευταία ερώτηση, όταν
πατηθεί το κουμπί “Επόμενο” το μόνο που γίνεται είναι να τεθεί στον Adapter ποια θα
είναι η επόμενη ερώτηση που θα εμφανίσει. Στην περίπτωση που βρισκεται στην
τελευταία ερώτηση, τότε αφού υπολογίστει το ποσοστό επιτυχίας του χρήστη,
λαμβάνεται μια αναφορά στην Firebase στο πεδίο scores, και αποθηκεύεται το όνομα
του χρήστη και το ποσοστό επιτυχίας. Αν υπάρχει ήδη καταχωρημένο το όνομα χρήστη
στο πεδίο scores τότε γίνεται ενημέρωση με το τελευταίο σκορ.

97

4.3.5 Διαχείριση των HTML σελίδων
Οι HTML σελίδες λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο όπως και οι ερωτήσεις,
χρησιμοποιούν δηλαδή έναν ViewPager και έναν PageAdapter. Αρχικά είχε υλοποιηθεί
ένα Activity για κάθε ενότητα που παρουσίαζε HTML σελίδες. Ήταν φανερό πως όλο
αυτό θα μπορούσε να συγχωνευτεί σε ένα Activity, όπως και έγινε, φτάνει με κάποιο
τρόπο να γνωρίζαμε κάθε φορά ποιο στοιχείο του μενού επιλέχθηκε ώστε να
εμφανιστούν οι αντίστοιχες HTML σελίδες. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω κομμάτι
κώδικα, που βρίσκεται στο αρχείο MenuViewHolders.java και διαχειρίζεται την επιλογή
του κάθε στοιχείου μενού:
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Εδώ παρατηρείται πως στα στοιχεία μενού που πρόκειται να εμφανίσουν
HTML σελίδες, τίθεται μια παράμετρος πριν ξεκινήσει το ViewHTMLActivity και
αφορά το ποιες σελίδες HTML θα πρέπει να εμφανιστούν.
Στην συνέχεια βλέπουμε κάποιο σημαντικό μέρος από τον Adapter που
διαχειρίζεται τις HTML σελίδες και βρίσκεται στο αρχείο HTMLSwipeAdapter.java:

Παρατηρείται πως κάθε ενότητα που εμφανίζει HTML σελίδες αντιστοιχίζεται
με ένα πίνακα από Strings, τα οποία είναι ουσιαστικά τα ονόματα των αρχείων που
πρόκεται να εμφανιστούν το ένα μετά το άλλο διαδοχικά.
Αρχικά, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι χρησιμοποιώντας την παράμετρο
που τέθηκε πριν στο μενού, να βρεθούν ποια HTML είναι αυτά που πρόκειται να
εμφανίστουν, δηλαδή ουσιαστικά αντιγράφεται ο συγκεκριμένος πίνακας Strings στην
μεταβλητή

current_htmls, ώστε ο Adapter

να εμφανίσει τα συγκεκριμένα HTML

αρχεία. Τέλος, όπως και στις ερωτήσεις η μέθοδος instantiateItem είναι αυτή που τελικά
φορτώνει το περιεχόμενο των HTML σελίδων. Έχοντας τα αρχεία HTML σε ένα πίνακα,
εμφανίζεται κάθε φορά το αντίστοιχο, όπως αυτό θα έρθει από την παράμετρο position.
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5 Σύνοψη και συμπεράσματα
Το mobile learning και η επίδραση του στη σύγχρονη εκπαίδευση είναι θέμα
περίπλοκο, πολυπαραγοντικό και συνεχώς εξελισσόμενο. Οι δυνατότητες που προσφέρει
η φορητή εκμάθηση συνεχώς αυξάνονται, και συμβαδίζουν με την συνεχή ανάπτυξη των
νέων τεχνολογιών.
Οι δυνατότητες αυτές αποτελούν πλεονέκτημα για τους developers των
εκπαιδευτικών project, αλλά και ταυτόχρονα μειονέκτημα για το εκπαιδευτικό σύστημα.
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ακόμα αν είναι έτοιμο να
υιοθετήσει τις νέες δυνατότητες και περισσότερο να καταβάλλει τους απαιτούμενους
πόρους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για υποδομές άλλα και να καλύψει το κόστος
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και της τεχνικής υποστήριξης που απαιτεί το εγχείρημα.
Από την πλευρά των εκπαιδευομένων, είναι πιο δεκτικοί στην υιοθέτηση
καινοτόμων τρόπων εκμάθησης, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό έχει άμεση πρόσβαση
στις φορητές τεχνολογίες και την ευχέρεια να τις χρησιμοποιήσει οπουδήποτε και όποια
στιγμή το επιθυμεί. Στην υιοθέτηση τέτοιων εκπαιδευτικών εφαρμογών από τους
μαθητευομένους είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρέπει να είναι κατάλληλο το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται, καινοτόμο, διαδραστικό, διασκεδαστικό
και ελκυστικό στη χρήση.
Όσον αφορά την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής εφαρμογής Chemistry Time,
κάποιοι τομείς όπως η σύνδεση και η εγγραφή χρήστη αναπτύχθηκαν σε βασικό επίπεδο,
καθώς δόθηκε βαρύτητα στην παρουσίαση μιας εφαρμογής η οποία να καλύπτει όσο το
δυνατόν περισσότερα πεδία, όπως η διαδραστικότητα, το εμπλουτισμένο και οπτικά
ελκυστικό περιεχόμενο για το μαθητή.
Όμως έπρεπε να καλύπτει και την πλευρά του εκπαιδευτικού με δημιουργία quiz
για την παρακολούθηση των επιδόσεων των χρηστών καθώς και τη δημιουργία admin
λογαριασμών όπου οι εμπλεκόμενοι θα έχουν άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα του
quiz χωρίς απαραίτητα να έχουν οι ίδιοι γνώσεις προγραμματισμού.
Προέκυψε λοιπόν μια εύχρηστη εφαρμογή, με απλό μενού και σαφείς οδηγίες
όπου ήταν απαραίτητο. Η ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών αποτελεί ένα βήμα καλύτερης
επικοινωνίας μεταξύ μαθητή και καθηγητή.
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5.1 Όρια και περιορισμοί της έρευνας
Οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής,
αφορούν τη διαθεσιμότητα σε χρόνο και τεχνολογικούς πόρους, καθώς διεξάγεται στα
πλαίσια διπλωματικής μελέτης. Τα περιθώρια βελτιστοποίησης σε τεχνικό επίπεδο είναι
υπαρκτά, και υπήρξαν και περιορισμοί όσον αφορά την έκταση της ύλης που καλύπτεται
από την εφαρμογή. Η εφαρμογή καλύπτει ενδεικτικά ένα μόνο κεφάλαιο από τα βασικά
κεφάλαια της ύλης Χημείας Γ’ Γυμνασίου, όπως αυτό θα παρουσιάζονταν στα πλαίσια
μιας διδακτικής ώρας.

5.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις
Η μελλοντικές επεκτάσεις που υπάρχουν αν χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη μια
εφαρμογή όπως η Chemistry Time είναι πολλές. Αρχικά θα μπορούσε να καλύπτει όλο
το φάσμα της ύλης χημείας και όχι απαραίτητα για μια μόνο συγκεκριμένη τάξη
Γυμνασίου ή Λυκείου. Θα μπορούσε να αναπτυχθεί η εφαρμογή περισσότερο με
επίκεντρο τις επιδόσεις του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί προσωποποιώντας τις ερωτήσεις κατανόησης
της εφαρμογής και αναλόγως σε ποιας βαρύτητας ερωτήσεις ανταποκρίνεται ο χρήστης
θετικά να προσαρμόζεται ο βαθμός δυσκολίας των ερωτήσεων στο Quiz. Έτσι θα
μπορούσαν να υπάρχουν ομάδες ερωτήσεων, μεγάλης, μικρής και μεσαίας δυσκολίας οι
οποίες θα εμφανίζονταν στο μαθητή αναλόγως την πρόοδο του στο Quiz.
Θα μπορούσε επίσης να προστεθεί bonus υλικό και ερωτήσεις για μαθητές με
μεγάλες επιδόσεις οι οποίοι θα είχαν το ενδιαφέρον να εξερευνήσουν εκπαιδευτικό υλικό
πέραν της επίσημης διδακτικής ύλης.
Από την πλευρά του εκπαιδευτικού, θα μπορούσε να εμπλουτίσει το περιεχόμενο
της εφαρμογής, προσθέτοντας π.χ. ένα στοιχείο μενού “Video” όπου θα μπορούσε να
διαθέτει βίντεο από τις διαλέξεις των μαθημάτων ή κάποιων πειραμάτων στο
εργαστήριο. Τα βίντεο θα μπορούσαν να παρέχονται μέσα από την ίδια την εφαρμογή ή
να παραπέμπουν σε κάποιο κανάλι π.χ. του YouTube.
Σε τεχνικό επίπεδο, θα μπορούσε να αφιερωθεί ο ανάλογος χρόνος και η
προσπάθεια για την βελτιστοποίηση της εφαρμογής ώστε να λειτουργεί κανονικά σε όλη
την γκάμα των Android συσκευών, χωρίς προβλήματα. Το επόμενο βήμα θα αποτελούσε
η διάθεση της εφαρμογής μέσω Google Play.
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BaseActivity.java
package com.time.chemistry.chemistrytime.Activities;

import android.app.ProgressDialog;
import android.support.annotation.VisibleForTesting;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import com.time.chemistry.chemistrytime.R;

public class BaseActivity extends AppCompatActivity {

@VisibleForTesting
public ProgressDialog mProgressDialog;

public void showProgressDialog() {
if (mProgressDialog == null) {
mProgressDialog = new ProgressDialog(this);
mProgressDialog.setMessage(getString(R.string.loading));
mProgressDialog.setIndeterminate(true);
}

mProgressDialog.show();
}
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public void hideProgressDialog() {
if (mProgressDialog != null && mProgressDialog.isShowing()) {
mProgressDialog.dismiss();
}
}

@Override
public void onStop() {
super.onStop();
hideProgressDialog();
}
}

2

LabActivity.java
package com.time.chemistry.chemistrytime.Activities;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.content.ClipData;
android.content.res.Configuration;
android.graphics.Color;
android.os.Build;
android.os.Bundle;
android.support.v7.app.AppCompatActivity;
android.view.DragEvent;
android.view.MotionEvent;
android.view.View;
android.widget.LinearLayout;
android.widget.TextView;
android.widget.Toast;

import com.time.chemistry.chemistrytime.R;
import java.util.HashMap;
public class LabActivity extends AppCompatActivity implements View.OnTouchListener, View.OnDragListener, View.OnLongClickListener {
private static TextView ilianthini;
private static TextView br_blue;
private static TextView bama;
private static TextView faino;
private
private
private
private

static
static
static
static

TextView
TextView
TextView
TextView

hci;
hn03;
ch3coch;
h2so4;

private static HashMap antidrastiria;
private static boolean mOnDragOperation;
private static LinearLayout mTopContainersLayout;
private static LinearLayout mBottomContainersLayout;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_lab);

3

ilianthini = (TextView)findViewById(R.id.ilianthini);
br_blue = (TextView)findViewById(R.id.br_blue);
bama = (TextView)findViewById(R.id.bama);
faino = (TextView)findViewById(R.id.faino);
hci = (TextView)findViewById(R.id.hci);
hn03 = (TextView)findViewById(R.id.hn03);
ch3coch = (TextView)findViewById(R.id.CH3COOH);
h2so4 = (TextView)findViewById(R.id.H2SO4);
ilianthini.setOnTouchListener(this);
br_blue.setOnTouchListener(this);
bama.setOnTouchListener(this);
faino.setOnTouchListener(this);
hci.setOnDragListener(this);
hn03.setOnDragListener(this);
ch3coch.setOnDragListener(this);
h2so4.setOnDragListener(this);
hci.setOnLongClickListener(this);
hn03.setOnLongClickListener(this);
ch3coch.setOnLongClickListener(this);
h2so4.setOnLongClickListener(this);
antidrastiria = new HashMap();
antidrastiria.put(hci, 0);
antidrastiria.put(hn03, 0);
antidrastiria.put(ch3coch, 0);
antidrastiria.put(h2so4, 0);
mOnDragOperation = false;
mTopContainersLayout = (LinearLayout)findViewById(R.id.lab_top_containers_layout);
mBottomContainersLayout = (LinearLayout)findViewById(R.id.lab_bottom_containers_layout);
}
@Override
public void onStart() {
super.onStart();
}
@Override
public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
super.onConfigurationChanged(newConfig);
}
@Override
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public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
ClipData data = ClipData.newPlainText("", v.getTag().toString());
View.DragShadowBuilder shadowBuilder = new View.DragShadowBuilder(v);
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.N) {
v.startDragAndDrop(data, shadowBuilder, v, 0);
} else {
v.startDrag(data, shadowBuilder, v, 0);
}
return true;
} else {
return false;
}
}
@Override
public boolean onDrag(View v, DragEvent event) {
final int action = event.getAction();
TextView textView = (TextView)v;
switch(action) {
case DragEvent.ACTION_DRAG_STARTED:
mOnDragOperation = true;
return true;
case DragEvent.ACTION_DRAG_ENTERED:
if(antidrastiria.get(v).equals(1)) {
Toast.makeText(this, "Το αντιδραστήριο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
return true;
}
textView.setBackgroundColor(Color.GREEN);
textView.invalidate();
return true;
case DragEvent.ACTION_DRAG_LOCATION:// Ignore the event
return true;
case DragEvent.ACTION_DRAG_EXITED:
if(antidrastiria.get(v).equals(0)) {
textView.setBackgroundColor(Color.TRANSPARENT);
textView.invalidate();
}
return true;
case DragEvent.ACTION_DRAG_ENDED:
mOnDragOperation = false;
return true;
case DragEvent.ACTION_DROP:
if(antidrastiria.get(v).equals(1)) {
Toast.makeText(this, "Το αντιδραστήριο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
return true;
}

5

ClipData.Item item = event.getClipData().getItemAt(0);
String viewTag = item.getText().toString();
if(viewTag.equals("faino")) {
//do nothing
} else if(viewTag.equals("ilianthini")) {
textView.setCompoundDrawablesWithIntrinsicBounds(0, R.drawable.solinas3, 0, 0);
} else if(viewTag.equals("br_blue")) {
textView.setCompoundDrawablesWithIntrinsicBounds(0, R.drawable.solinas2, 0, 0);
} else if(viewTag.equals("bama")) {
textView.setCompoundDrawablesWithIntrinsicBounds(0, R.drawable.solinas4, 0, 0);
}
antidrastiria.put(v, 1);
textView.setBackgroundColor(Color.LTGRAY);
textView.invalidate();
return true;
default:
//Log.e("DragDrop Example","Unknown action type received by OnDragListener.");
break;
}
return false;
}
@Override
public boolean onLongClick(View v) {
if(mOnDragOperation)
return false;
antidrastiria.put(v, 0);
TextView textView = (TextView)v;
textView.setBackgroundColor(Color.TRANSPARENT);
textView.setCompoundDrawablesWithIntrinsicBounds(0, R.drawable.solinas1, 0, 0);
textView.invalidate();
return false;
}
}
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MenuActivity.java

package com.time.chemistry.chemistrytime.Activities;
import
import
import
import

android.os.Bundle;
android.support.v7.app.AppCompatActivity;
android.support.v7.widget.GridLayoutManager;
android.support.v7.widget.RecyclerView;

import
import
import
import
import

com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;
com.google.firebase.auth.FirebaseUser;
com.time.chemistry.chemistrytime.Menu.MenuItem;
com.time.chemistry.chemistrytime.Menu.MenuViewAdapter;
com.time.chemistry.chemistrytime.R;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import static com.time.chemistry.chemistrytime.Activities.StartActivity.UserDisplayName;
import static com.time.chemistry.chemistrytime.Activities.StartActivity.adminUser;

public class MenuActivity extends AppCompatActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
String titleText = ("Τρέχων Χρήστης: ");
FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();
FirebaseUser mUser = auth.getCurrentUser();
titleText += UserDisplayName;
setTitle(titleText);
setContentView(R.layout.activity_menu);
List<MenuItem> rowListItem = getAllMenuItems();
GridLayoutManager gLayout = new GridLayoutManager(MenuActivity.this, 3);
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RecyclerView rView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);
rView.setLayoutManager(gLayout);
MenuViewAdapter rcAdapter = new MenuViewAdapter(MenuActivity.this, rowListItem);
rView.setAdapter(rcAdapter);
}
private List<MenuItem> getAllMenuItems() {
List<MenuItem>menuItems = new ArrayList<MenuItem>();
menuItems.add(new MenuItem(getString(R.string.acids), R.drawable.acids));
menuItems.add(new MenuItem(getString(R.string.bases), R.drawable.bases));
menuItems.add(new MenuItem("Κλίμακα pH", R.drawable.ph));
menuItems.add(new MenuItem("Εφαρμογές", R.drawable.efarmoges));
menuItems.add(new MenuItem("Ερωτήσεις", R.drawable.katanoisi));
menuItems.add(new MenuItem("Πείραμα", R.drawable.lab));
menuItems.add(new MenuItem("Σύνδεσμοι", R.drawable.links));
menuItems.add(new MenuItem("Επικοινωνία", R.drawable.contact));
if (adminUser)
menuItems.add(new MenuItem("Αποτελέσματα", R.drawable.results));
return menuItems;
}
}
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QuizActivity.java
package com.time.chemistry.chemistrytime.Activities;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.graphics.Color;
android.os.Bundle;
android.os.CountDownTimer;
android.support.v4.view.ViewPager;
android.support.v7.app.AppCompatActivity;
android.view.MotionEvent;
android.view.View;
android.widget.Button;
android.widget.EditText;
android.widget.RadioButton;
android.widget.Toast;

import
import
import
import
import

com.google.firebase.database.DatabaseError;
com.google.firebase.database.DatabaseReference;
com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
com.time.chemistry.chemistrytime.Quiz.QuizSwipeAdapter;
com.time.chemistry.chemistrytime.R;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import me.relex.circleindicator.CircleIndicator;
import
import
import
import

static
static
static
static

com.time.chemistry.chemistrytime.Activities.StartActivity.UserDisplayName;
com.time.chemistry.chemistrytime.Activities.StartActivity.max_score;
com.time.chemistry.chemistrytime.Quiz.QuizSwipeAdapter.m_answersGroup;
com.time.chemistry.chemistrytime.Quiz.QuizSwipeAdapter.m_currentChoiceId;

public class QuizActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{
public static ViewPager quizViewPager;
QuizSwipeAdapter adapter;
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public static Button m_next_button;
public static Button m_confirm_button;
public static int current_score = 0;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_quiz);
adapter = new QuizSwipeAdapter(this);
quizViewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.questions_viewer);
quizViewPager.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() {
@Override
public boolean onTouch(View v, MotionEvent event)
{
return true;
}
});
m_next_button = (Button) findViewById(R.id.next_button);
m_confirm_button = (Button) findViewById(R.id.confirm_button);
m_next_button.setEnabled(false);
m_confirm_button.setEnabled(false);
m_confirm_button.setOnClickListener(this);
m_next_button.setOnClickListener(this);
quizViewPager.setAdapter(adapter);
CircleIndicator indicator = (CircleIndicator) findViewById(R.id.indicator);
indicator.setViewPager(quizViewPager);
current_score = 0;
}

@Override
public void onClick(View v) {
int i = v.getId();
if (i == R.id.confirm_button) {
updateUI();
} else if (i == R.id.next_button) {
if(quizViewPager.getCurrentItem() == adapter.getCount()-1) {

10

EditText resultsText = (EditText) findViewById(R.id.resultsText);
resultsText.setVisibility(View.VISIBLE);
double percentage = 100*((float)current_score / max_score);
String txt = "Ποσοστό επιτυχίας:" + String.format("%.2f", percentage ) + "%";
resultsText.setText(txt);
Toast.makeText(this, "Αποθήκευση σκορ, παρακαλώ περιμένετε!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
DatabaseReference myRef = database.getReference("scores");
Map<String, Object> scoreUpdates = new HashMap<String, Object>();
scoreUpdates.put(UserDisplayName, percentage);
myRef.updateChildren(scoreUpdates, new DatabaseReference.CompletionListener() {
@Override
public void onComplete(DatabaseError databaseError, DatabaseReference databaseReference) {
if (databaseError != null) {
Toast.makeText(v.getContext(), "Αποτυχία αποθήκευσης", Toast.LENGTH_SHORT).show();
} else {
Toast.makeText(v.getContext(), "Η αποθήκευση ολοκληρώθηκε", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
});
} else {
quizViewPager.setCurrentItem(quizViewPager.getCurrentItem() + 1);
m_next_button.setEnabled(false);
m_confirm_button.setEnabled(false);
}
}
}
private void updateUI() {
RadioButton radioButton = (RadioButton)m_answersGroup.findViewById(m_currentChoiceId);
adapter.notifyDataSetChanged();
new CountDownTimer(3000, 1000) {
public void onTick(long millisUntilFinished) {
}
public void onFinish() {

11

m_next_button.setEnabled(true);
if(quizViewPager.getCurrentItem() == adapter.getCount()-1) {
m_next_button.setText("Ολοκλήρωση");
m_next_button.setBackgroundColor(Color.GREEN);
}
}
}.start();
}
}
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StartActivity.java
package com.time.chemistry.chemistrytime.Activities;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.content.Intent;
android.os.Bundle;
android.os.Handler;
android.support.annotation.NonNull;
android.text.TextUtils;
android.view.View;
android.widget.Button;
android.widget.EditText;
android.widget.LinearLayout;
android.widget.TextView;
android.widget.Toast;

import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;
com.google.android.gms.tasks.Task;
com.google.firebase.auth.AuthResult;
com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;
com.google.firebase.auth.FirebaseUser;
com.google.firebase.database.DataSnapshot;
com.google.firebase.database.DatabaseError;
com.google.firebase.database.DatabaseReference;
com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
com.google.firebase.database.Query;
com.google.firebase.database.ValueEventListener;
com.time.chemistry.chemistrytime.Quiz.Question;
com.time.chemistry.chemistrytime.R;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class StartActivity extends BaseActivity implements View.OnClickListener {
public static String UserDisplayName;
public static boolean adminUser;
public static FirebaseAuth mAuth;
public static int max_score = 0;
public static ArrayList<Question> mQuestions = new ArrayList<>();
private LinearLayout textfields;
private LinearLayout create_start_buttons;
private LinearLayout login_register_buttons;
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private EditText mEmailField;
private EditText mNameField;
private EditText mPasswordField;
private TextView mCurrentUser;
private Button mCreateButton;
private Button mStartButton;
private static boolean mQuestionsFilled;
private static boolean mUserTypeChecked;
private Handler mHandler;
private Runnable mRunnable;
private static boolean newLogInUser;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_start);
clearAllData();
mQuestionsFilled = false;
Button registerUserButton = (Button) findViewById(R.id.register_button);
Button loginUserButton = (Button) findViewById(R.id.login_button);
mCreateButton = (Button) findViewById(R.id.create__button);
mStartButton = (Button)findViewById(R.id.start_button);
registerUserButton.setOnClickListener(this);
loginUserButton.setOnClickListener(this);
mCreateButton.setOnClickListener(this);
mStartButton.setOnClickListener(this);
mEmailField = (EditText) findViewById(R.id.email_text);
mNameField = (EditText) findViewById(R.id.name_text);
mPasswordField = (EditText) findViewById(R.id.password_text);
// [START initialize_auth]
mAuth = FirebaseAuth.getInstance();
// [END initialize_auth]
mCurrentUser = (TextView) findViewById(R.id.currentUser);
login_register_buttons = (LinearLayout)findViewById(R.id.login_register_buttons);
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textfields = (LinearLayout)findViewById(R.id.text_fields);
create_start_buttons = (LinearLayout)findViewById(R.id.create_start_buttons);
updateUI(true);
max_score = 0;
}
@Override
public void onStart() {
super.onStart();
// Check if user is signed in (non-null) and update UI accordingly.
FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
if(currentUser != null) {
newLogInUser = false;
login_register_buttons.setVisibility(View.GONE);
textfields.setVisibility(View.GONE);
initAllFirebaseData();
startTimer();
showProgressDialog();
}
}
private void startTimer() {
mHandler = new Handler();
mRunnable = new Runnable() {
@Override
public void run() {
if(checkForStart()) {
if (newLogInUser) {
showMenu();
} else {
hideProgressDialog();
updateUI(false);
}
} else {
mHandler.postDelayed(this, 500);
}
}
};
mHandler.post(mRunnable);
}
private void updateUI(boolean clear) {
textfields.setVisibility(View.GONE);
create_start_buttons.setVisibility(View.VISIBLE);
if(clear) {
mCurrentUser.setVisibility(View.GONE);
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setEnableToAllChildren(create_start_buttons, false);
mCreateButton.setText(getString(R.string.register));
login_register_buttons.setVisibility(View.VISIBLE);
} else {
mCurrentUser.setText(getString(R.string.current_loggedin_user) + UserDisplayName);
mCurrentUser.setVisibility(View.VISIBLE);
setEnableToAllChildren(create_start_buttons, true);
setVisibilityToAllChildren(create_start_buttons, true);
mCreateButton.setText(getString(R.string.logout_user));
}
}
private boolean checkForStart() {
//in order to be able to start, questions should be filled
//mAuth should have a current user and also current user display name
boolean return_value = false;
if(mQuestionsFilled && mAuth.getCurrentUser() != null && UserDisplayName != null && mUserTypeChecked) {
return_value = true;
}
return return_value;
}
private void initAllFirebaseData() {
fillQuestions();
getDisplayNameOfCurrentUser();
checkUserType();
}
private void clearAllData() {
UserDisplayName = null;
adminUser = false;
mUserTypeChecked = false;
newLogInUser = true;
}
private void showMenu() {
hideProgressDialog();
Intent menuIntent = new Intent(this, MenuActivity.class);
Toast.makeText(this, UserDisplayName, Toast.LENGTH_LONG).show();
startActivity(menuIntent);
}
@Override
public void onClick(View v) {
int id = v.getId();
if(id == R.id.login_button || id == R.id.register_button) {
textfields.setVisibility(View.VISIBLE);
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create_start_buttons.setVisibility(View.VISIBLE);
if(id == R.id.login_button) {
mNameField.setVisibility(View.GONE);
mStartButton.setEnabled(true);
mCreateButton.setEnabled(false);
} else {//register
mNameField.setVisibility(View.VISIBLE);
mStartButton.setEnabled(false);
mCreateButton.setEnabled(true);
}
} else {
if (mAuth.getCurrentUser() != null) {
if (id == R.id.start_button) { //user is already logged in
showMenu();
} else {//signout user
mAuth.signOut();
clearAllData();
updateUI(true);
}
} else {
boolean valid = validateForm();
if (valid) {
if (id == R.id.start_button) { //proceed with login
signInUser();
} else { //first register and then login
registerUser();
}
}
}
}
}
private boolean validateForm() {
boolean valid = true;
String email = mEmailField.getText().toString();
String password = mPasswordField.getText().toString();
if (TextUtils.isEmpty(email)) {
mEmailField.setError(getString(R.string.required));
valid = false;
} else {
mEmailField.setError(null);
}
if(mNameField.getVisibility() == View.VISIBLE) {
String name = mNameField.getText().toString();
if (TextUtils.isEmpty(name)) {
mNameField.setError(getString(R.string.required));
valid = false;
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} else {
mNameField.setError(null);
}
}
if (TextUtils.isEmpty(password)) {
mPasswordField.setError(getString(R.string.required));
valid = false;
} else {
mPasswordField.setError(null);
}
return valid;
}
public void setEnableToAllChildren(LinearLayout layout, boolean enable) {
for (int i = 0; i < layout.getChildCount(); i++) {
View child = layout.getChildAt(i);
child.setEnabled(enable);
}
}
public void setVisibilityToAllChildren(LinearLayout layout, boolean visibility) {
for (int i = 0; i < layout.getChildCount(); i++) {
View child = layout.getChildAt(i);
if(visibility)
child.setVisibility(View.VISIBLE);
else
child.setVisibility(View.INVISIBLE);
}
}
private void fillQuestions() {
if(!mQuestions.isEmpty()) {
mQuestionsFilled = true;
return;
}
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
DatabaseReference myRef = database.getReference("questions");
myRef.addValueEventListener(new ValueEventListener() {
@Override
public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
int questionCounter = 0;
for (DataSnapshot question : dataSnapshot.getChildren()){
String text = (String)question.child("text").getValue();
ArrayList<String> answs = (ArrayList<String>)question.child("answers").getValue();
long correct = (long)question.child("correct").getValue();
long score = 1;
if(question.child("score").exists())
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score = (long)question.child("score").getValue();
max_score += score;
Question currentQuestion = new Question(text, answs, (int)correct, (int)score);
mQuestions.add(currentQuestion);
}
mQuestionsFilled = true;
}
@Override
public void onCancelled(DatabaseError error) {
//Log.w(TAG, "Failed to read value.", error.toException());
}
});
}
private void getDisplayNameOfCurrentUser() {
if(UserDisplayName != null) {
return;
}
FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
final String[] name = {""};
if(currentUser != null) {
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
DatabaseReference myRef = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();
Query query = myRef.child("users").orderByKey().equalTo(currentUser.getUid());
query.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
@Override
public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
if (dataSnapshot.exists()) {
for (DataSnapshot user : dataSnapshot.getChildren()) {
UserDisplayName = user.getValue().toString();
}
} else {
//Try display name from firebase
String display_name = mAuth.getCurrentUser().getDisplayName().toString();
if(display_name != null) {
setDisplayNameOfCurrentUser(display_name);
}
}
}
@Override
public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {
}
});
}
}
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private void setDisplayNameOfCurrentUser(String displayName) {
FirebaseUser currentUser = mAuth.getCurrentUser();
String name = displayName;
if(currentUser != null) {
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
DatabaseReference myRef = database.getReference("users");
Map<String, Object> userUpdates = new HashMap<String, Object>();
userUpdates.put(mAuth.getCurrentUser().getUid(), name);
myRef.updateChildren(userUpdates, new DatabaseReference.CompletionListener() {
@Override
public void onComplete(DatabaseError databaseError, DatabaseReference databaseReference) {
if (databaseError != null) {
Toast.makeText(mEmailField.getContext(), "Αποτυχία Ενημέρωσης Ονόματος Χρήστη", Toast.LENGTH_SHORT).show();
} else {
UserDisplayName = displayName;
}
}
});
}
}
private void signInUser() {
String email = mEmailField.getText().toString();
String password = mPasswordField.getText().toString();
showProgressDialog();
mAuth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
.addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
@Override
public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
if (task.isSuccessful()) {
Toast.makeText(StartActivity.this, "Σύνδεση Επιτυχής, Παρακαλώ περιμένετε", Toast.LENGTH_SHORT).show();
startTimer();
hideProgressDialog();
initAllFirebaseData();
} else {
// If sign in fails, display a message to the user.
Toast.makeText(StartActivity.this, "Αποτυχία Σύνδεσης, ελέγξτε e-mail και password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
if (!task.isSuccessful()) {
hideProgressDialog();
}
}
});
}
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private void checkUserType() {
FirebaseDatabase database = FirebaseDatabase.getInstance();
DatabaseReference myRef = database.getReference("admins");
myRef.addValueEventListener(new ValueEventListener() {
@Override
public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
for (DataSnapshot admin : dataSnapshot.getChildren()){
if(admin.getValue().toString().equals(mAuth.getCurrentUser().getUid())) {
adminUser = true;
mUserTypeChecked = true;
break;
}
}
mUserTypeChecked = true;
}
@Override
public void onCancelled(DatabaseError error) {
// Failed to read value
}
});
}

private void registerUser() {
String email = mEmailField.getText().toString();
String password = mPasswordField.getText().toString();
showProgressDialog();
// [START create_user_with_email]
mAuth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
.addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
@Override
public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
if (task.isSuccessful()) {
// Sign in success, update UI with the signed-in user's information
Toast.makeText(StartActivity.this, "Επιτυχής εγγραφή, παρακαλώ περιμένετε για σύνδεση", Toast.LENGTH_SHORT).show();
AddUserName(task.getResult().getUser());
} else {
Toast.makeText(StartActivity.this, "Authentication failed.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
// [START_EXCLUDE]
hideProgressDialog();
// [END_EXCLUDE]
}
});
// [END create_user_with_email]
}
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private void AddUserName(FirebaseUser userFromRegistration) {
String username = mNameField.getText().toString();
String email = userFromRegistration.getEmail();
String userId = userFromRegistration.getUid();
DatabaseReference database = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();
database.child("users").child(userId).setValue(username, new DatabaseReference.CompletionListener() {
@Override
public void onComplete(DatabaseError error, DatabaseReference ref) {
if(error != null) {
Toast.makeText(mEmailField.getContext() , "Αποτυχία Ενημέρωσης Ονόματος Χρήστη", Toast.LENGTH_SHORT).show();
} else {
Toast.makeText(mEmailField.getContext() , "Σύνδεση Χρήστη, παρακαλώ περιμένετε", Toast.LENGTH_SHORT).show();
signInUser();
}
}
});
}
}
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ViewHTMLActivity.java
package com.time.chemistry.chemistrytime.Activities;
import
import
import
import

android.support.v4.view.ViewPager;
android.support.v7.app.AppCompatActivity;
android.os.Bundle;
android.widget.Toast;

import com.time.chemistry.chemistrytime.HTMLS.HTMLSwipeAdapter;
import com.time.chemistry.chemistrytime.R;
import me.relex.circleindicator.CircleIndicator;
public class ViewHTMLActivity extends AppCompatActivity {
ViewPager viewPager;
HTMLSwipeAdapter adapter;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_view_html);
String html = getIntent().getStringExtra("HTML_ID");
if (html.equals("acid"))
Toast.makeText(this, "Εκκίνηση Μαθήματος Οξέα", Toast.LENGTH_SHORT).show();
else if (html.equals("bases"))
Toast.makeText(this, "Εκκίνηση Μαθήματος Βάσεων", Toast.LENGTH_SHORT).show();
else if (html.equals("ph"))
Toast.makeText(this, "Εκκίνηση Μαθήματος Κλίμακα pH", Toast.LENGTH_SHORT).show();
adapter = new HTMLSwipeAdapter(this, html);
viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.view_pager);
viewPager.setAdapter(adapter);
if(!(html.equals("links") || html.equals("contact"))) {
CircleIndicator indicator = (CircleIndicator) findViewById(R.id.indicator);
indicator.setViewPager(viewPager);
}
}
}
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HTMLSwipeAdapter.java
package com.time.chemistry.chemistrytime.HTMLS;
import
import
import
import
import
import
import
import

android.content.Context;
android.content.res.Resources;
android.support.v4.view.PagerAdapter;
android.view.LayoutInflater;
android.view.View;
android.view.ViewGroup;
android.webkit.WebView;
android.widget.LinearLayout;

import com.time.chemistry.chemistrytime.R;
public class HTMLSwipeAdapter extends PagerAdapter {
private String[] acid_htmls = {"acids", "acids_properties1", "acids_properties2", "acids_properties3", "acids_properties4", "acids_resume",
"acids_q"};
private String[] bases_htmls = {"bases1", "bases2", "bases3", "bases5", "bases6", "bases4", "bases_q"};
private String[] ph_htmls = {"metrisi_ph1", "metrisi_ph3", "metrisi_ph2", "metrisi_ph4", "metrisi_ph5", "metrisi_ph6", "metrisi_ph7",
"metrisi_ph8", "metrisi_ph9", "metrisi_ph10", "metrisi_ph11", "metrisi_ph_q"};
private String[] efarmoges_htmls = {"efarmoges1", "efarmoges2", "efarmoges3", "efarmoges4","efarmoges5", "efarmoges6"};
private String[] links_htmls = {"links"};
private String[] contact_htmls = {"contact"};
private String[] current_htmls = null;
private Context ctx;
private LayoutInflater layoutInflater;
public HTMLSwipeAdapter(Context ctx, String htmls) {
this.ctx = ctx;
current_htmls = acid_htmls; //default value
if (htmls.equals("acid"))
current_htmls = acid_htmls;
else if (htmls.equals("bases"))
current_htmls = bases_htmls;
else if (htmls.equals("ph"))
current_htmls = ph_htmls;
else if (htmls.equals("efarmoges"))
current_htmls = efarmoges_htmls;
else if (htmls.equals("links"))
current_htmls = links_htmls;
else if (htmls.equals("contact"))
current_htmls = contact_htmls;
}
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@Override
public int getCount() {
return current_htmls.length;
}
@Override
public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
return (view == (LinearLayout) object);
}
@Override
public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
layoutInflater = (LayoutInflater) ctx.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
View item_view = layoutInflater.inflate(R.layout.html_swipe_layout, container, false);
WebView view = (WebView) item_view.findViewById(R.id.webview);
view.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
view.getSettings().setBuiltInZoomControls(true);
Resources res;
String filePath = "file:///android_res/raw/" + current_htmls[position] + ".html";
view.loadUrl(filePath);
container.addView(item_view);
return item_view;
}
@Override
public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
container.removeView((LinearLayout) object);
}
}
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MenuItem.java
package com.time.chemistry.chemistrytime.Menu;
public class MenuItem {
private String name;
private int photo;
public MenuItem(String name, int photo) {
this.name = name;
this.photo = photo;
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public int getPhoto() {
return photo;
}
}
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MenuViewAdapter.java
package com.time.chemistry.chemistrytime.Menu;
import
import
import
import
import

android.content.Context;
android.support.v7.widget.RecyclerView;
android.view.LayoutInflater;
android.view.View;
android.view.ViewGroup;

import com.time.chemistry.chemistrytime.R;
import java.util.List;
public class MenuViewAdapter extends RecyclerView.Adapter<MenuViewHolders> {
private List<MenuItem> itemList;
private Context context;
public MenuViewAdapter(Context context, List<MenuItem> itemList) {
this.itemList = itemList;
this.context = context;
}
@Override
public MenuViewHolders onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
View layoutView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.card_view_list, null);
MenuViewHolders rcv = new MenuViewHolders(layoutView);
return rcv;
}
@Override
public void onBindViewHolder(MenuViewHolders holder, int position) {
holder.itemName.setText(itemList.get(position).getName());
holder.itemPhoto.setImageResource(itemList.get(position).getPhoto());
}
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@Override
public int getItemCount() {
return this.itemList.size();
}
}

MenuViewHolders.java
package com.time.chemistry.chemistrytime.Menu;
import
import
import
import
import
import

android.content.Context;
android.content.Intent;
android.support.v7.widget.RecyclerView;
android.view.View;
android.widget.ImageView;
android.widget.TextView;

import
import
import
import
import

com.time.chemistry.chemistrytime.Activities.LabActivity;
com.time.chemistry.chemistrytime.Activities.QuizActivity;
com.time.chemistry.chemistrytime.Activities.ViewHTMLActivity;
com.time.chemistry.chemistrytime.Quiz.Results;
com.time.chemistry.chemistrytime.R;

public class MenuViewHolders extends RecyclerView.ViewHolder implements View.OnClickListener {
public TextView itemName;
public ImageView itemPhoto;
public String itemClass;
public MenuViewHolders(View itemView) {
super(itemView);
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itemView.setOnClickListener(this);
itemName = (TextView) itemView.findViewById(R.id.item_name);
itemPhoto = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.item_photo);
}
@Override
public void onClick(View view) {
Context context = itemView.getContext();
int position = getAdapterPosition();
Intent intent = null;
switch (position) {
case 0:
intent = new Intent(context, ViewHTMLActivity.class);
intent.putExtra("HTML_ID", "acid");
break;
case 1:
intent = new Intent(context, ViewHTMLActivity.class);
intent.putExtra("HTML_ID", "bases");
break;
case 2:
intent = new Intent(context, ViewHTMLActivity.class);
intent.putExtra("HTML_ID", "ph");
break;
case 3:
intent = new Intent(context, ViewHTMLActivity.class);
intent.putExtra("HTML_ID", "efarmoges");
break;
case 4:
intent = new Intent(context, QuizActivity.class);
break;
case 5:
intent = new Intent(context, LabActivity.class);
break;
case 6:
intent = new Intent(context, ViewHTMLActivity.class);
intent.putExtra("HTML_ID", "links");
break;
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case 7:
intent = new Intent(context, ViewHTMLActivity.class);
intent.putExtra("HTML_ID", "contact");
break;
case 8:
intent = new Intent(context, Results.class);
break;
default:
intent = new Intent(context, ViewHTMLActivity.class);
intent.putExtra("HTML_ID", "acid");
}
context.startActivity(intent);
}
}
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activity_lab.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:weightSum="4">
<TextView
android:id="@+id/descriptiontext"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:contextClickable="false"
android:cursorVisible="false"
android:inputType="textMultiLine"
android:layout_marginLeft="@dimen/lab_description_left_right_margin"
android:layout_marginRight="@dimen/lab_description_left_right_margin"
android:isScrollContainer="false"
android:linksClickable="false"
android:longClickable="false"
android:maxLength="2000"
android:maxLines="10"
android:scrollHorizontally="false"
android:selectAllOnFocus="false"
android:soundEffectsEnabled="true"
android:text="@string/lab_description"
android:textAlignment="textStart"
android:layout_gravity="start"
android:textAllCaps="false"
android:textIsSelectable="false"
android:textSize="@dimen/lab_description_text_size"
android:textStyle="bold" />
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
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xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:orientation="horizontal"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:weightSum="4">
<TextView
android:id="@+id/ilianthini_desc"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:gravity="center_vertical"
android:layout_gravity="center_vertical"
android:maxLines="2"
android:text="Ηλιανθίνη"
android:textAlignment="center"
android:textSize="@dimen/lab_doxeia_text_size"/>
<TextView
android:id="@+id/br_blue_desc"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:gravity="center_vertical"
android:layout_gravity="center_vertical"
android:maxLines="2"
android:text="Μπλε\nΒρωμοθυμόλης"
android:textAlignment="center"
android:textSize="@dimen/lab_doxeia_text_size" />
<TextView
android:id="@+id/bama_desc"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:gravity="center_vertical"
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android:layout_gravity="center_vertical"
android:maxLines="2"
android:text="Βάμα\nηλιοτροπίου"
android:textAlignment="center"
android:textSize="@dimen/lab_doxeia_text_size" />
<TextView
android:id="@+id/faino_desc"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:gravity="center_vertical"
android:layout_gravity="center_vertical"
android:maxLines="2"
android:text="Φαινολο-\nφθαλεϊνη"
android:textAlignment="center"
android:textSize="@dimen/lab_doxeia_text_size"/>
</LinearLayout>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:id="@+id/lab_top_containers_layout"
android:orientation="horizontal"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content">
<TextView
android:id="@+id/ilianthini"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:tag="ilianthini"
android:drawableTop="@drawable/doxeio4"/>
<TextView
android:id="@+id/br_blue"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
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android:tag="br_blue"
android:drawableTop="@drawable/doxeio2"/>
<TextView
android:id="@+id/bama"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:tag="bama"
android:drawableTop="@drawable/doxeio3"/>
<TextView
android:id="@+id/faino"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:tag="faino"
android:drawableTop="@drawable/doxeio1"/>
</LinearLayout>

<Space
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="3" />
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:id="@+id/lab_bottom_containers_layout"
android:orientation="horizontal"
android:layout_marginBottom="15dp"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="bottom"
android:gravity="bottom"
android:weightSum="4">
<TextView
android:id="@+id/hci"
android:layout_width="0dp"
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android:layout_weight="1.00"
android:layout_height="wrap_content"
android:drawableTop="@drawable/solinas1"
android:text="HCI"
android:textAlignment="center"
android:textSize="@dimen/lab_doxeia_text_size"/>
<TextView
android:id="@+id/hn03"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1.00"
android:drawableTop="@drawable/solinas1"
android:maxLines="2"
android:textAlignment="center"
android:textSize="@dimen/lab_doxeia_text_size"
android:text="HNO3"/>
<TextView
android:id="@+id/H2SO4"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:drawableTop="@drawable/solinas1"
android:maxLines="2"
android:textAlignment="center"
android:textSize="@dimen/lab_doxeia_text_size"
android:text="H2SO4" />
<TextView
android:id="@+id/CH3COOH"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:drawableTop="@drawable/solinas1"
android:maxLines="2"
android:textAlignment="center"
android:textSize="@dimen/lab_doxeia_text_size"
android:text="CH3COOH"/>
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</LinearLayout>
</LinearLayout>

activity_menu.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical">
<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:padding="8dp"
tools:context=".Activities.MenuActivity">
<android.support.v7.widget.RecyclerView
android:id="@+id/recycler_view"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:scrollbars="vertical" />
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
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activity_quiz.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">
<android.support.v4.view.ViewPager
android:id="@+id/questions_viewer"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:layout_weight="1"
android:paddingBottom="10dp"
android:orientation="vertical">
</android.support.v4.view.ViewPager>
<me.relex.circleindicator.CircleIndicator
android:id="@+id/indicator"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="6dp"
android:layout_alignParentBottom="true"
app:ci_drawable="@drawable/black_radius_square"
android:gravity="center"
android:visibility="visible" >
</me.relex.circleindicator.CircleIndicator>
<EditText
android:id="@+id/resultsText"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:ems="10"
android:inputType="textMultiLine"
android:contextClickable="false"
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android:cursorVisible="false"
android:isScrollContainer="false"
android:linksClickable="false"
android:longClickable="false"
android:maxLength="2000"
android:maxLines="2"
android:scrollHorizontally="false"
android:selectAllOnFocus="false"
android:soundEffectsEnabled="true"
android:textIsSelectable="false"
android:textSize="25sp"
android:textAlignment="center"
android:textStyle="bold"
android:visibility="gone"
android:text="Αποτελέσματα:" />

<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/buttonsLayout"
android:orientation="horizontal"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:visibility="visible">
<Button
style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"
android:id="@+id/confirm_button"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="0.5"
android:layout_gravity="left"
android:visibility="visible"
android:enabled="false"
android:background="@drawable/selectable_item_background"
android:text="Υποβολή" />
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<Button
style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"
android:id="@+id/next_button"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="0.5"
android:layout_gravity="right"
android:visibility="visible"
android:background="@drawable/selectable_item_background"
android:text="@string/next" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
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activity_results.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:orientation="vertical"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:layout_weight="1">

<ListView
android:id="@+id/results_list"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_alignParentRight="true"
android:layout_alignParentEnd="true" />
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
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activity_start.xml
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:fillViewport="true">
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main_layout"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/grey_100"
android:orientation="vertical"
tools:context="com.time.chemistry.chemistrytime.Activities.StartActivity">
<ImageView
android:id="@+id/icon"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="@dimen/start_image_height"
android:layout_marginTop="5dp"
android:src="@drawable/start_image"
android:visibility="visible"
android:layout_gravity="center_horizontal"/>
<TextView
android:id="@+id/title_text"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/app_name"
android:textSize="@dimen/start_app_title_text_size"
android:layout_gravity="center_horizontal"/>
android:theme="@style/ThemeOverlay.MyTitleText"/>
<TextView
android:id="@+id/currentUser"
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android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="@dimen/_30sdp"
android:contextClickable="false"
android:cursorVisible="false"
android:inputType="none"
android:isScrollContainer="false"
android:linksClickable="false"
android:longClickable="false"
android:maxLength="1000"
android:maxLines="10"
android:scrollHorizontally="false"
android:selectAllOnFocus="false"
android:soundEffectsEnabled="true"
android:text="@string/current_loggedin_user"
android:textAlignment="center"
android:textIsSelectable="false"
android:textSize="@dimen/start_currentUser_text_size"
android:textStyle="bold|italic"
android:visibility="gone" />
<LinearLayout
android:id="@+id/login_register_buttons"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_horizontal"
android:orientation="horizontal"
android:visibility="visible">
<Button
android:id="@+id/register_button"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:text="Εγγραφή"
android:theme="@style/ThemeOverlay.MyDarkButton"
android:visibility="visible" />
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<Button
android:id="@+id/login_button"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:text="Σύνδεση"
android:theme="@style/ThemeOverlay.MyDarkButton"
android:visibility="visible" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:id="@+id/text_fields"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_horizontal"
android:layout_gravity="fill_vertical"
android:layout_marginTop="@dimen/start_bottom_buttons_margin_top"
android:visibility="visible"
android:orientation="vertical">
<EditText
android:id="@+id/email_text"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="0.04"
android:hint="@string/hint_email"
android:inputType="textEmailAddress" />
<EditText
android:id="@+id/name_text"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="0.07"
android:hint="Ονοματεπώνυμο"
android:inputType="textPersonName" />
<EditText
android:id="@+id/password_text"
android:layout_width="fill_parent"
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android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="0.02"
android:hint="@string/hint_password"
android:inputType="textPassword" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
android:layout_width="fill_parent"
android:id="@+id/create_start_buttons"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_gravity="bottom"
android:layout_weight="1"
android:gravity="bottom"
android:orientation="horizontal"
android:weightSum="2">
<Button
android:id="@+id/create__button"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:layout_weight="1"
android:text="Εγγραφή"
android:visibility="visible" />
<Button
android:id="@+id/start_button"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:layout_weight="1"
android:text="Έναρξη"

android:visibility="visible" />
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</LinearLayout>
</LinearLayout>
</ScrollView>

activity_view_html.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:orientation="vertical"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:layout_weight="1">

<android.support.v4.view.ViewPager
android:id="@+id/view_pager"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent" >
</android.support.v4.view.ViewPager>

<me.relex.circleindicator.CircleIndicator
android:id="@+id/indicator"
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android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="55dp"
android:layout_alignParentBottom="true"
app:ci_drawable="@drawable/black_radius_square"
android:gravity="center"
android:visibility="visible" />
</RelativeLayout>
</LinearLayout>

card_view_list.xml
<android.support.v7.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/card_view"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginBottom="16dp"
card_view:cardCornerRadius="20dp"
card_view:cardElevation="0dp"
card_view:cardUseCompatPadding="true"
card_view:contentPadding="0dp">
<RelativeLayout
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content">
<ImageView
android:id="@+id/item_photo"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
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android:layout_centerInParent="true"
android:adjustViewBounds="true"
android:contentDescription="@string/action_settings"
android:cropToPadding="true"
android:scaleType="centerCrop"
android:src="@drawable/acids" />
<TextView
android:id="@+id/item_name"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_marginTop="5dp"
android:fontFamily="sans-serif"
android:gravity="bottom"
android:text="@string/item_name"
android:textAllCaps="false"
android:textSize="@dimen/card_view_list_text_size"
android:textStyle="bold" />
</RelativeLayout>
</android.support.v7.widget.CardView>
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html_swipe_layout.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">
<WebView
android:id="@+id/webview"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginTop="0dp"
android:visibility="visible"
tools:ignore="MissingConstraints"
tools:layout_editor_absoluteX="8dp"
tools:layout_editor_absoluteY="16dp" />
</LinearLayout>
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quiz_swipe_layout.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">
<TextView
android:id="@+id/questionText"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:contextClickable="false"
android:cursorVisible="false"
android:ems="10"
android:inputType="textMultiLine"
android:isScrollContainer="false"
android:linksClickable="false"
android:longClickable="false"
android:maxLength="2000"
android:maxLines="10"
android:scrollHorizontally="false"
android:selectAllOnFocus="false"
android:soundEffectsEnabled="true"
android:text="Question Text"
android:textIsSelectable="false"
android:textSize="@dimen/quiz_question_text_size"
android:textStyle="bold" />

<TextView
android:id="@+id/bigscoretext"
android:layout_width="@dimen/quiz_frame_width_size"
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android:layout_height="wrap_content"
android:contextClickable="false"
android:cursorVisible="false"
android:background="@color/colorHighlight"
android:inputType="textNoSuggestions"
android:isScrollContainer="false"
android:linksClickable="false"
android:longClickable="false"
android:maxLength="2000"
android:maxLines="1"
android:scrollHorizontally="false"
android:selectAllOnFocus="false"
android:soundEffectsEnabled="true"
android:layout_gravity="right"
android:textIsSelectable="false"
android:textAlignment="center"
android:textSize="@dimen/quiz_big_score_text_size"
android:visibility="visible"
android:textStyle="bold|italic"/>

<RadioGroup
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"

android:layout_weight="1"
android:id="@+id/answersGroup"
android:checkedButton="@+id/sound">
<RadioButton
android:id="@+id/answerRadio1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="RadioButton1"
android:paddingBottom="10dp"
android:buttonTint="@color/colorBlack"
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android:textSize="@dimen/quiz_answer_text_size" />
<RadioButton
android:id="@+id/answerRadio2"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:allowUndo="false"
android:text="RadioButton2"
android:buttonTint="@color/colorBlack"
android:paddingBottom="10dp"
android:textSize="@dimen/quiz_answer_text_size" />
<RadioButton
android:id="@+id/answerRadio3"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="RadioButton3"
android:paddingBottom="10dp"
android:buttonTint="@color/colorBlack"
android:textSize="@dimen/quiz_answer_text_size" />
<RadioButton
android:id="@+id/answerRadio4"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="RadioButton4"
android:paddingBottom="10dp"
android:buttonTint="@color/colorBlack"
android:textSize="@dimen/quiz_answer_text_size" />
</RadioGroup>

</LinearLayout>
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score_row_layout.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="horizontal"
android:layout_height="fill_parent"
android:layout_width="fill_parent">
<TextView
android:id="@+id/FirstText"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="User"
android:textSize="@dimen/_25sdp"
android:layout_weight="1"
android:textAlignment="center">
</TextView>
<TextView
android:id="@+id/SecondText"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Score"
android:textSize="@dimen/_25sdp"
android:layout_weight="1"
android:textAlignment="center">
</TextView>
</LinearLayout>
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