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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) αποτελεί όχι µόνο ένα από τα πλέον εξελισσόµενα
επιστηµονικά πεδία αλλά κυρίως ένα από τα πλέον διαδεδοµένα και χρησιµοποιούµενα. Στην
µεταπτυχιακή αυτή εργασία µελετάται ένα µικρό αλλά σηµαντικό τµήµα του e-learning, µελετάται
το σύνολο κανόνων και προδιαγραφών SCORM. H SCORM τεχνολογία έχει αρχίζει και διαδίδεται
όλο και περισσότερο κυρίως µέσα από το διαδίκτυο όπου και συντελείται τις περισσότερες φορές η
ηλεκτρονική εκπαιδευτική διαδικασία. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά το ίδιο το
SCORM, κατόπιν παρουσιάζονται µέσα από παραδείγµατα χρήσης διάφορα λογισµικά που
εκµεταλλεύονται τα πλεονεκτήµατα του SCORM ενώ στο τέλος επιχειρείται µία κριτική θεώρηση
των κανόνων και των προδιαγραφών.

SUMMARY

e-Learning is by far not only one of the most developed scientific fields but also a widely
deployed one. Purpose of this master thesis is to study a small, significant however, part of eLearning the SCORM reference model. SCORM is being more widely known and used
internationally. This study focuses on SCORM, it describes the SCORM model at first and presents
examples of the SCORM adaption by software packages . The paper concludes with a critical
review of the model.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ερευνητικό θέµα
Η ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) είναι µία εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία η
µαθησιακή εµπειρία συντελείται µέσα από την αλληλεπίδραση του µαθητή µε εκπαιδευτικό
περιεχοµένο ηλεκτρονικής µορφής. Η ηλεκτρονική µάθηση έχει αποκτήσει πλέον µία
ολοκληρωµένη εκπαιδευτική και παιδαγωγική οντότητα, δηµιουργήθηκαν νέοι κώδικες, νέα
δεδοµένα και νέοι µετρήσιµοι στόχοι(Λιοναράκης, et. al. , 2005)
Ως επιστηµονικό πεδίο, ή ακόµα και ως θέµα µελέτης ερευνητικών και ακαδηµαϊκών
προσπαθειών, η ηλεκτρονική µάθηση αποτελείται από ποικίλα ενδιαφέροντα τµήµατα. Από το ευρύ
φάσµα των διαφόρων δοµικών στοιχείων της ηλεκτρονικής µάθησης, η παρούσα µεταπτυχιακή
εργασία επέλεξε να ασχοληθεί µε το κοµµάτι που αφορά τα Πρότυπα Ηλεκτρονικής Μάθησης. Η
διαδικασία ανάπτυξης προτύπων στο χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης πηγάζει από συγκεκριµένες
ανάγκες τόσο από την πλευρά των εκπαιδευόµενων, των εκπαιδευτών και των διαχειριστών
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού όσο και από την πλευρά των παρόχων σχετικών υπηρεσιών.
Συγκεκριµένα, υπάρχει ανάγκη οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν να εντοπίζουν εύκολα το µαθησιακό
υλικό που τους ενδιαφέρει, οι εκπαιδευτές και οι συγγραφείς να µπορούν να συνδυάσουν υλικό και
εργαλεία διαφορετικών κατασκευαστών, οι διαχειριστές των συστηµάτων να µπορούν εύκολα να
µεταφέρουν εκπαιδευτικό υλικό(µαθήµατα ή εκπαιδευτικές ενότητες) από ένα σύστηµα σε ένα
άλλο(Καµπουράκης, & Λουκής, 2006).
Ένα από τα πλέον διαδεδοµένα πρότυπα ηλεκτρονικής µάθησης αποτελεί και το SCORM,
µε το οποίο καταπιάνεται η εργασία αυτή. Το SCORM (Sharable Content Object Reference Model)
στην πραγµατικότητα αποτελεί µία συλλογή προτύπων, κανόνων και προδιαγραφών ηλεκτρονικής
µάθησης. ∆εν είναι απόλυτα ακριβές να αναφέρεται ως πρότυπο, ωστόσο τόσο στη διεθνή
βιβλιογραφία όσο και σε δηµοσιεύσεις επιστηµονικών περιοδικών και συνεδρίων οι όροι συλλογή
προτύπων και πρότυπο όταν αναφέρονται στο SCORM εννοούν το ίδιο πράµα.
Η επιλογή του SCORM ως θέµα για την παρούσα µεταπτυχιακή εργασία δικαιολογείται από
το γεγονός ότι αυτό αποτελεί συλλογή προτύπων. Η συγκέντρωση κανόνων και προδιαγραφών από
διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισµούς και η ενοποίησή τους κάτω από ένα κοινό µοντέλο
αναφοράς, προσδίδει στο SCORM ιδιαίτερη βαρύτητα σε σχέση µε άλλα πρότυπα ηλεκτρονικής
µάθησης. Εξίσου σηµαντική αιτία επιλογής,

αποτελεί όµως και η ευρεία αποδοχή που έχει

συναντήσει το SCORM παρότι δηµιουργήθηκε το 1999, έπειτα από µία πρωτοβουλία του
Υπουργείου Άµυνας των ΗΠΑ, και τα πρώτα δύο χρόνια ήταν σε πιλοτική λειτουργία.
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Σκοπός και στόχοι της εργασίας
Σκοπός της παρούσης µεταπτυχιακής εργασίας είναι αφενός να παρουσιάσει µε αναλυτικό
τρόπο τo πως λειτουργεί το SCORM στην πράξη, αφετέρου η κριτική προσέγγιση του προτύπου.
Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας τέθηκαν επιµέρους στόχοι :

•

Η παρουσίαση των SCORM κανόνων και προδιαγραφών “όπως είναι” (“as is”). ∆ηλαδή
επιχειρήθηκε ανάλυση του SCORM προτύπου στα βασικά συστατικά του µε στόχο να
αναδειχθούν τα κυριότερα στοιχεία που καθορίζουν την συµπεριφορά και τη λειτουργία
του.

•

Η δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού σύµφωνο µε τους κανόνες και τις προδιαγραφές του
SCORM. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου παρουσιάζεται λογισµικό για την
παραγωγή µαθησιακού περιεχοµένου σύµφωνο µε το SCORM. Με την µέθοδο του
παραδείγµατος δηµιουργείται τελικά το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

•

Ο τελευταίος στόχος που ολοκληρώνει την παρουσίαση της πρακτικής εφαρµογής του
SCORM, έχει να κάνει µε το πως χρησιµοποιείται το συµµορφωµένο µε το SCORM
εκπαιδευτικό περιεχοµένο µέσα σε διάφορα περιβάλλοντα γνώσης και µάθησης. Όπως
και πιο πάνω, µέσα από αναλυτικά παραδείγµατα υπογραµµίζεται και επισηµαίνεται η
λειτουργία

της

µαθησιακής

εµπειρίας

που

αφορά

την

αλληλεπίδραση

του

εκπαιδευόµενου µε SCORM µαθησιακό υλικό µέσα σε µία εκπαιδευτική πλατφόρµα.
•

Τέλος, για την επίτευξη της κριτικής προσέγγισης, επιχειρήθηκε µία βιβλιογραφική
ανασκόπηση και έρευνα που κατέληξε σε µία σειρά χρήσιµων και πολύτιµων
συµπερασµάτων.

Ερωτήµατα της εργασίας
Μέσα στην µεταπτυχιακή αυτή εργασία βρίσκονται µεταξύ άλλων απαντήσεις στα
παρακάτω ερωτήµατα:
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•

Τι είναι ηλεκτρονική µάθηση;

•

Τι είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Learning Management System – LMS);

•

Τι είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (Learning Content
Management System – LCMS);

•

Ποια η διαφορά ανάµεσα σε ένα LMS και σε ένα LCMS;

•

Τι είναι το SCORM;

•

Πως λειτουργεί το SCORM;

•

Πως µπορεί να κατασκευαστεί εκπαιδευτικό περιεχοµένο σύµφωνο µε το πρότυπο
SCORM;

•

Που µπορεί να χρησιµοποιηθεί τέτοιο µαθησιακό υλικό;

•

Ποια τα µειονεκτήµατα και ποια τα πλεονεκτήµατα του SCORM;

•

Ποια είναι η µαθησιακή και η παιδαγωγική αξία του SCORM;

•

Το SCORM µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις τελευταίες θεωρίες για τη γνώση
και τη µάθηση;

•

Είναι το SCORM κατάλληλο για προσαρµοσµένη και εξατοµικευµένη µάθηση;

Πρωτοτυπία της εργασίας και παραγόµενα οφέλη
H πρωτοτυπία της µεταπτυχιακής αυτής εργασίας έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι η
ελληνική βιβλιογραφία, τουλάχιστο µέχρι τη χρονική στιγµή της συγγραφής, µάλλον ακροθιγώς
αναφέρεται στο πρότυπο SCORM. Στις περισσότερες των περιπτώσεων γίνεται απλή αναφορά
στην ύπαρξη του προτύπου µε παράλληλη επισήµανση των δυνατοτήτων που προσδίδει στην
ηλεκτρονική µάθηση. Ουσιαστική και βαθύτερη ανάλυση των SCORM κανόνων και
προδιαγραφών δεν έχει επιχειρηθεί. Επίσης περιορισµένη είναι και η κριτική θεώρηση και
επισκόπηση πάνω στο SCORM, πάντα στα πλαίσια της ελληνικής βιβλιογραφίας.
Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καλύψει ένα κοµµάτι από την ελλειµµατική ελληνική
βιβλιογραφία, ώστε να καταστεί χρήσιµη και εποικοδοµητική σε όποιον ενδιαφέρεται να
πληροφορηθεί περισσότερο για το SCORM, και ειδικότερα για το πως θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί το SCORM στην εκπαιδευτική πρακτική. Τέλος, η κριτική προσέγγιση του
SCORM ευελπιστεί να εξυπηρετήσει εκείνον τον αναγνώστη που ανησυχεί για την παιδαγωγική
και µαθησιακή αξία του προτύπου.
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Αποσαφήνιση των όρων
Λίγα λόγια για ορισµένους όρους που πρέπει να σχολιαστούν δεδοµένου ότι δεν είναι
απόλυτα γνωστοί στον αναγνώστη.

•

Εκπαιδευτικά Αντικείµενα. Τα εκπαιδευτικά αντικείµενα είναι ένας νέος τρόπος
θεώρησης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Το παραδοσιακό µάθηµα διαρκεί µία
διδακτική ώρα, αντίθετα τα εκπαιδευτικά αντικείµενα είναι σηµαντικά µικρότερες
εκπαιδευτικές οντότητες, συνήθως διαρκούν από δύο εώς δεκαπέντε λεπτά. Τα
εκπαιδευτικά αντικείµενα είναι αυτόνοµα και επαναχρησιµοποιούµενα, µπορούν δηλαδή
να διδαχθούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και για διαφορετικούς σκοπούς.
Τέλος τα εκπαιδευτικά αντικείµενα µπορούν να συνενωθούν ώστε να σχηµατίσουν µία
µεγαλύτερη εκπαιδευτική µονάδα.(Robert, 2005)

•

Μεταδεδοµένα. Τα µεταδεδοµένα είναι πληροφορία που περιγράφει την πληροφορία.
Τα µεταδεδοµένα είναι σηµαντικά διότι διευκολύνουν τον εντοπισµό της κατάλληλης
πληροφορίας µέσα σε µία διαδικασία αναζήτησης. Ένα παράδειγµα που ξεκαθαρίζει τις
όποιες ασάφειες των µεταδεδοµένων βρίσκει κανείς στις βιβλιοθήκες, όπου η αναζήτηση
γίνεται µε διάφορα κριτήρια(όνοµα συγγραφέα, τίτλος, εκδότης, ISBN κτλ). Τα κριτήρια
αυτά αποτελούν τα µεταδεδοµένα που περιγράφουν την πληροφορία που περιέχει κάθε
βιβλίο.

•

Πακέτο Περιεχοµένου (content package). Το πακέτο περιεχοµένου, και εν προκειµένω
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, συνίσταται από ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά
αντικείµενα συνοδευόµενα από µεταδεδοµένα. Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για
µαθησιακό υλικό “συσκευασµένο” καταλλήλως ώστε να επιτυγχάνεται η µεταφορά και η
διανοµή του. Συνήθως το πακέτο περιεχοµένου είναι ένα ηλεκτρονικά συµπιεσµένο
αρχείο, τύπου .zip, .rar, .tar.

•

SCO(Sharable Content Object). Τα SCO είναι εκπαιδευτικά αντικείµενα τα οποία είναι
συµµορφωµένο ως προς τις SCORM προδιαγραφές. Θα πρέπει να τονιστεί στο σηµείο
αυτό πως όλα τα εκπαιδευτικά αντικείµενα δεν είναι SCO. Αντίθετα όλα τα SCO είναι
εκπαιδευτικά αντικείµενα, δηλαδή τα SCO αποτελούν µία ειδική υποκατηγορία των
εκπαιδευτικών αντικείµενων, και η ιδιότητα που τα χαρακτηρίζει είναι η συµβατότητα µε
το πρότυπο SCORM.
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•

LMS. Το LMS (Learning Management System) ή Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης
αποτελεί στην ουσία το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσονται και λειτουργούν οι
κανόνες και τα πρότυπα του SCORM. Πρόκειται για ηλεκτρονικές πλατφόρµες µάθησης
οι οποίες αν και εφόσον είναι συµβατές µε το SCORM τότε µπορούν να δεχθούν ή/και να
εξάγουν εκπαιδευτικό υλικό συµµορφωµένο στο SCORM. Αποτελούν βασικότατο κρίκο
στην αλυσίδα της SCORM ηλεκτρονικής µάθησης, ο οποίος αν σπάσει τότε το πρότυπο
SCORM θα καταστεί σχεδόν ανενεργό, θεωρητικό και πρακτικώς µη εφαρµόσιµο. Όπως
και πιο πάνω, πρέπει να τονιστεί πως η συµβατότητα ενός LMS µε το SCORM δεν
καθορίζει τη λειτουργία του LMS. Ένα LMS µπορεί κάλλιστα να λειτουργεί πλήρως
αποδοτικά και παραγωγικά χωρίς να υποστηρίζει τη µάθηση µέσα από το SCORM. Η
συµµόρφωση στις SCORM προδιαγραφές αποτελεί ένα χαρακτηριστικό το οποίο το
LMS µπορεί να το διαθέτει µπορεί και όχι.

∆ιάρθρωση της εργασίας
Λίγα λόγια για το τι αναφέρεται σε κάθε ένα από τα κεφάλαια της µεταπτυχιακής αυτής
εργασίας.
Στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στην ηλεκτρονική µάθηση και στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Μάθησης (LMS). Περιγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής µάθησης καθώς και της
ανοικτής και από απόστασης µάθησης. Επιπλέον ορίζονται τα LMS και τα LCMS (Learning
Content Management System) που αποτελούν ένα ειδικό υποσύνολο των πρώτων και
επισηµαίνονται οι διαφορές ανάµεσα στα δύο συστήµατα. Το κεφάλαιο 1 αποτελεί το εννοιολογικό
υπόβαθρο της εργασίας
Στο κεφάλαιο 2 πραγµατοποιείται η αναλυτική παρουσίαση του SCORM. ∆ίνεται ο ορισµός
του προτύπου και οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην δηµιουργία του. Η αναλυτική παρουσίαση
επιτυγχάνεται κυρίως µέσα από την εκτεταµένη περιγραφή της εσωτερικής οργάνωσης του
SCORM.
Το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει έναν ενδεικτικό τρόπο µε τον οποίο το SCORM
χρησιµοποιείται στην πρακτική του εφαρµογή. Σηµειώνεται πως ο τρόπος αυτός ούτε
αποκλειστικός ούτε περιοριστικός θεωρείται. Στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζεται το ανοικτό
λογισµικό RELOAD, το οποίο δηµιουργεί και κατασκευάζει εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνο µε τις
SCORM προδιαγραφές. Αξίζει να υπογραµµιστεί πως στην αγορά κυκλοφορούν ευρέως εµπορικά
λογισµικά είτε για την µετατροπή είτε για την παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχοµένο σε SCORM
13
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µορφή. Επιλέχθηκε ωστόσο το RELOAD διότι ακριβώς πρόκειται για ανοικτό και ελεύθερο
λογισµικό. Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται δύο συµβατά µε το SCORM LMS, το
Dokeos και το Atutor. Παρόµοια, τα δύο LMS είναι ανοικτού και ελεύθερου κώδικα και όχι
εµπορικά πακέτα. Ωστόσο τα δύο αυτά LMS επιλέχθηκαν κυρίως διότι έχουν διαφορετικό επίπεδο
συµµόρφωσης στo SCORM, το πρώτο είναι πλήρως συµµορφωµένο ενώ το δεύτερο µερικώς. Η
µέθοδος των παραδειγµάτων ακολουθείται σε όλη τη διάρκεια του τρίτου κεφαλαίου για να
επιτευχθεί ο στόχος της πρακτικής εφαρµγής.
Τέλος στο κεφάλαιο 4 υπάρχει η κριτική θεώρηση του SCORM. Έχουν συγκεντρωθεί
διάφορες απόψεις µετά από βιβλιογραφική έρευνα. Οι απόψεις επικεντρώνονται κυρίως γύρω από
διάφορους προβληµατισµούς που έχουν προκύψει ύστερα από την ευρεία αποδοχή που έχει λάβει
το SCORM. To κεφάλαιο κλείνει µε την καταγραφή των συµπερασµάτων της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

1.1 Τι είναι η ηλεκτρονική µάθηση (e-Learning)
Η βασική αντίληψη πάνω στην οποία θεµελιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης ψηφιακών
και διαδικτυακών τεχνολογιών στη µάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι το ότι ο σύγχρονος
άνθρωπος πρέπει να έχει την εξασφαλισµένη δυνατότητα να µαθαίνει µε πολλαπλούς τρόπους
(plurimedia modalities), να έχει ίσες ευκαιρίες για µάθηση & κατάρτιση απαλλαγµένες από
χωροχρονικές δεσµεύσεις, να έχει επιλογές στο πως και τι θα µαθαίνει και να αποτελεί το «κέντρο
της µαθησιακής διαδικασίας» (open & flexible learning philosophy), (Κotsilieris et. al. , 2003).
Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, διεξάγεται σήµερα σε παγκόσµιο επίπεδο έρευνα και
ανάπτυξη στο τοµέα της ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning) καθώς και στο τοµέα των προηγµένων
µαθησιακών τεχνολογιών.
To e-learning είναι η διαδικασία εκµάθησης όπου η εκπαίδευση ή ακριβέστερα η µαθησιακή
διαδικασία εκτελείται µέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως προγράµµατα υπολογιστών. Ο
µαθητής εκπαιδευόµενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο του ρυθµού προόδου, ενώ ταυτόχρονα
υπάρχει διαθέσιµη ή κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή η ειδικό του θέµατος. Η
υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού στην αντίθετη περίπτωση θα µιλούσαµε µόνο για
αυτοεκπαίδευση, η οποία θα µπορούσε να γίνει µε άλλα µέσα π.χ. µε ένα βιβλίο ή ένα εκπαιδευτικό
CD-ROM.(http://www.teleteaching.gr)
To e-learning εµπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών και
εκπαιδευτών καθώς και µεταξύ µαθητών, όπως δηλαδή συµβαίνει στην κλασσική εκπαίδευση, π.χ.
σε µία παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Εξάλλου τα ηλεκτρονικά σεµινάρια γίνονται σε “τάξη”.
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Απλά αυτό που συµβαίνει είναι ότι ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές βρίσκονται σε διαφορετικούς
χώρους και η έννοια της “τάξης” δηµιουργείται εικονικά – π.χ. από τον υπολογιστή. Έτσι η
διδασκαλία µπορεί ναι είναι µε ασύγχρονη συνεργασία (asynchronous collaborative), µε σύγχρονη
συνεργασία (synchronous collaborative) ή σε εξατοµικευµένο ρυθµό (self-paced).
Στην διδασκαλία µε εξατοµικευµένο ρυθµό, υπάρχει συνδυασµός εκπαιδευτικών µέσων
(βιβλία, CD-ROMs, ήχοs, εικόνες, Video εφαρµογές Computer Based Training κτλ.). Όλα είναι
στην διάθεση του εκπαιδευόµενου όποτε και όπου εκείνος θέλει. Συνήθως στερείται δυνατότητας
συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων µε συµµαθητές ή µε τον εκπαιδευτή (αν τα έχει πρόκειται
για µια από τις παρακάτω κατηγορίες).
Στην διδασκαλία µε ασύγχρονη συνεργασία, επιβάλλεται να παρέχεται στους
συµµετέχοντες και εκπαιδευόµενους η δυνατότητα να εργαστούν µε το υλικό προς διδασκαλία
οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα (ασύγχρονης) επικοινωνίας
και ανταλλαγής απόψεων µε τους συνεκπαιδευόµενους ή µε τον εκπαιδευτή.
Αντίθετα στην διδασκαλία µε σύγχρονη συνεργασία, οι συµµετέχοντες βρίσκονται ο
καθένας στον δικό του χώρο (γραφείο, σπίτι κτλ.), αλλά µπορεί µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης
(Internet, WAN, LAN) να συµµετέχουν σε µια “ζωντανή” εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μέσω
της συµµετοχής εκτελούνται όλες ή µέρος των µαθησιακών διαδικασιών, όπως µελέτη µέσα από να
τρέχει εκπαιδευτικές εφαρµογές, να παρακολουθεί τον ηλεκτρονικό πίνακα, να συµµετέχει σε audio
και video conferences, να συµµετέχει σε συζητήσεις µε τους συµµαθητές και τον εκπαιδευτή κτλ.
Απαιτεί φυσικά τον χρονικό συντονισµό των συµµετεχόντων. (Πράπας , 2002)

1.2 Ανοιχτή και από Απόσταση Εκπαίδευση – τηλεκπαίδευση
H Ανοικτή και Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑΑΕ) είναι η διαδικασία µάθησης µε τη
χρήση Τηλεµατικής, δηλαδή το συνδυασµό τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας πληροφοριών και
πολυµέσων. Όλες οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ εκπαιδευοµένων, εκπαιδευτών και εκπαιδευτικού
υλικού, που είναι απαραίτητες για τη µαθησιακή διαδικασία µπορούν να υλοποιηθούν χωρίς
κανένα περιορισµό. Υπάρχει µεγάλος βαθµός ευελιξίας τόσο ως προς το χώρο και το χρόνο αλλά
και ως προς το ρυθµό της µάθησης και οι πληροφορίες και η γνώση που απαιτούνται για τη
µαθησιακή διαδικασία, είναι προσπελάσιµες και «αναγνώσιµες».
Η ΑΑΕ είναι ένα από τα τεχνολογικά εργαλεία που µπορούν να συνεισφέρουν στην επίλυση
κάποιων προβληµάτων της εκπαίδευσης και της βελτίωσης της παραγωγικότητας και
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ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων µέσω της κατάρτισης στελεχών. Η ΑΑΕ αναφέρεται σε ένα
σύνολο από εφαρµογές και δικτυακές τεχνολογίες που µπορούν να εφαρµοστούν από
ενδιαφερόµενους φορείς και οργανισµούς για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η λύση
της δηµιουργίας περιβάλλοντος ΑΑΕ σηµαίνει την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων
µεταξύ παροχέων και δεκτών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και διαφόρων (διασπαρµένων σε όλο τον
κόσµο στη γενική περίπτωση) πηγών γνώσης. Οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και οι εφαρµογές
που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να µπορούν να υποστηρίξουν επικοινωνίες δεδοµένων, φωνής,
video ή και συνδυασµού αυτών των µέσων.
Η δηµιουργία περιβαλλόντων ΑΑΕ µε χρήση των νέων τεχνολογιών Τηλεµατικής έγινε
δυνατή λόγω της αυξανόµενης διαθεσιµότητας κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων τόσο
διεθνώς όσο και στον Ελλαδικό χώρο. Ταυτόχρονα νέες τεχνικές κωδικοποίησης και συµπίεσης
δεδοµένων πραγµατικού χρόνου (video, ήχος) δίνουν τη δυνατότητα χρήσης τηλεπικοινωνιακών
κυκλωµάτων χαµηλών ταχυτήτων µε επαρκή ποιοτικά αποτελέσµατα και χαµηλότερα
τηλεπικοινωνιακά κόστη, κάτι που συµβάλλει στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας ενός
περιβάλλοντος ΑΑΕ. (Πράπας , 2002)

1.2.1.

Στόχοι της ΑΑΕ και πλεονεκτήµατα

Η ΑΑΕ στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση µεθόδων και τεχνικών ειδικά σχεδιασµένων
για την αύξηση της ποιότητας, αποτελεσµατικότητας και ευελιξίας της εκπαίδευσης. Η ΑΑΕ
µπορεί να γίνει αντιληπτή µε δύο τρόπους: από τη µια η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων και η
ανάπτυξη νέων µεθόδων διδασκαλίας για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα και από την άλλη, η παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση µε χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών
(Information and Communication Technologies-ICT). Πιο συγκεκριµένα τίθενται οι παρακάτω
στόχοι : (http://www.teleteaching.gr)

•

Η ανάπτυξη περιβαλλόντων διδασκαλίας και µεθόδων κατάλληλων για τη χρήση της
τεχνολογίας πληροφοριών σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

•

Η βελτίωση του περιβάλλοντος του οργανισµού στο οποίο εφαρµόζονται αυτές οι νέες
µέθοδοι, καθώς επίσης και της ποιότητας και ευχρηστίας των εφαρµογών πολυµέσων και
των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου.

•

Η ενθάρρυνση της αναγνώρισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών που αποκτώνται από
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διδασκαλία µε χρήση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Σε ένα περιβάλλον ΑΑΕ δε σηµαίνει απαραίτητα ότι κάποιος είναι υποχρεωµένος να
παρακολουθεί την εκπαίδευση αποµονωµένος (στο σπίτι, στο σχολείο ή στο περιβάλλον εργασίας)
κάτω από την καθοδήγηση κάποιου που βρίσκεται κάπου σε κάποιο αποµακρυσµένο κόµβο. Σε ένα
περιβάλλον ΑΑΕ, συνδυάζονται διάφοροι τρόποι εκπαίδευσης, όπως συνεργατική µάθηση και
εκπαίδευση µε τη ζωντανή ή όχι παρουσία του εκπαιδευτή. Η χρήση της Τηλεµατικής δεν αποτελεί
αυτοσκοπό, συνιστά όµως ένα τρόπο µε τον οποίο µπορούν να επιτευχθούν συγκεκριµένοι
εκπαιδευτικοί στόχοι, όπως αυτοί που περιγράφονται παρακάτω:

•

Ανανέωση των παιδαγωγικών µεθόδων και περιβαλλόντων στα εκπαιδευτικά ινστιτούτα.

•

∆ηµιουργία ερεθισµάτων για τη διάχυση πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού µεταξύ
εκπαιδευτικών ινστιτούτων σε όλο τον κόσµο.

•

Ενθάρρυνση της συνεργασίας, που από µόνη της αποτελεί µια πολύ καλή εκπαιδευτική
τεχνική.

•

Υποκίνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευοµένων µέσω της χρήσης αποτελεσµατικού
και σύγχρονου υπολογιστικού εξοπλισµού για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων.

•

Αποτελεσµατική

µετάδοση

και

διανοµή

του

εκπαιδευτικού

υλικού

στους

εκπαιδευόµενους.
Τα εκπαιδευτικά συστήµατα, τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και η κατάρτιση
στο χώρο εργασίας (in-service training) πρέπει να υποστηριχθούν από µια καλά προετοιµασµένη
και µε σαφείς στόχους εισαγωγή της χρήσης υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών µπορεί να
εξασφαλίσει:

•

ίσες ευκαιρίες για όλους τουλάχιστον όσον αφορά την απόσταση και την επιλογή του
χρόνου εκπαίδευσης.

•

τον ελάχιστο δυνατό λόγο κόστους προς απόδοση (cost effectiveness).

•

συνεχιζόµενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των ικανοτήτων των
εκπαιδευοµένων.

•

εύκολη και άµεση διασύνδεση ατόµων και οµάδων ατόµων µε εξωτερικές πηγές
γνώσεων (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, µουσεία κλπ).

•

επιτάχυνση της διαδικασίας µεταφοράς γνώσης από τους εκπαιδευτές στους
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εκπαιδευόµενους, αυξηµένες δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευοµένων, οµάδων
εκπαιδευοµένων και οµάδων εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι
γεωγραφικά διασπαρµένοι, δηµιουργώντας έτσι µια «ηλεκτρονική τάξη» στην οποία
εξοµοιώνονται όλες οι λειτουργίες µιας παραδοσιακής τάξης (παράδοση διαλέξεων,
επίλυση ασκήσεων, διόρθωση ασκήσεων, υποβολή ερωτήσεων κλπ.).

1.2.2.

Προβλήµατα που συναντά η ΑΑΕ

Η εισαγωγή περιβαλλόντων ΑΑΕ στη διαδικασία εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
κατάρτισης, παρότι φαίνεται να αποτελεί έναν από τους πιο αναπτυσσόµενους τοµείς µε µεγάλη
αγορά στην οποία απευθύνεται, επιβραδύνεται από δύο κυρίως παράγοντες:

•

Το υψηλό αρχικό κόστος: Η δηµιουργία περιβαλλόντων ΑΑΕ συνεπάγεται µια αρχική
επένδυση εκ µέρους των παροχέων εκπαιδευτικού υλικού στη δηµιουργία, συντήρηση,
ανανέωση και λειτουργία υπολογιστικών και δικτυακών συστηµάτων. Η απόκτηση του
αναγκαίου εξοπλισµού για την πρόσβαση σε υπηρεσίες ΑΑΕ απαιτείται και για τον
εκπαιδευόµενο. Πολλές φορές τα κόστη που υπεισέρχονται σε αυτή τη διαδικασία είναι
αρκετά µεγάλα και έξω από τις προθέσεις για επενδύσεις που έχουν εκπαιδευτικοί
οργανισµοί αλλά και µεµονωµένα άτοµα.

•

Παράγοντες που σχετίζονται µε το άτοµο: Η «τεχνοφοβία» στο χειρισµό των νέων
τεχνολογιών κάποιων εκπαιδευτών σε συνδυασµό µε το φόβο υποκατάστασης των
εκπαιδευτών από τους υπολογιστές, ο σχετικός µε την πληροφορική αναλφαβητισµός σε
µια σηµαντική µερίδα εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων και η διστακτικότητα
υιοθέτησης εκ µέρους των εκπαιδευτών των (σχετικά ανώριµων) µεθόδων διδασκαλίας
που περιλαµβάνουν χρήση τεχνολογιών, αποτελούν εµπόδιο στην ταχύτερη εξάπλωση
της χρήσης περιβαλλόντων ΑΑΕ. (http://www.teleteaching.gr)

1.2.3.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος Ανοικτής και εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης - AAE (Open and Distance Learning - ODL) βασίζεται στην ολοκλήρωση ήδη
20

Κεφ 1 – Ηλεκτρονική Μάθηση και Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης

υπαρχόντων βασικών υπηρεσιών δικτύου µε νέες εφαρµογές που αναπτύχθηκαν ειδικά για αυτό το
σκοπό. Το περιβάλλον ΑΑΕ που αναπτύχθηκε µε χρήση τεχνολογιών Internet και µε την υιοθέτηση
διεθνών τυποποιήσεων, προορίζεται για χρήση στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού οργανισµού και
παρέχει προς τους χρήστες του µε ολοκληρωµένο τρόπο, δυνατότητες οργάνωσης οµάδων χρηστών
και υπηρεσίες µε τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά: (http://www.teleteaching.gr)

•

∆ηµιουργία Συνόδου (Session). Παρέχονται τρόποι για την υλοποίηση µιας κλειστής
οµάδας χρηστών µε κοινά ενδιαφέροντα. Οι χρήστες αυτοί έχουν συγκεκριµένα
δικαιώµατα πρόσβασης σε κάποιο κοινό για τους στόχους της οµάδας υλικό, το οποίο
µπορεί να είναι µια οργάνωση κειµένων, εικόνων, URLs, κλπ., και τις υπηρεσίες που
παρέχονται στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος ΑΑΕ. Το σύνολο των χρηστών, του υλικού,
των υπηρεσιών καθώς και όλων των πιθανών αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους, ονοµάζεται
σύνοδος (session). Μια σύνοδος µπορεί να είναι εξελισσόµενη δραστηριότητα ανάµεσα
σε µια οµάδα ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούν από κοινού ένα µάθηµα,
συνεργάζονται για την ανταλλαγή απόψεων και επίλυση προβληµάτων, εργάζονται για
την από κοινού εκπόνηση εργασιών κλπ. Σε κάθε σύνοδο υπάρχει υπεύθυνος συνόδου, ο
οποίος και έχει τον έλεγχο της δηµιουργίας κλειστής οµάδας χρηστών (λειτουργία
µηχανισµού authentication) και της ανάθεσης δικαιωµάτων πρόσβασης (authorization)
στο υλικό της συνόδου σε κάθε µέλος της.

•

Υπηρεσίες ∆ιαπροσωπικής Επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στα πλαίσια
µιας συνόδου. Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για τα παραπάνω είναι:


Ανταλλαγή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε υποστήριξη δεδοµένων
πολυµέσων στο σώµα του µηνύµατος.



Συµµετοχή σε οµάδες συζητήσεων (newsgroups) για κάποιο συγκεκριµένο
αντικείµενο ή θέµα. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται στα
πλαίσια µιας συνόδου.



Ζωντανή συζήτηση µε ανταλλαγή κειµένου.



Ηλεκτρονικές ανακοινώσεις (Bulletin Board Systems) που αφορούν θέµατα της
συνόδου.

•

Υπηρεσίες Συνεργατικής Μάθησης µε τη βοήθεια υπολογιστών. Περιλαµβάνονται
υπηρεσίες στα πλαίσια µιας συνόδου για τη διαµοίραση εφαρµογών (και δεδοµένων), η
από κοινού επιµέλεια εγγράφων, η λύση και διόρθωση ασκήσεων, η συνεργασία για την
εκπόνηση εργασιών, η επίβλεψη της προόδου των µαθητών κλπ.

•

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης από Απόσταση. Περιλαµβάνονται υπηρεσίες στα πλαίσια µιας
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συνόδου που µπορούν να χωριστούν σε δύο (γενικές) κατηγορίες:


Εκπαίδευση µε την ζωντανή παρουσία εκπαιδευτή (Σύγχρονη). Σε αυτή την
περίπτωση, σε προκαθορισµένο χρόνο διεξάγεται µάθηµα. Οι εκπαιδευόµενοι
παρακολουθούν ζωντανά και ακούν τον εκπαιδευτή και είναι σε θέση να διακόψουν
τη ροή του µαθήµατος για την υποβολή ερωτήσεων, δηµιουργώντας έτσι µια
εικονική ηλεκτρονική τάξη. Ο εκπαιδευτής έχει σε αυτή την περίπτωση (όπως και
στη διεξαγωγή µαθήµατος σε µια συµβατική τάξη) όλη την απαραίτητη εξουσία για
τη διεύθυνση της ροής του µαθήµατος και είναι αυτός ο οποίος χορηγεί το δικαίωµα
υποβολής ερωτήσεων εκ µέρους των µαθητών. Η δραστηριότητα σύγχρονης
τηλεεκπαίδευσης υλοποιείται µε την εµφάνιση ενός παραθύρου όπου βρίσκεται ο
εκπαιδευτής (ή ο εκπαιδευόµενος που έχει πάρει το λόγο για να υποβάλλει ερώτηση)
και έτσι δεν απαιτείται η χρήση τηλεδιάσκεψης για την υλοποίηση σύγχρονης
τηλεεκπαίδευσης. To εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος θα πρέπει να διανεµηθεί
στους εκπαιδευόµενους που έχουν επιλέξει την παρακολούθησή του, είτε πριν την
έναρξη του µαθήµατος και να αποθηκεύεται τοπικά ή να παραδίδεται κατά τη
διάρκεια της διάλεξης (κάτι που µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα αν η υφιστάµενη
δικτυακή υποδοµή δεν επαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του µαθήµατος για τη
µετάδοση δεδοµένων πραγµατικού χρόνου).



Εκπαίδευση σε χρόνο που επιλέγει ο χρήστης (Ασύγχρονη). Σε αυτή την περίπτωση ο
χρήστης αποκτά πρόσβαση σε βιβλιοθήκες προετοιµασµένων µαθηµάτων από όπου
είναι σε θέση να «κατεβάσει» ένα µάθηµα τοπικά στο σταθµό εργασίας του και να
το παρακολουθήσει είτε καθώς το «κατεβάζει» ή σε χρόνο και µε ρυθµό που επιλέγει
ο ίδιος. Η πλοήγηση στην ασύγχρονη εκπαίδευση γίνεται µε χρήση τεχνολογιών
υπερµέσων, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του µαθήµατος µε τον τρόπο
που έχει οριστεί από τον εκπαιδευτή και να επιταχύνεται η εκ των υστέρων
επανάληψη συγκεκριµένων ενοτήτων του µαθήµατος. ∆εν απαιτείται γενικά σε αυτή
την περίπτωση η µετάδοση δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο αφού ο χρήστης µπορεί
να επιλέξει την τοπική αποθήκευση ενός µαθήµατος και τη µεταγενέστερη
παρακολούθησή του.

Η υπηρεσία αυτή δεν εντάσσεται στα πλαίσια συνόδου και η πρόσβαση σε αυτή χορηγείται
ανεξάρτητα από τη συµµετοχή του χρήστη σε περιβάλλον ΑΑΕ και ανάλογα µε την πολιτική του
φορέα που υλοποιεί περιβάλλον ΑΑΕ. Ενσωµατώθηκε στο περιβάλλον ΑΑΕ, για την πληρότητα
στην αντιµετώπιση θεµάτων σχετικών µε την παροχή Ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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Οι δύο τρόποι παροχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν κοινές απαιτήσεις και παρουσιάζουν
ορισµένες παρόµοιες λειτουργίες που είναι οι παρακάτω:

•

Προετοιµασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτή περιλαµβάνεται η συγγραφή των
διαφανειών του εκπαιδευτικού υλικού, η ανακοίνωση της ύπαρξης του µαθήµατος προς
τους εν δυνάµει ενδιαφερόµενους και η ψηφιοποίηση µε κατάλληλο εξοπλισµό και
λογισµικό των δεδοµένων πραγµατικού χρόνου (ήχος, video) του εκπαιδευτή.

•

Η παροχή προς τους εκπαιδευτές εξειδικευµένου λογισµικού (authoring tool) και
οδηγιών για τη συγγραφή, οργάνωση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. Η
οργάνωση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να γίνεται σε συνεργασία µε
έµπειρο παιδαγωγό ο οποίος και θα συµβουλεύει για τον κατάλληλο τρόπο παρουσίασης
του µαθήµατος ανάλογα µε την παιδαγωγική προσέγγιση και το ακροατήριο στο οποίο
απευθύνεται το µάθηµα. Ως προς το καθαρά τεχνικό κοµµάτι της συγγραφής του
εκπαιδευτικού υλικού ο εκπαιδευτής σε συνεννόηση µε εξειδικευµένο τεχνικό
προσωπικό θα πρέπει να συγχρονίσει τα δεδοµένα πραγµατικού χρόνου (video και ήχο)
µε τις διαφάνειες (κείµενο και ακίνητη εικόνα).

•

Η ύπαρξη ενός κεντρικού σηµείου το οποίο θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο
υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισµό, τις δικτυακές διασυνδέσεις, καθώς επίσης και τον
εξοπλισµό παραγωγής δεδοµένων πολυµέσων (κάµερες, µικρόφωνα), στο οποίο θα
«στεγαστεί» το κοµµάτι του εξυπηρετητή (server) των εφαρµογών. Το σηµείο αυτό είναι
το κεντρικό σηµείο ενός εκπαιδευτικού δικτύου για την παροχή υπηρεσιών εξ΄
αποστάσεως εκπαίδευσης και καλείται Κέντρο Εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόµενος µπορεί
να επανέλθει σε µεταγενέστερη χρονική στιγµή και να επαναλάβει την παρακολούθηση
µέρους ή όλου του µαθήµατος. Στο κεντρικό σηµείο του εκπαιδευτικού δικτύου, θα
πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες αναζήτησης και παρουσίασης των διαθέσιµων διαλέξεων.

1.3 Πλεονεκτήµατα Τηλεεκπαίδευσης
Η υλοποίηση ενός συστήµατος τηλεεκπαίδευσης µπορεί να επιφέρει σε ένα οργανισµό
σηµαντικά πλεονεκτήµατα, τα οποία θα αναλύσουµε στη συνέχεια. Καταρχήν αυξάνεται η
παραγωγικότητα και η αποτελεσµατικότητα, καθώς δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδευτούν
περισσότεροι άνθρωποι και µάλιστα πολύ πιο συχνά. Επίσης ελαττώνεται το κόστος των ταξιδιών
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το οποίο συνεπάγεται πέρα από το οικονοµικό θέµα και κέρδος χρόνου. ∆ίνεται ακόµη η
δυνατότητα να προσθέσουµε όσους επιπλέον µαθητές θέλουµε χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποια
πρόσθετη αύξηση του κόστους. ∆εύτερον αυξάνεται η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται
στους εργαζόµενους ή τους µαθητές , µε τη χρήση live και interactive προγραµµάτων. Επίσης ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να ενηµερωθεί πάνω σε κάποιο θέµα τη στιγµή που αυτός θέλει-χρειαστεί,
που σηµαίνει ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάτι νέο σε αυτό το θέµα, θα γίνει αυτόµατα γνώστης
της εξέλιξης αυτής.(∆έδας , 2002)

1.3.1.

Υλοποίηση Συστήµατος Τηλεεκπαίδευσης

Τα πλεονεκτήµατα της τηλεεκπαίδευσης είναι τέτοια που την καθιστούν απαραίτητη. Η
ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος και η µορφή του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες µε
σηµαντικότερους τις τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν, τον τρόπο χρήσης του και τις υπηρεσίες
που θα παρέχει. Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις στο θέµα της τηλεεκπαίδευσης. Η µια προσέγγιση
είναι interactive συστήµατα και η άλλη non-interactive.

1.3.2.

Interactive Συστήµατα

Στην προσέγγιση αυτή, οι µαθητές και οι διδασκόµενοι βρίσκονται σε µια ιδεατή (virtual)
αίθουσα µαζί στον ίδιο χώρο. Τα συστήµατα αυτά χωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες. Αυτά που
βασίζονται στο video και αυτά που βασίζονται σε δίκτυα δεδοµένων. Στην πρώτη υποκατηγορία το
σύστηµα δουλεύει περίπου όπως το interactive TV . Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διασύνδεσης , oneto-one, one-to-many και many-to-many το οποίο είναι γνωστό και ως videoconferencing.
Από την άλλη πλευρά στην κατηγορία των συστηµάτων που βασίζονται σε δίκτυα δεδοµένων,
όπως

είναι

για

παράδειγµα

το

World

Wide

Web,

η

εκπαίδευση

βασίζεται

σε

multimedia/hypermedia και απαιτούνται δίκτυα µε µεγάλο bandwidth (τουλάχιστον 10 Mbps) το
οποίο δεν µπορεί να διατεθεί από τους εθνικούς οργανισµούς, οπότε εφαρµόζεται κυρίως σε τοπικά
δίκτυα. Μια λύση σε αυτό το πρόβληµα αναµένεται να δώσει η εξάπλωση των ΑΤΜ δικτύων. H
µεταφορά των δεδοµένων µπορεί να γίνει µε δυο τρόπους: σύγχρονα (real-time) και ασύγχρονα
(non real-time). Μεταξύ διδάσκοντα και µαθητή οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις γίνονται µέσω του
συστήµατος mail, αλλά και µε γράψιµο κάποιων µηνυµάτων που σχεδόν ταυτόχρονα εµφανίζονται
στις οθόνες τόσο του διδάσκοντα όσο και του µαθητή . Για την περίπτωση των real-time
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εφαρµογών τα µαθήµατα γίνονται ζωντανά και µπορούν να παρακολουθηθούν µόνο σε κάποια
συγκεκριµένη ώρα. Αντίθετα στην περίπτωση non real-time διασυνδέσεων , που η µορφή αυτή ήδη
παρουσιάζεται µέσω του Internet, τα µαθήµατα µπορούν να βρίσκονται αποθηκευµένα σε έναν ή
περισσότερους servers µε τη βοήθεια κάποιου authoring tool και µπορεί κάποιος να τα
παρακολουθήσει οποιαδήποτε στιγµή αυτός θελήσει. Εκτός από αυτό µπορεί να παρακολουθήσει
µόνο κάποιο συγκεκριµένο θέµα που αυτός θέλει χωρίς να είναι υποχρεωµένος να παρακολουθήσει
όλο το µάθηµα.

1.3.3.

Non-Interactive Συστήµατα

Στην περίπτωση αυτή που η επικοινωνία είναι επίσης ασύγχρονη, η εκπαίδευση γίνεται
µέσω CD-ROMs. Το βασικό πρόβληµα που παρουσιάζει αυτή η προσέγγιση είναι περιορισµένη
χωρητικότητα του µέσου αυτού. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει µια στατικότητα λόγω έλλειψης
πληροφόρησης σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης δεν υπάρχει διάλογος µεταξύ µαθητή
και διδάσκοντα. Οι λόγοι αυτοί καθιστούν τη µέθοδο αυτή λιγότερο ικανή σε σχέση µε τις
προηγούµενες.

1.4 Learning Management Systems
Ένα LMS ( Learning Management System) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστηµα για την
διαχείριση της γνώσης και της µάθησης.. Ένα τέτοιο σύστηµα παρέχει γνώση από απόσταση µε τη
χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Συνήθως προσφέρει δυνατότητες για την οργάνωση ανεξάρτητων
µαθηµάτων ή διδακτικών ενοτήτων σε ολοκληρωµένα προγράµµατα σπουδών, καθώς επίσης και
για την παρακολούθηση και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων προγραµµάτων σπουδών.
Ένα LMS αποσκοπεί στη δηµιουργία, προσφορά, παρακολούθηση ή γενικότερα διαχείριση
εκπαιδευτικών αντικειµένων (learning objects). Σύµφωνα µε την ΙΕΕΕ το εκπαιδευτικό αντικείµενο
ορίζεται ως “ένα αντικείµενο ψηφιακό ή µη το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µάθηση,
εκπαίδευση ή κατάρτιση”. Παραδείγµατα εκπαιδευτικών αντικειµένων µπορεί να είναι το υλικό για
την διδασκαλία ενός µαθήµατος, το εκπαιδευτικό λογισµικό, πολυµεσικές εκπαιδευτικές εφαρµογές
ακόµα και οι καθηγητές και οι οργανισµοί µέσα στους οποίους συντελείται µία διαδικασία γνώσης
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και µάθησης.
Ο Willey (2001) βρίσκει τον παραπάνω ορισµό αρκετά γενικό, ενώ ήδη έχουν προταθεί
διάφοροι ορισµοί του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, άλλοι πιο ειδικοί και άλλοι λιγότερο. Ο Willey
προτείνει, εξίσου αν όχι περισσότερο γενικά, ότι ένα εκπαιδευτικό αντικείµενο είναι “οποιοδήποτε
ψηφιακό µέσο µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη της γνώσης” εισάγοντας µε τον
ορισµό αυτό την έννοια της επαναχρησιµοποίησης. Παραδείγµατα τέτοιων ψηφιακών µέσων
µπορεί να είναι µία εικόνα, ένα βίντεο, ένα κείµενο, µία ιστοσελίδα, ένα τεστ πολλαπλών επιλογών,
ένα ολόκληρο µάθηµα ή σε κάθε περίπτωση µία αυτοτελής εκπαιδευτική µονάδα που έχει ένα
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό στόχο.
Ένα LMS ενοποιεί τα εκπαιδευτικά αντικείµενα σε ολοκληρωµένες διδακτικές ενότητες και
προγράµµατα σπουδών. Επίσης µπορεί να ενοποιεί τα µαθήµατα που προέρχονται από ένα LCMS
(Learning Content Management System), το οποίο θα παρουσιαστεί σε επόµενη ενότητα, και να
κατευθύνει τον εκπαιδευόµενο. Μία απλοϊκή θεώρηση ανάµεσα σε LMS και LCMS είναι ότι το
πρώτο είναι υπερσύνολο του δευτέρου.

1.5 Λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός LMS
Ένα LMS είναι µία εφαρµογή βάσης δεδοµένων βασισµένη στο web (web-based database
application) η οποία παρακολουθεί τους εκπαιδευόµενος και τις διδακτικές ενότητες και µαθήµατα
που παρακολουθούν ή έχουν ολοκληρώσει. Μέσω ενός ολοκληρωµένου γραφικού περιβάλλοντος,
και πάντα µέσα από web µορφή, οι διαχειριστές του LMS εκτελούν διάφορες εργασίες όπως
εγγραφή νέων χρηστών, εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων, εισαγωγή ή διαγραφή διδακτικών
ενοτήτων και µαθηµάτων, αντιστοίχηση των µαθηµάτων στους κατάλληλους χρήστες, καταγραφή
των επιδόσεων των µαθητών.
Η εσωτερική δοµή καθώς και ο τρόπος υλοποίησης κάθε LMS διαφέρει ανάλογα µε την
ιδιαίτερη φιλοσοφία σχεδίασης κάθε κατασκευαστή. Ωστόσο βασική λειτουργία αποτελεί η
καταγραφή της δραστηριότητας του εκπαιδευόµενου σε σχέση µε το εκπαιδευτικό περιεχοµένο που
του αντιστοιχεί και το οποίο παρακολουθεί. Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει το σχήµα της
βάσης δεδοµένων που υποστηρίζει κάθε LMS.
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Εικόνα 1 - H βάση δεδοµένων ενός LMS (Πηγή: Καµπουράκης,2006)

Επίσης ένα LMS θα πρέπει να προσφέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά στους χρήστες.
Όσα περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά παρέχει το LMS τόσο πληρέστερο θεωρείται
(Καµπουράκης, 2006).

•

Αυτοµατοποιηµένες δυνατότητες διαχείρισης: οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να εγγράφονται
και να αποχωρούν µόνοι τους. Μπορούν επίσης να µεταβάλλουν ορισµένα προσωπικά τους
στοιχεία, όπως τον κωδικό πρόσβασης, την ηλεκτρονική διεύθυνση. Υπάρχουν ακόµα
δυνατότητες για αυτόµατη διαχείριση γραφειοκρατικών υποθέσεων, όπως η έκδοση αναλυτικής
βαθµολογίας, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων.

•

Αυτόµατη διαχείριση πληρωµών: οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν να συναλλάσσονται
ηλεκτρονικά µε τον εκπαιδευτικό οργανισµό προκειµένου να εξοφλούν τυχόν δίδακτρα, καθώς
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και οι εκπαιδευτές να εξοφλούνται ανάλογα µε την πολιτική που ακολουθεί κάθε οργανισµός.
•

∆ιαχείριση πόρων: το σύστηµα µπορεί να παρακολουθεί και να κατανέµει τους διαθέσιµους
εκπαιδευτικούς πόρους και µέσα ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Η συγκεκριµένη διαδικασία
µπορεί να περιλαµβάνει προγραµµατισµό τηλεδιασκέψεων, κατανοµή εποπτικών µέσων
διδασκαλίας, κατανοµή εργαστηριακών χώρων και αιθουσών για την οµαλή διεξαγωγή του
εκπαιδευτικού έργου.

•

∆υνατότητες για εισαγωγή, µορφοποίηση και χρήση εκπαιδευτικού υλικού σε πακέτα
(content packaging): τέτοια πακέτα, όπως θα περιγραφεί διεξοδικότερα στα κεφάλαια που
έπονται, είναι σε SCORM µορφή. Το LMS θα πρέπει να είναι ικανό να διαβάσει, να
εγκαταστήσει και να επεξεργαστεί µε επιτυχία δεδοµένα σε αυτή τη µορφή.

•

∆ιαχείριση µεταδεδοµένων (metadata): το LMS θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάσει
συνήθη µεταδεδοµένα που προέρχονται από υπάρχουσες ή εισαγόµενες εκπαιδευτικές ενότητες
ώστε να µπορεί να δηµιουργήσει έναν κατάλογο µε την περιγραφή του εκπαιδευτικού
περιεχοµένου. Τα µεταδεδοµένα είναι ένας τρόπος περιγραφής των εκπαιδευτικών αντικείµενων.

•

∆ιαχείριση τάξεων: το LMS θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες σχετικές µε την διαχείριση
διεργασιών που αφορούν την τάξη στην οποία έχει εγγραφεί ο εκπαιδευόµενος. Ο εκπαιδευτής
θα πρέπει να καταχωρεί στο LMS πληροφορίες σχετικές µε την λειτουργία των τάξεων στις
οποίες διδάσκει.

•

Το LMS θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιµο
σε τοποθεσίες έξω από τον οργανισµό, του οποίου την γνώση διαχειρίζεται. Η διαχείριση του
εξωτερικού εκπαιδευτικού περιεχοµένου θα πρέπει να γίνεται µε τον ίδιο τρόπο και µέσα από
την ίδια διεπαφή (interface) που γίνεται και και το εσωτερικό υλικό.

•

Το LMS θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται εκπαιδευτικό υλικό σε άλλες µορφές, όπως
CDROM, βιβλία, βιντεοκασέτες.

•

Βαθµός ενοποίησης µε τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα του οργανισµού.

•

Ενοποιηµένο και οµοιόµορφο γραφικό περιβάλλον και ευκολία χρήσης.

•

∆υνατότητα διαχείρισης από απόσταση.

•

Βαθµός ευελιξίας: εκτός από να προσφέρει αυτόνοµες εκπαιδευτικές ενότητες το LMS θα
πρέπει να επιτρέπει τη σχεδίαση πολύπλοκων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, που µπορεί να
αποτελούνται από πολλές διαφορετικές ενότητες. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα
στους εκπαιδευόµενους να είναι σε θέση να επιλέξουν διάφορες θεµατικές ενότητες ακόµα και
αν αυτές ανήκουν σε διαφορετικούς κύκλους σπουδών.

•

Ασφάλεια και ∆ιαθεσιµότητα: το LMS οφείλει ακόµη να εξασφαλίζει την ανωνυµία του
µαθητή καθώς και να εξασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό περιεχοµένο προστατεύεται από
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δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον να εξασφαλίζει την ασφάλεια και το απόρρητο
των συναλλαγών καθώς και τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών του.

1.6 Learning Content Management Systems
Στην ενότητα 1.4 αναφέρθηκε ακροθιγώς ότι ένα LCMS, δηλαδή ένα ηλεκτρονικό σύστηµα
διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου, αποτελεί υποσύνολο ενός LMS. Πράγµατι, όπως
διαπιστώθηκε από τα χαρακτηριστικά του LMS, αυτό αποτελεί ένα ευρύτερο πληροφοριακό
σύστηµα, ενώ το LCMS είναι περιορισµένο στην διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού. Βασική
αποστολή ενός τέτοιου συστήµατος είναι να διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό περιεχοµένο,
διατηρώντας σε µία κεντρική βάση τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται. Προσπελάζοντας τη
βάση αυτή οι σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού και µαθηµάτων µπορούν να οργανώνουν, να
συνθέτουν, να δηµοσιεύουν και να διανέµουν διδακτικές ενότητες κάθε µία από τις οποίες
αποτελείται από ένα αριθµό µαθηµάτων. Ακόµα, ένα LCMS επιτρέπει στους συγγραφείς
µαθησιακού υλικού την δηµιουργία, αποθήκευση και συντήρηση εκπαιδευτικών αντικειµένων. Ένα
εκπαιδευτικό

αντικείµενο

είναι

µία

αυτόνοµη

εκπαιδευτική

µονάδα,

µε

δυνατότητα

επαναχρησιµοποίησης και διαµοιρασµού. Η µονάδα αυτή µπορεί να είναι αρχείο τύπου κειµένου,
εικόνας, ιστοσελίδα, ήχου, βίντεο κτλ. Επιπλέον, ένα εκπαιδευτικό αντικείµενο µπορεί είτε να
χρησιµοποιηθεί µόνο του είτε να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε άλλα αντικείµενα. Ωστόσο κάθε
ψηφιακό αρχείο δεν είναι και εκπαιδευτικό αντικείµενο, αφού το εκπαιδευτικό αντικείµενο έχει δύο
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά(Polsani 2003) :

•

Το πρώτο έχει να κάνει µε το πλαίσιο µέσα στο οποίο βρίσκεται το ψηφιακό µέσο. Για
παράδειγµα µία ψηφιακή εικόνα που περιέχει ένα σπουδαίο ζωγραφικό έργο αναµφίβολα
προκαλεί διάφορα συναισθήµατα σε όποιον την δει. Ωστόσο µέσα σε ένα πλαίσιο µαθήµατος
τέχνης το ψηφιακό µέσο γίνεται αντικείµενο γνώσης και µάθησης όπως και αυτός που βλέπει
την εικόνα µετατρέπεται σε εκπαιδευόµενο.

•

Το δεύτερο στοιχείο που µετατρέπει τα ψηφιακά µέσα σε εκπαιδευτικά αντικείµενα έχει να
κάνει µε το γεγονός ότι η κατανόηση του εκπαιδευτικού στόχου πρέπει να προκύψει µέσα από
σειρά λογικών ενεργειών και όχι αυθαίρετα.
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ΤΟ LCMS από την δική του πλευρά βοηθά τους εκπαιδευόµενους να εντοπίσουν τα
γνωστικά αντικείµενα, να επιλέξουν µε ποια από αυτά θα ασχοληθούν και να λάβουν τελικά τη
γνώση και τη µάθηση που χρειάζονται την συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Στην εικόνα 2 φαίνεται µία ιεραρχική µορφή των αντικειµένων µάθησης, που ξεκινά από
ένα εκπαιδευτικό αντικείµενο και καταλήγει σε ένα πρόγραµµα σπουδών.

Εικόνα 2 - Από το Εκπαιδευτικό Αντικείµενο στο Πρόγραµµα Σπουδών

Ένα LCMS υποστηρίζει την διαδικασία δηµιουργίας ενός προγράµµατος σπουδών
ξεκινώντας από το χαµηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας, δηλαδή από το εκπαιδευτικό αντικείµενο. To
εκπαιδευτικό περιεχοµένο ενδέχεται να δηµιουργείται µε διάφορα εργαλεία συγγραφής, όχι
απαραίτητα µέσα στο LCMS. To ίδιο ισχύει και για τις ιστοσελίδες των µαθηµάτων. Όπως είχε
αναφερθεί και σε προηγούµενη ενότητα ένα LCMS µπορεί να παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες
σε ένα LMS το οποίο καταγράφει τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους, παρακολουθεί
δηλαδή ποιος καθηγητής διδάσκει ποιο µάθηµα και ποιος µαθητής το παρακολουθεί. Τέλος τα
µαθήµατα και γενικά όλο το εκπαιδευτικό περιεχοµένο που προσφέρεται µέσα από ένα LCMS είναι
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προσπελάσιµο µέσα από ένα φυλλοµετρητή (web browser, Mozilla, Internet Explorer, Opera). H
εικόνα 3 δείχνει πως τοποθετείται το LCMS σε σχέση µε το LMS αλλά και σε σχέση µε την
ηλεκτρονική µάθηση και το εκπαιδευτικό περιεχοµένο.

Εικόνα 3 - Τοποθέτηση του LCMS και LMS (Πηγή: Καµπουράκης,2006)

Ένας οργανισµός που χρησιµοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης του
εκπαιδευτικού του περιεχοµένου έχει τις παρακάτω δυνατότητες (Καµπουράκης , 2006)

•

Να δηµιουργεί µαθήµατα προσαρµοσµένα στις ανάγκες του.

•

Να διαχειρίζεται έργα δηµιουργίας πολύπλοκων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, τα οποία
εµπλέκουν πολλούς συγγραφείς και διαφορετικά επίπεδα µαθησιακού υλικού.
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•

Να παρακολουθεί και να ελέγχει την πρόσβαση τόσο στο κατώτερο επίπεδο του
εκπαιδευτικού αντικειµένου όσο και στο ανώτερο του προγράµµατος σπουδών.

•

Να προσφέρει το εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες µορφές όπως σε web µορφή, σε
CDROM καθώς και σε έτοιµη προς εκτύπωση µορφή.

1.7 Λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός LCMS
Το LCMS, όπως ακριβώς και το LMS, είναι µία εφαρµογή βάσης δεδοµένων βασισµένη
στο web (web-based database application) η οποία εξυπηρετεί τις διαδικασίες δηµιουργίας και
διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού, µαθηµάτων και διδακτικών ενοτήτων. Κάθε κατασκευαστής
LCMS υλοποιεί την εφαρµογή σύµφωνα µε τις δικές του ιδιαιτερότητες, ωστόσο ορισµένα τυπικά
χαρακτηριστικά συναντώνται στα περισσότερα συστήµατα. Μερικά από τα πιο σηµαντικά
παρουσιάζονται παρακάτω (Καµπουράκης , 2006) :

•

εκπαιδευτικό υλικό σε (ηµι)επεξεργασµένη ή αδόµητη µορφή, δηλαδή HTML σελίδες,
Extended Markup Language (XML) δεδοµένα, αρχεία (πολύ)µέσων κτλ.

•

Υλικό εξετάσεων, όπως ερωτήσεις για τεστ διαφόρων ειδών και άλλο εξεταστικό υλικό, το
οποίο χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας καθώς και της προόδου
των εκπαιδευοµένων.

•

Σχηµατισµός αντικείµενων γνώσης. Χρησιµοποιώντας δοµηµένο, αδόµητο ή ηµιδοµηµένο
εκπαιδευτικό υλικό καθώς και υλικό εξετάσεων, µπορεί να σχηµατιστεί εκπαιδευτικό
αντικείµενο για την επίτευξη συγκεκριµένου µαθησιακού στόχου.

•

∆ηµιουργία µαθηµάτων και διδακτικών ενοτήτων. Με κατάλληλους συνδυασµούς
εκπαιδευτικών αντικειµένων σχηµατίζονται τόσο τα µαθήµατα όσο και οι διδακτικές ενότητες.

•

Έτοιµα πρότυπα και στυλ (templates and styles). Αυτά ορίζουν και ελέγχουν τον τρόπο µε τον
οποίο ένα µάθηµα ή µία διδακτική ενότητα παρουσιάζεται στην οθόνη είτε του εκπαιδευτή είτε
του εκπαιδευόµενου.

•

Την διάρθρωση των λειτουργιών πλοήγησης και της διεπαφής του χρήστη, στην οποία
περιλαµβάνονται τα διάφορα µενού επιλογών και ο χάρτης των µαθηµάτων.

•

Για όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά το LCMS αποθηκεύει και διαχειρίζεται µεταδεδοµένα,
πληροφορία δηλαδή που περιγράφει το περιεχοµένο, προκειµένου να διευκολύνει την
επαναχρησιµοποίηση των εκπαιδευτικών αντικείµενων.
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•

Παραγωγή υλικού και διαχείρισης ροής εργασίας (workflow management). H ανάπτυξη
σύνθετων

εκπαιδευτικών

ενοτήτων

που

αποτελούνται

από

επαναχρησιµοποιούµενο

εκπαιδευτικό υλικό απαιτεί προσεκτική διαχείριση. Ένα LCMS είναι απαραίτητο να προσφέρει
εργαλεία για την διαχείριση και την παρακολούθηση της ροής των εργασιών. Πιο συγκεκριµένα,
τα εργαλεία αφορούν:

•

τη διαχείριση έργων, όπως λίστες ενεργειών και εκκρεµοτήτων

•

τη δυνατότητα συνεργατικής συγγραφής και δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού.

•

την παρακολούθηση αλλαγών και αναθεωρήσεων

•

το χειρισµό των µεταδεδοµένων. Είναι επιθυµητό για το LCMS να παρέχει εργαλεία που
επιτρέπουν στους δηµιουργούς εκπαιδευτικού υλικού την εισαγωγή µεταδεδοµένων. Για
παράδειγµα, ένα LCMS να µπορεί να παρέχει ειδικές φόρµες εισαγωγής µεταδεδοµένων,
να επιτρέπει την εισαγωγή και την εξαγωγή µεταδεδοµένων προς και από άλλα LCMS σε
διάφορες µορφές και να δηµιουργεί αυτόµατα λεπτοµερείς καταλόγους περιεχοµένων
του διαθέσιµου µαθησιακού περιεχοµένου.

•

την υποστήριξη πολλών µοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασµού

•

τον έλεγχο του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να είναι δυνατή η δοκιµαστική λειτουργία
του προτού παρουσιαστεί στον εκπαιδευόµενο.

•

Προσαρµοσµένη µάθηση. Ορισµένα LCMS προσαρµόζουν την µαθησιακή εµπειρία µε βάση
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκάστοτε εκπαιδευόµενων. Αυτό σηµαίνει πως
τα εκπαιδευτικά αντικείµενα µπορούν να προσαρµόζονται, να προτείνεται στον µαθητή µία
ακολουθία βηµάτων, να µπορεί ο εκπαιδευόµενος να επιλέξει την διεπαφή που επιθυµεί καθώς
και το µέσο µετάδοσης του περιεχοµένου.

•

∆ιαδικασίας αναγνώρισης του χρήστη. Ο κάθε χρήστης, είτε µαθητής είτε καθηγητής, να
µπορεί να εγγράφεται στο LCMS χρησιµοποιώντας προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

•

Ευχρηστία. Πρόσβαση µε ένα ή δύο κλικ στις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες λειτουργίες του
LCMS, όπως το κύριο µενού επιλογών, ο χάρτης του µαθήµατος, η κεντρική σελίδα, η
αναζήτηση, η βοήθεια. Επίσης είναι επιθυµητό οι προηγούµενες ενέργειες να µπορούν να
εκτελούνται αυτόµατα ανάλογα µε τις επιθυµίες και την προσαρµογή που έχει επιλέξει ο
χρήστης.

•

∆υνατότητα εισαγωγής διαφόρων µορφών υλικού. Το LCMS θα πρέπει να επιτρέπει την
εισαγωγή διαφόρων τύπων αρχείων, τα οποία περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες
µορφές. Ενδεικτικοί τύποι αρχείων µε τις ανάλογες καταλήξεις που επιτρέπεται να εισαχθούν
στο σύστηµα είναι:
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•

αρχεία κειµένου (pdf, doc, sxw)

•

αρχεία λογιστικών φύλλων (xls, sxc)

•

αρχεία παρουσιάσεων (ppt , sxi)

•

αρχεία εικόνας (gif, jpeg)

•

αρχείου ήχου (wav, mp3, rm)

•

αρχεία βίντεο (mpeg, avi, rm)

•

αρχεία web(html, flash , java applets)

•

συµπιεσµένα αρχεία (zip, rar, tar). Ειδικότερα σε ότι αφορά τα συµπιεσµένα
αρχεία, πολλές φορές τέτοια αρχεία περιέχουν ολόκληρες διδακτικές ενότητες ή
αυτόνοµο εκπαιδευτικό περιεχοµένο που ακολουθεί διάφορα εκπαιδευτικά
πρότυπα, όπως το SCORM, που θα αναλυθεί λεπτοµερώς στα επόµενα κεφάλαια.

•

∆υνατότητα εξαγωγής διαφόρων µορφών υλικού. Ότι αναφέρθηκε πιο πάνω για την εισαγωγή
αφορά οµοίως και την εξαγωγή του εκπαιδευτικού περιεχοµένου.

•

∆υνατότητα συγγραφής HTML κειµένου. Πολλά LCMS δίνουν την δυνατότητα στους
χρήστες να χρησιµοποιούν ειδικές φόρµες εισαγωγής που µορφοποιούν αυτόµατα το
περιεχοµένο σε HTML. Επίσης δίνουν και τη δυνατότητα για προεπισκόπηση του υλικού,
προτού αυτό είναι έτοιµο για να παραδοθεί στον εκπαιδευόµενο.

•

Υποστήριξη σύγχρονων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως περιβάλλον εικονικής τάξης,
on-line συναντήσεις ανάµεσα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους, παιχνίδια ρόλων.

•

∆υνατότητα συνεργασίας και ολοκλήρωσης µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα του
οργανισµού όπως για παράδειγµα µε ένα πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης εταιρικών πόρων
(ERP – Enterprise Resources Planning).

•

Άλλες διαχειριστικές λειτουργίες, όπως η δυνατότητα των εκπαιδευοµένων να πληρώνουν
τυχόν δίδακτρα, να αποσύρονται από µαθήµατα στα οποία είναι εγγεγραµµένοι.

1.8 Σύνοψη
Ανάµεσα στα δύο συστήµατα αναµφίβολα υπάρχουν διαφορές, λεπτές πλην όµως
ουσιαστικές. Ένα LCMS παρέχει ένα περιβάλλον για την µεταφορά της γνώσης σε κάθε ένα
εκπαιδευόµενο. Αντίθετα ένα LMS παρέχει µία πλατφόρµα που επιτρέπει σε έναν οργανισµό να
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εντοπίσει, να κατευθύνει και να σχεδιάσει εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο των εκπαιδευοµένων όσο
και του ίδιου του οργανισµού (Simsek, 2003). Το LCMS είναι επικεντρωµένο στο περιεχοµένο,
ενώ το LMS έχει στραµµένο το ενδιαφέρον του στον εκπαιδευόµενο, στον τρόπο µε τον οποίο θα
διαχειριστεί την µαθησιακή διαδικασία του χρήστη.
Όπως υποστηρίζει ο Polsani (2003) ένα LCΜS διαχειρίζεται το περιεχοµένο ενώ το LMS
διαχειρίζεται την µάθηση. Ο πίνακας 1 συνοψίζει οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στα δύο
συστήµατα. Οι πίνακες 2 και 3 παρουσιάζουν αντίστοιχα LMS και LCMS καθώς και τις τοποθεσίες
όπου µπορεί κανείς να πληροφορηθεί πιο ειδικά για το κάθε ένα από αυτά.

Πίνακας 1 - ∆ιαφορές και Οµοιότητες µεταξύ LMS και LCMS (Καµπουράκης, 2006)

Λειτουργία – Στόχος

LMS

LCMS
Τους δηµιουργούς

Ποιον ωφελεί - εξυπηρετεί

Όλους τους

εκπαιδευτικού υλικού και

εκπαιδευόµενους και

τους εκπαιδευόµενους που

τον οργανισµό.

χρειάζονται εκπαιδευτικό
υλικό.

•

Απόδοσης των
εκπαιδευοµένων

Παρέχει κατά κύριο λόγο διαχείριση

•

των µαθησιακών
αναγκών

•

Του εκπαιδευτικού
περιεχοµένου

των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων

Μπορεί δυνητικά να διαχειριστεί
παραδοσιακές µορφές εκπαίδευσης

ΝΑΙ

Μπορεί να παρακολουθεί τα
αποτελέσµατα της µαθησιακής

ΝΑΙ

διεργασίας
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Λειτουργία – Στόχος

LMS

LCMS

Υποστηρίζει συνεργατικά εργαλεία

Συνήθως ΟΧΙ

Συνήθως ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συνήθως, ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συνήθως, ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συνήθως, ΟΧΙ

Συνήθως, ΝΑΙ

Συνήθως, ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Περιλαµβάνει διαχείριση του προφίλ
των εκπαιδευοµένων
Συνεργάζεται µε πληροφοριακά
συστήµατα διαχείρισης ανθρωπίνων
πόρων
Συνεργάζεται µε πληροφοριακά
συστήµατα διαχείρισης εταιρικών
πόρων
Προσφέρει δυνατότητα
προγραµµατισµού γεγονότων
Προσφέρει δυνατότητες ανάλυσης
ικανοτήτων / µαθησιακών κενών
Περιλαµβάνει δυνατότητες
εγγραφής, παρακολούθησης
προαπαιτούµενων κτλ
Παρέχει δυνατότητα δηµιουργίας
και διαχείρισης τεστ και εξετάσεων
Υποστηρίζει δυναµικές διαδικασίες
δοκιµής του εκπαιδευτικού υλικού
και προσαρµοσµένης µάθησης
Υποστηρίζει την δηµιουργία
εκπαιδευτικού περιεχοµένου
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Λειτουργία – Στόχος

LMS

LCMS

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Παρέχει δυνατότητες οργάνωσης
του επαναχρησιµοποιηµένου
εκπαιδευτικού υλικού
Περιέχει εργαλεία διαχείρισης ροής
εργασίας(workflow tools) για τη
διαδικασία δηµιουργίας του
µαθησιακού υλικού
Προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης
πρόσθετων µεθόδων πλοήγησης στο
περιεχοµένο και διεπαφής των
χρηστών
∆ιαχειρίζεται και κατευθύνει την
διαδικασία ηλεκτρονικής µάθησης

Πίνακας 2 - Learning Management Systems (Καµπουράκης, 2006)

LMS

Τοποθεσία

Compliance Suite

http://www.ess-home.com/products/compliance-suite/

Oracle Learning

http://www.oracle.com/applications/human_resources/learning.

Management

html

Conductor

http://www.conductit.com

DOTS LMS

http://www.webraven.com

How to Master LMS

http://www.howtomaster.com/Products/online_products.asp?dis
play=1

IntraLearn

http://www.intralearn.com/

ePath Learning

http://www.epathlearning.com/

Compendium

http://www.compendiumcorp.com/
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LMS

Τοποθεσία

Syntrio

http://www.syntrio.com/html/industry/learning.shtml

KnowBase

http://www.knowbasenetworks.com

VLS

http://www.vuepointcorp.com/e_learning_solutions.php

KnowledgeBridge LMS

http://www.websoft.com/

Pinnacle

http://www.learnframe.com/solutions/pinnacle/

Saba Suite

http://www.saba.com/products/saba/learning/index.htm

KnowledgePlanet

http://www.knowledgeplanet.com/

Plateau

http://www.plateau.com/prod/lms.htm

LearnCenter

http://www.learn.com

Edcor

http://www.edcor.com/lms.shtml

SkillPort

http://www.skillsoft.com/products/LMS/skillport.asp

Open Learning
Management System

http://www.psych.utah.edu/learn/olms/

Bitness

http://www.bitness.it/LMS_Developer.htm

WBT Manager LMS

http://www.ielearning.com/

TotalLMS

http://www.sumtotalsystems.com/products/stlms.html

MindFlash

http://www.mindflash.com/

KESDEE

http://www.kesdee.com/productklms.jsp

Πίνακας 3 - Learning Content Management Systems (Καµπουράκης, 2006)

LCMS

Τοποθεσία

Dokeos

http://www.dokeos.com/

Atutor

http://www.atutor.ca/

Claroline

http://claroline.net/
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LCMS

Τοποθεσία

Moodle

http://moodle.org

Ilias

http://www.ilias.de

Compus

http://compus.uom.gr

WebCT

http://www.webct.com/

Eedo

http://www.eedo.com/

GeoLearning

http://www.geolearning.com/main/products/lcms.cfm

ALP

http://intelladon.com/index.asp

OutStart Evolution

http://www.outstart.com/portal/index.jsp

QMIND

http://www.qmind.com/products.asp

e-Class

http://eclass.gunet.gr/

On Demand Personal
Navigator
Omni Update
KnowledgeBridge
LCMS

http://www.ondemandgk.com/index.php
http://www.omniupdate.com/ou/educational/
http://www.websoft.com/

On Point

http://www.onpointdigital.com/new_site/products.htm

FlexTraining

http://www.flextraining.com

Ένα LMS φαίνεται να είναι πιο γενικό και µπορεί να διαχειρίζεται ένα LCMS, όπως και
άλλα πληροφοριακά συστήµατα, ενώ το αντίστροφο δεν συµβαίνει. Σε ιεραρχικό επίπεδο το LMS
βρίσκεται ψηλότερα από το LCMS, ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει ότι τα δύο συστήµατα λειτουργούν
ανεξάρτητα. Η πλέον συνηθισµένη περίπτωση είναι να υπάρχουν περιοχές που καλύπτονται και
από τα δύο και να λειτουργούν συµπληρωµατικά. Ακριβώς επειδή το LMS θεωρείται υπερσύνολο
του LCMS, στα κεφάλαια που ακολουθούν θα προτιµηθεί ο όρος LMS, χωρίς αυτό να σηµαίνει
πως ο όρος LCMS δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ SCORM

2.1 Ορισµός
Το SCORM(Sharable Content Object Reference Model) είναι µια συλλογή από πρότυπα,
κανόνες και προδιαγραφές που προσφέρει ένα σύνολο δυνατοτήτων ηλεκτρονικής µάθησης που
επιτρέπουν την διαλειτουργικότητα, την προσβασιµότητα και την επαναχρησιµοποίηση
εκπαιδευτικού περιεχοµένου διαδικτυακής µορφής(web-based content). Πιο ειδικά, στο SCORM
ορίζεται ένα µοντέλο συγκέντρωσης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου(Content Aggregation Model ,
CAM), ένα περιβάλλον εκτέλεσης(Run-Time Environment , RTE) των µαθησιακών αντικειµένων
καθώς και ένα ακολουθιακό µοντέλο για την γνώση και τη µάθηση(Sequencing and Navigation ,
SN ).

•

SCORM Content Aggregation Model. Το CAM περιγράφει τα συστατικά που θα
χρησιµοποιηθούν σε µία µαθησιακή διαδικασία. Ακόµα ορίζει πως θα “συσκευαστούν”
αυτά τα συστατικά για µεταφορά από ένα σύστηµα(π.χ. ένα LMS) σε άλλο. To CAM
καθορίζει την περιγραφή αυτών των συστατικών, ώστε να διευκολύνεται η αναζήτησής
τους.

•

SCORM Run-Time Environment. Το RTE ορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα
LMS προκειµένου να µπορεί να δεχτεί ένα SCORM αντικείµενο.

•

SCORM Sequencing and Navigation Model. To SN χρησιµοποιείται για την δυναµική
παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου ανάλογα µε τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες του εκπαιδευόµενου, ενώ θέτει και
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περιεχοµένου, τι δηλαδή θα παρουσιαστεί πρώτο, τι θα ακολουθεί και πως θα
ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

2.2 Ιστορία του SCORM
Το SCORM δηµιουργήθηκε το 1999 από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας των ΗΠΑ. Ο λόγος
που οδήγησε στην δηµιουργία του ήταν ο εξής:
Στο υπουργείο υπήρχαν πολλά διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης ηλεκτρονικού
εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Στα συστήµατα αυτά δηµιουργούνταν ηλεκτρονικά µαθήµατα µε
σκοπό την εκπαίδευση των εργαζοµένων. Παρουσιάστηκαν προβλήµατα και δυσκολίες όταν
προσπαθούσαν να µοιραστούν και να µεταφέρουν ένα δηµιουργηθέν ηλεκτρονικό µάθηµα από το
ένα σύστηµα στο άλλο. Για την αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών και των ασυµβατοτήτων το
υπουργείο αποφάσισε να ιδρύσει έναν οργανισµό µε σκοπό την εύρεση ενός κοινού τρόπου
διαµοιρασµού του εκπαιδευτικού περιεχοµένου από ένα σύστηµα σε άλλο. Ο οργανισµός αυτός
ονοµάζεται ADL(Advanced Distributed Learning) και το 2000 παρουσίασε την πρώτη έκδοση του
SCORM, η οποία ήταν σχεδιασµένη έτσι ώστε να διευκολύνει την µεταφορά των ηλεκτρονικών
µαθηµάτων και σχετικών πληροφοριών(όπως τα στοιχεία των εκπαιδευόµενων) από ένα σύστηµα(ή
αλλιώς πλατφόρµα) σε άλλο.
Η πρώτη έκδοση του SCORM 1.0(Ιανουάριος 2000) δοµούσε τα ηλεκτρονικά µαθήµατα σε
αντικείµενα, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση των αντικειµένων σε άλλες πλατφόρµες
καθώς και η αναζήτηση εκπαιδευτικών πληροφοριών µέσα από τα αντικείµενα. Ωστόσο κύριο
χαρακτηριστικό της έκδοσης 1.0 ήταν ο πειραµατικός της χαρακτήρας και η δοκιµαστική εφαρµογή
του SCORM. Μετά από επιτυχηµένες δοκιµές η ADL άρχισε να διαθέτει παραδείγµατα
υλοποιήσεων του SCORM καθώς και λογισµικό.
Η δεύτερη

έκδοση του SCORM 1.1(Οκτώβριος 2000) σηµατοδότησε το τέλος της

δοκιµαστικής περιόδου και την αρχή της φάσης της εφαρµογής του SCORM. H έκδοση 1.1
περιέχει βελτιώσεις και διορθώσεις που είχαν επισηµανθεί κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής
περιόδου. Η πιο σηµαντική αλλαγή έχει να κάνει µε το ακρωνύµιο SCORM αφού στην έκδοση 1.0
σήµαινε Sharable Courseware Object Reference Mode, ενώ από την έκδοση 1.1 µέχρι και σήµερα
σηµαίνει Sharable Content Object Reference Model. Η αλλαγή αυτή διευρύνει το πεδίο εφαρµογής
του SCORM, αφού δεν περιορίζεται σε ηλεκτρονικά µαθήµατα µόνο, αλλά σε οποιοδήποτε
εκπαιδευτικό περιεχόµενο.
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Η επόµενη

έκδοση του SCORM 1.2(Οκτώβριος 2001) επίσης περιείχε αλλαγές και

βελτιώσεις της προηγούµενης έκδοσης. Ωστόσο στην 1.2 υλοποιείται κυρίως µία από τις
βασικότερες απαιτήσεις του SCORM, η διαλειτουργικότητα(interoperability). Αυτή επιτυγχάνεται
µε την είσοδο και την εφαρµογή του content packaging, δηλαδή την “συσκευασία”

ή

“πακετοποίηση” του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Με πιο απλά λόγια, η διαλειτουργικότητα
επιτυγχάνεται επειδή το εκπαιδευτικό περιεχόµενο συσκευάζεται ή πακετάρεται µε κατάλληλο και
καθορισµένο τρόπο ώστε να µπορεί να εξαχθεί/εισαχθεί από ένα σύστηµα διαχείρισης
εκπαιδευτικού περιεχοµένου µε σκοπό να εισαχθεί/εξαχθεί σε ένα άλλο τέτοιο σύστηµα.
H τελευταία µέχρι σήµερα έκδοση του SCORM είναι η SCORM 2004(Ιανουάριος 2004). Η
έκδοση αυτή περιέχει κυρίως αλλαγές στην τεκµηρίωση(documentation) του λογισµικού και στον
τρόπο που θα βγουν οι επόµενες εκδόσεις καθώς ο αριθµός των προδιαγραφών άρχισε να
αυξάνεται καθιστώντας την διαχείριση των διορθώσεων,των αναθεωρήσεων και των ενηµερώσεων
δυσκολότερη. Η κυριότερη αλλαγή που φέρνει η έκδοση αυτή σε ότι αφορά επόµενες εκδόσεις,
είναι ότι πλέον κάθε συστατικό του SCORM( CAM, RTE, SN) θα έχει δικιά του ξεχωριστή έκδοση,
αρχίζοντας και τα τρία συστατικά από την έκδοση 1.3 για ιστορικούς λόγους.
Η παρούσα διπλωµατική εργασία θα ασχοληθεί κυρίως µε τις δυο τελευταίες εκδόσεις µιας
και αυτές είναι που χρησιµοποιούνται ευρύτερα.
Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του SCORM δεν ήταν αποκλειστικό έργο του ADL, αντίθετα
επιτεύχθηκε µέσα από συνεργασία µε αρκετούς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Οι κυριότερες
συνεργασίες ήταν µε την Aviation Industry Computer-Based Training Committee (AICC), µε το
IMS Global Learning Consortium, το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) και
την Alliance for Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe
(ARIADNE).

2.3 Οι 4 βασικές απαιτήσεις του SCORM
H ανάπτυξη του SCORM έγινε µε σκοπό την ικανοποίηση των παρακάτω τεσσάρων
βασικών απαιτήσεων.
1. ∆ιάρκεια(durability). H ικανοποίηση της διάρκειας σηµαίνει ότι τα συστήµατα µάθησης
του µέλλοντος θα είναι συµβατά µε τα SCORM αντικείµενα του σήµερα. Αυτό σηµαίνει
πως ενδεχόµενη αλλαγή είτε σε υλικό είτε σε λογισµικό θα αφήσει ανεπηρέαστο το
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εκπαιδευτικό περιεχοµένο. Η διάρκεια ικανοποιείται όµως και µε την έλευση νέων LMS
τα οποία θα είναι συµβατά µε το σύνολο των κανόνων και των προδιαγραφών του
SCORM.
Η

2. ∆ιαλειτουργικότητα(interoperability).

ικανοποίηση

της

διαλειτουργικότητας

εξασφαλίζει την µεταφορά του εκπαιδευτικού περιεχοµένου από ένα συµβατό µε το
SCORM LMS σε µία άλλη, επίσης συµβατή, πλατφόρµα µάθησης. Όπως έχει σηµειωθεί
και παραπάνω, βασικό στοιχείο της διαλειτουργικότητας ήταν η εφαρµογή του content
packaging. H υλοποίηση αυτού του στοιχείου βασίστηκε στην συνεργασία µε το IMS
Global Learning Consortium.
3. Προσβασιµότητα(accessibility). Η ικανοποίηση της προσβασιµότητας επιτρέπει στους
δηµιουργούς του εκπαιδευτικού περιεχοµένου να παράγουν και να διαχειρίζονται το
περιεχοµένο αυτό µε τρόπο που να διευκολύνει την αναζήτηση συγκεκριµένου
περιεχοµένου, τόσο από άλλους δηµιουργούς όσο και από απλούς χρήστες ενός LMS.
Αυτό επιτυγχάνεται επειδή τα SCORM αντικείµενα περιέχουν πλούσια και αναλυτική
περιγραφή του περιεχοµένου τους. Η περιγραφή αυτή, που είναι µία µορφή
µεταδεδοµένων(metadata), είναι γνωστή ως Learning Object Metadata , LOM. Όπως
ακριβώς µία ετικέτα πληροφορεί για το περιεχόµενο µιας συσκευασίας, έτσι και τα
µεταδεδοµένα παρέχουν πληροφορίες για το εκπαιδευτικό περιεχοµένο που αφορούν τον
τίτλο του µαθήµατος, τον δηµιουργό του περιεχοµένου, την περιγραφή του µαθήµατος,
λέξεις κλειδιά.
4. Επαναχρησιµοποίηση(reusability).

H

ικανοποίηση

της

επαναχρησιµοποίησης

επιτυγχάνεται όταν ένα SCORM αντικείµενο χρησιµοποιείται περισσότερες από µία
φορές. Αυτό µπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητό µε ένα παράδειγµα. Ας υποτεθεί ότι η
Πυροσβεστική Υπηρεσία χρησιµοποιεί ένα LMS συµβατό µε το SCORM για την
εκπαίδευση των πυροσβεστών. Ακόµα ας υποτεθεί ότι έχουν δηµιουργηθεί SCORM
αντικείµενα που στο καθένα παρουσιάζεται και διαφορετικό είδος πυρκαγιάς, π.χ.
πυρκαγιά σε δάσος, πυρκαγιά σε κτίρια, φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση κοκ. Αν
υποτεθεί ότι σε µία πετρελαϊκή εγκατάσταση υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση των
εργαζοµένων στην καταπολέµηση της φωτιάς, τότε µε ένα κατάλληλο LMS µπορεί να
χρησιµοποιηθεί το SCORM αντικείµενο που δηµιουργήθηκε στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία και αφορά την κατάσβεση πυρκαγιών σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Με το τρόπο
αυτό, δε θα χρειαστεί η πετρελαϊκή εταιρεία να σπαταλήσει πόρους για την δηµιουργία
µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει ήδη διαµορφωθεί από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία.
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2.4 SCORM και ηλεκτρονική µάθηση στο Web
Ένα µοντέλο αναφοράς όπως το SCORM που χρησιµοποιείται σε διαδικασίες ηλεκτρονικής
µάθησης δεν µπορεί να αγνοήσει τον παγκόσµιο ιστό(World Wide Web). Ο παγκόσµιος ιστός, έτσι
όπως εξελίχθηκε, προσφέρει δυνατότητα ευρείας και άνετης πρόσβασης στην πληροφορία και τη
γνώση, χωρίς χρονικές και χωρικές δεσµεύσεις.

Ένα βασικό στοιχείο του SCORM είναι το

λεγόµενο “web based assumption” , ότι δηλαδή εννοείται ότι θα χρησιµοποιηθεί ο παγκόσµιος
ιστός προκειµένου να διαδοθεί και παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό περιεχοµένο. Το web θεωρείται
ως το πλέον κατάλληλο µέσο και η πιο κατάλληλη µορφή τόσο για την πρόσβαση όσο και την
επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Ο οργανισµός ADL επέλεξε το µέσο αυτό
για τους παρακάτω λόγους.

•

Η τεχνολογία του web καθώς και οι υποδοµές που την υποστηρίζουν εµφανίζουν την
τάση να εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, προσφέροντας έτσι µία ευρεία βάση για ανάπτυξη
εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

•

∆εν υπάρχουν ακόµα ευρέως χρησιµοποιούµενα πρότυπα µαθησιακής τεχνολογίας µε
βάση το web, οπότε το SCORM βρίσκει έδαφος προκειµένου να καθιερωθεί.

•

Το εκπαιδευτικό περιεχοµένο σε web µορφή µπορεί πολύ εύκολα να διαδοθεί είτε µέσω
του παγκόσµιου ιστού είτε µε τη µορφή CD-ROM είτε ακόµα και µέσα από αυτόνοµα
περιβάλλοντα γνώσης, µάθησης ή εκπαιδευτικού περιεχοµένου.

Η αποδοχή του web ως µέσο και µορφή εκπαιδευτικού περιεχοµένου, έχει δώσει σε όλους
όσους ασχολούνται µε την ηλεκτρονική µάθηση τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν ένα κοινό τρόπο
µεταφοράς και παρουσίασης. Όλα τα σύγχρονα συστήµατα πλέον χρησιµοποιούν την τεχνολογία
αυτή, οπότε δεν υπάρχει πρόβληµα ασυµβατότητας. Μάλιστα γενικότερη τάση είναι να διαδοθούν
κοινοί τρόποι επικοινωνίας και διασύνδεσης που να χρησιµοποιούνται στον παγκόσµιο ιστό ή σε
τοπικά δίκτυα ή ακόµα και τοπικά σε αυτόνοµους χρήστες. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι το
SCORM εξειδικεύει αυτήν την παγκόσµια τάση σε ότι έχει να κάνει µε το εκπαιδευτικό
περιεχοµένο.
Συνδυάζοντας τις τέσσερις βασικές απαιτήσεις του SCORM µε την web based assumption
προκύπτουν ορισµένες νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται παρακάτω.
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•

Ένα web based LMS έχει τη δυνατότητα να παρέχει ή να δεχτεί εκπαιδευτικό
περιεχοµένο το οποίο δηµιουργήθηκε µε εργαλεία διαφόρων κατασκευαστών και να
ανταλλάξει πληροφορίες µε αυτό.

•

Υπάρχει ακόµα και η δυνατότητα για την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή συγκεκριµένο
εκπαιδευτικό περιεχοµένο να µπορεί να εκτελεστεί µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε
διαφορετικά web based LMS.

•

∆ιαφορετικά web based LMS έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε δηµόσιες
βάσεις δεδοµένων µε εκπαιδευτικό περιεχοµένο και να χρησιµοποιούν το υλικό που
βρίσκεται συγκεντρωµένο εκεί.

2.5 H οργάνωση του SCORM
Το SCORM όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι µία συλλογή προτύπων, κανόνων και
προδιαγραφών. Μία θεώρηση που συνηθίζεται στην ανάλυση της οργάνωσης του SCORM είναι να
παρουσιάζονται οι κανόνες, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές ως ξεχωριστά βιβλία που βρίσκονται
στην ίδια βιβλιοθήκη. Μάλιστα πολλά από τα πρότυπα, τους κανόνες και τις προδιαγραφές είναι
προϊόντα δηµιουργίας άλλων οργανισµών µε τους οποίους συνεργάστηκε η ADL για την
δηµιουργία του SCORM, αφού αυτή ήταν αποτέλεσµα ευρείας συνεργασίας. Τα βιβλία αυτά
χωρίζονται και ταξινοµούνται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες.
1. Content Aggregation Model (CAM)
2. Run-Time Environment (RTE)
3. Sequencing and Navigation (SN).
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Το SCORM συνδυάζει τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από διάφορους συνεργαζόµενους
οργανισµούς όπως IMS, IEEE, ARIADNE, AICC σε ένα συγκεκριµένο µοντέλο αναφοράς που
ορίζει τις προδιαγραφές των υλοποιήσεων που θα χρησιµοποιηθούν από την εκπαιδευτική
κοινότητα.
Αν και τα βιβλία επικεντρώνονται σε ειδικά θέµατα του SCORM και επιδιώκουν να είναι
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, εντούτοις συχνά υπάρχουν σηµεία σύγκλισης και αµοιβαίας
κάλυψης. Για παράδειγµα, ενώ τα RTE βιβλία επικεντρώνονται κυρίως ανάµεσα στην επικοινωνία
του LMS µε το περιεχόµενο, συχνά αναφέρονται στα Sharable Content Objects (SCO) τα οποία
παρουσιάζονται διεξοδικά στα CAM βιβλία. Παρόµοια, στα SN βιβλία παρουσιάζεται η διαδικασία
ακολουθίας και πλοήγησης του εκπαιδευτικού υλικού. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις και τα RTE
βιβλία ασχολούνται µε την παραπάνω διαδικασία, αφού θα πρέπει να προδιαγράψουν την
συµπεριφορά του LMS όταν αυτό δεχθεί κάποιο αίτηµα ακολουθίας ή πλοήγησης.
Παρακάτω ακολουθεί µία πιο αναλυτική παρουσίαση κάθε κατηγορίας ξεχωριστά,
ακολουθώντας την τακτική που εφαρµόζεται και στην επίσηµη τεκµηρίωση(documentation) του
οργανισµού ADL να θεωρείται δηλαδή κάθε κατηγορία ως ένα βιβλίο.

2.5.1 To SCORM Overview Βιβλίο
Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ιστορία και τους στόχους του οργανισµού ADL, περιέχει τους
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κανόνες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές κάθε συνεργαζόµενου οργανισµού. Επιπλέον περιγράφει
πως σχετίζονται τα διάφορα SCORM βιβλία της βιβλιοθήκης. Γενικότερα, αποτελεί εισαγωγικό
βιβλίο, ωστόσο µπορεί να θεωρηθεί και παραπλήσιο µε τα περιεχόµενα και το ευρετήριο ενός
πραγµατικού βιβλίου.

2.5.2 To Content Aggregation Model (CAM) Βιβλίο
Το CAM βιβλίο περιγράφει τα συστατικά στοιχεία που αποτελούν µία µαθησιακή
διαδικασία, πως να “συσκευάζονται” αυτά τα συστατικά προκειµένου να µεταφερθούν από ένα
σύστηµα σε ένα άλλο, τον τρόπο περιγραφής των προκειµένου να αναζητούνται και να
εντοπίζονται. Το CAM συµβάλει στην διαµόρφωση σηµαντικών χαρακτηριστικών του
εκπαιδευτικού περιεχοµένου όπως :

•

σταθερή αποθήκευση

•

ενδεικτικές επικεφαλίδες

•

προβλεπόµενη συσκευασία

•

ανταλλαξιµότητα µεταξύ LMS

•

εντοπισµός µετά από αναζήτηση

Το βιβλίο αυτό επίσης ορίζει τις προδιαγραφές για τη δηµιουργία ενοποιηµένων µορφών
περιεχοµένου, όπως µαθήµατα για παράδειγµα. Το βιβλίο περιέχει πληροφορίες για τη δηµιουργία
“πακέτων” περιεχοµένου (content packaging), για την προσθήκη µεταδεδοµένων στα συστατικά
αυτών των πακέτων και για την εφαρµογή των κανόνων ακολουθίας και πλοήγησης στο
περιεχοµένο των πακέτων. Σηµειώνεται για µία ακόµα φορά πως οι τρεις κατηγορίες βιβλίων συχνά
επικαλύπτουν η µία την άλλη, αφού αναφέρονται σε αλληλοεξαρτώµενα ζητήµατα.
Τα µεταδεδοµένα που συνοδεύουν ένα SCORM πακέτο αφενός περιγράφουν τα
διαφορετικά δοµικά στοιχεία του πακέτου αφετέρου διευκολύνουν την αναζήτηση και τον
εντοπισµό τόσο του πακέτου όσο και των ξεχωριστών συστατικών που το αποτελούν. Μέχρι την
έκδοση SCORM 2004 δεν υπάρχει εµφανή και καθορισµένη σχέση ανάµεσα στα SCORM
µεταδεδοµένα και στο Run-Time Environment µε αποτέλεσµα τα µεταδεδοµένα να µην έχουν καµία
επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται µία SCORM διαδικασία. Βέβαια, στο µέλλον τίποτα
δεν µπορεί να αποκλείσει ότι η εξέλιξη του SCORM ενδέχεται να δηµιουργήσει κάποια σχέση
ανάµεσα στα µεταδεδοµένα και το RTE.
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Το περιεχοµένο ενός πακέτου ακολουθεί συγκεκριµένη οργάνωση και τα συστατικά του
τοποθετούνται µε συγκεκριµένο τρόπο. Ένα πακέτο µπορεί να είναι ολόκληρο µάθηµα ή απλά µία
συλλογή µε εκπαιδευτικό υλικό. Κάθε πακέτο όµως υποχρεωτικά περιέχει ένα αρχείο τύπου
XML(eXtensible Markup Language) και συγκεκριµένα το “imsmanifest.xml”. Αυτό το πολύ
σηµαντικό και βασικό αρχείο περιγράφει υποχρεωτικά τα περιεχόµενα του πακέτου, ενώ
προαιρετικά µπορεί να παρουσιάζεται και την δοµή του πακέτου, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο
έχουν τοποθετηθεί τα διάφορα αντικείµενα.

Εικόνα 5 - Η δοµή ενός πακέτου περιεχοµένου
(Πηγή:http://www.adlnet.gov)

Τα SCORM πακέτα ενδέχεται να περιέχουν πληροφορία που περιγράφει πως ένα LMS θα
διαχειριστεί το πακέτο και τα περιεχόµενά του. Την πληροφορία αυτή την εκµεταλλεύεται το RunTime Environment Model, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

•

Μέσα στο SCORM πακέτο υπάρχει πληροφορία που σχετική µε την εκτέλεση του
εκπαιδευτικού υλικού. Το RTE µοντέλο αποσπά την πληροφορία αυτή για να την
χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση στο LMS.

•

Μέσα στο SCORM πακέτο υπάρχει πληροφορία που αφορά την αρχικοποίηση αλλά και
την διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το RTE µοντέλο αποσπά την πληροφορία
αυτή και την χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση στο LMS.

•

Κάποιο συστατικό του πακέτου ενδέχεται να περιέχει την αρχική τιµή που χρειάζεται για
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την εκτέλεση κάποιου στοιχείου. Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, το RTE
µοντέλο αποσπά την αρχική τιµή που χρειάζεται και την χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση
στο LMS.
To SCORM Content Aggregation Model περιγράφει τα βασικά συστατικά που
χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία µιας µαθησιακής εµπειρίας µέσα από εκπαιδευτικούς πόρους.
Μέχρι το σηµείο αυτό, δεν έχει γίνει συγκεκριµένη αναφορά στη µορφή αυτών των συστατικών και
στο πως αυτά ενσωµατώνονται µέσα στο SCORM πακέτο. Το

Content Aggregation Model

αποτελείται από τρία δοµικά στοιχεία.
1. Βασικά Στοιχεία (Assets)
2. ∆ιαµοιραζόµενα Αντικείµενα Περιεχοµένου (SCO - Sharable Content Objects )
3. Οργάνωση Περιεχοµένου (Content Organization)

2.5.2.1

Assets

To Asset αποτελεί την πιο απλή και βασική µορφή του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Στην
πραγµατικότητα είναι ηλεκτρονικά αρχεία κειµένου, ήχου, βίντεο, εικόνων ή οποιασδήποτε άλλης
µορφής η οποία µπορεί να παρουσιαστεί µέσα από ένα Web Browser(Mozilla, Internet Explorer
και άλλους) στον εκπαιδευόµενο, όπως παρουσιάζεται και στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 6 - Παραδείγµατα Assets
(Πηγή:http://www.adlnet.gov)

Ένα Asset µπορεί να περιγραφεί µε µεταδεδοµένα που διευκολύνουν την αναζήτηση και τον
εντοπισµό µέσα από βάσεις δεδοµένων εκπαιδευτικού περιεχοµένου, διασφαλίζοντας έτσι την
απαίτηση για επαναχρησιµοποίηση.

2.5.2.2

Sharable Content Objects

Τα Sharable Content Objects (SCO) είναι στην πραγµατικότητα µία συλλογή από ένα ή
περισσότερα Assets. Η συλλογή αυτή αντιπροσωπεύει έναν µοναδικό εκπαιδευτικό πόρο ο οποίος
µπορεί να χρησιµοποιήσει το Run-Time Environment για να επικοινωνήσει µε το LMS. H διαφορά
ανάµεσα στο Asset και στο SCO είναι ότι το δεύτερο χρησιµοποιεί ένα δοµικό στοιχείο του RTE
βιβλίου, συγκεκριµένα το API όπως θα φανεί λίγο αργότερα, για να επικοινωνήσει µε το LMS.
Αντίθετα, το Asset είναι µία αυτόνοµη και ξεχωριστή εκπαιδευτική µονάδα η οποία δεν απαιτείται
να επικοινωνεί µε το LMS, απλά παρουσιάζεται στον εκπαιδευόµενο µέσα από έναν φυλλοµετρητή
ή απλά εξυπηρετεί συγκεκριµένες εκπαιδευτικές και µαθησιακές ανάγκες.
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Εικόνα 7 - Ένα Sharable Content Object (Πηγή:http://www.adlnet.gov)

Ένα SCO θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το εκπαιδευτικό του περιεχοµένο. Και αυτό
γίνεται για την επίτευξη της επαναχρησιµοποίησης. Για παράδειγµα, ένα SCO θα µπορούσε να
επαναχρησιµοποιηθεί σε διαφορετικές µαθησιακές εµπειρίες για να εκπληρώσει διαφορετικούς
εκπαιδευτικούς στόχους. Επιπροσθέτως, µία ∆ραστηριότητα(όπως θα παρουσιαστεί στην
Οργάνωση Περιεχοµένου) θα µπορεί να συγκεντρώνει περισσότερους εκπαιδευτικούς πόρους, είτε
SCO είτε Assets, για να διαµορφώσει µία µαθησιακή εµπειρία υψηλότερου επιπέδου.
Τα SCOs σχεδιάζονται ώστε να είναι σχετικά µικρές και αυτόνοµες µονάδες, ώστε να είναι
εφικτή η επαναχρησιµοποίηση τους. Το SCORM ωστόσο δεν επιβάλει συγκεκριµένο περιορισµό
στο ακριβές µέγεθος των αντικειµένων αυτών. Κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας του
εκπαιδευτικού υλικού, θα πρέπει να υπάρχει κατά νου η σκέψη ότι το αντικείµενο αυτό θα πρέπει
να έχει το µικρότερο δυνατό λογικό µέγεθος, ώστε να µπορεί να εντοπιστεί από ένα LMS κατά την
εκτέλεση. Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει το µέγεθος του αντικειµένου είναι η ποσότητα
του µαθησιακού υλικού που απαιτείται ώστε να µπορεί να πραγµατοποιηθεί κάποιος εκπαιδευτικός
στόχος. Ακόµα και µέσα σε έναν οργανισµό, είτε εκπαιδευτικό είτε εµπορικό,

ενδέχεται να

υπάρχουν ιδιαίτεροι κανόνες που να επιβάλουν την επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού
υλικού, οπότε ακόµα και αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες επηρεάζουν το µέγεθος του SCORM
αντικείµενου.
Όπως είχε αναφερθεί λίγο πιο πάνω, ένα SCORM πακέτο συνοδεύεται από µεταδεδοµένα.
Μιας και το SCO αποτελεί δοµικό στοιχείο του SCORM πακέτο, εύλογο είναι να συνοδεύεται και
αυτό µε τη σειρά του από µεταδεδοµένα, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δηλαδή την διευκόλυνση της
αναζήτησης και του εντοπισµού του µαθησιακού υλικού.
Ένα SCO επιβάλλεται να ακολουθεί ορισµένες προδιαγραφές που ορίζει το RTE βιβλίο, το
οποίο θα παρουσιαστεί διεξοδικότερα παρακάτω. Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στην
ικανότητα που πρέπει να έχει ένα SCORM αντικείµενο να εντοπίζει δύο πολύ βασικές µεθόδους
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του Run-Time Environment API( Application Program Interface). Αυτές οι δυο θεµελιώδεις
µέθοδοι είναι οι “Iniatilize()” και “Terminate()” , οι οποίες είναι απαραίτητες µέθοδοι τόσο για
την έναρξη όσο και για την ολοκλήρωση της µαθησιακής διαδικασίας. Το SCO δεν είναι
υποχρεωτικό να εντοπίσει όλες τις µεθόδους που παρέχει το περιβάλλον εκτέλεσης, διότι αυτές
είναι αφενός προαιρετικές αφετέρου εξαρτώνται από τη φύση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Το
γεγονός όµως ότι ένα SCO αξιοποιεί το SCORM Run-Time Environment προσφέρει τα παρακάτω
πλεονεκτήµατα.



Οποιοδήποτε LMS που υποστηρίζει το

SCORM Run-Time Environment µπορεί να

δεχθεί και να εκτελέσει SCORM αντικείµενα, ανεξάρτητα από το ποιος τα κατασκεύασε.


Οποιοδήποτε LMS που υποστηρίζει το

SCORM Run-Time Environment µπορεί να

δεχθεί και να εκτελέσει SCORM αντικείµενα και να γνωρίζει πότε ξεκίνησε και πότε
ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία.

2.5.2.3

Content Organization

Η Οργάνωση Περιεχοµένου είναι ένα διάγραµµα που αναπαριστά την προσδοκώµενη χρήση
του εκπαιδευτικού υλικού µέσα από δοµηµένες οντότητες, οι οποίες ονοµάζονται ∆ραστηριότητες(
Αctivities). Μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως πρόκειται για ένα λογικό χάρτη που προσδιορίζει τα
βήµατα της µαθησιακής εµπειρίας, για το λόγο αυτό άλλωστε οι ∆ραστηριότητες είναι στενά
συνδεδεµένες µε το Sequencing and Navigation βιβλίο.
Οι ∆ραστηριότητες που αναπαριστώνται στην Οργάνωση Περιεχοµένου µπορούν να
αποτελούνται από πολλές ∆ραστηριότητες(Υποδραστηριότητες) και οι οποίες µε τη σειρά τους να
περιέχουν και αυτές ∆ραστηριότητες, χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο στον αριθµό και στο βάθος των
υποδραστηριοτήτων. Επίσης, αν και εκπαιδευτικά έχει νόηµα και η σηµασία η ιεραρχική θεώρηση,
για παράδειγµα υπάρχει µάθηµα, κεφάλαιο, παράγραφος, σε ότι αφορά τις ∆ραστηριότητες τέτοια
απαίτηση δεν είναι υποχρεωτική. Οι

∆ραστηριότητες που δεν έχουν υποδραστηριότητες

ονοµάζονται ∆ραστηριότητες Φύλλα (leaf Activities) µε τον όρο να είναι δανεισµένος από την
δενδρική ορολογία των ∆οµών ∆εδοµένων, αν και φαντάζει πιο δόκιµος όρος η Απλή
∆ραστηριότητα. Τέτοιες ∆ραστηριότητες συσχετίζονται µε ορισµένο εκπαιδευτικό περιεχοµένο,
είτε ένα Asset είτε ένα SCO, ώστε να εκπληρώσουν τον µαθησιακό τους σκοπό. Αντίθετα,
∆ραστηριότητες οι οποίες συνιστώνται από άλλες ∆ραστηριότητες ονοµάζονται Συµπλέγµατα
(Clusters), και µάλιστα αναφέρονται συχνά στο Sequencing and Navigation βιβλίο. Η εικόνα που
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ακολουθεί αναπαριστά την Οργάνωση Περιεχοµένου.

Εικόνα 8 - Οργάνωση Περιεχοµένου (Πηγή:http://www.adlnet.gov)

Η ιδιαιτερότητα των ∆ραστηριοτήτων βρίσκεται στο γεγονός ότι σχετίζονται µε την
ακολουθιακή διαδικασία προσπέλασης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Τα επιδιωκόµενα
ακολουθιακά βήµατα των ∆ραστηριοτήτων περιγράφονται στην Οργάνωση Περιεχοµένου. Αυτό
επιτυγχάνεται δοµώντας σχεσιακά τις ∆ραστηριότητες µεταξύ τους ή µε πιο απλά λόγια κάθε
∆ραστηριότητα περιέχει συγκεκριµένη πληροφορία για την θέση της στην αλυσίδα της µαθησιακής
διαδικασίας. Το LMS είναι υπεύθυνο να αποσπάσει το κοµµάτι αυτό της πληροφορίας, να το
ερµηνεύσει όπως περιγράφει η Οργάνωση Περιεχοµένου και να εφαρµόσει µε κατάλληλο τρόπο τα
ανάλογα βήµατα του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, ώστε να πραγµατοποιηθεί ορθά η µαθησιακή
εµπειρία.
Όπως και στην περίπτωση των SCOs , έτσι και στην Οργάνωση Περιεχοµένου
χρησιµοποιούνται µεταδεδοµένα για να είναι περισσότερο εύκολη και αποδοτική η αναζήτηση και
ο εντοπισµός του µαθησιακού υλικού, ικανοποιώντας έτσι την βασική απαίτηση του SCORM για
επαναχρησιµοποίηση.
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2.5.3 Το Run-Time Environment (RTE) Βιβλίο
Το βιβλίο αυτό περιγράφει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα LMS για την διαχείριση
του περιβάλλοντος εκτέλεσης της µαθησιακής διαδικασίας. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν τόσο
την διαδικασία εκκίνησης, την επικοινωνία ανάµεσα στο εκπαιδευτικό υλικό και το το LMS καθώς
επίσης και πρότυπα µοντέλα δεδοµένων που περιέχουν προσωπικά στοιχεία του κάθε
εκπαιδευόµενου ξεχωριστά.
Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να επιτρέψει την διαλειτουργικότητα(interoperability)
ανάµεσα στα SCOs και το LMS. Το SCORM παρέχει τη δυνατότητα στο εκπαιδευτικό υλικό να
είναι συµβατό µε διαφορετικά LMS ανεξάρτητα από τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την
δηµιουργία αυτού του υλικού. Για να επιτευχθεί όµως η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να υπάρχει
κοινός τόπος. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να υπάρχει κοινός τρόπος έναρξης και αρχικοποίησης
του περιεχοµένου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κοινός τρόπος επικοινωνίας ανάµεσα στο LMS και
το εκπαιδευτικό περιεχοµένο, ενώ τέλος απαιτείται και ένα προκαθορισµένο µοντέλο δεδοµένων
για την ανταλλαγή των εκπαιδευτικών στοιχείων ανάµεσα στο LMS και το µαθησιακό υλικό κατά
την διάρκεια της διαδικασίας γνώσης και µάθησης. Από αυτόν τον κοινό τόπο προκύπτουν και τα
τρία δοµικά στοιχεία του RTE βιβλίου.
1. Εκκίνηση (Launch)1
2. ∆ιεπιφάνεια εφαρµογής(API – Application Program Interface)
3. Μοντέλο δεδοµένων (Data Model)
Το RTE βιβλίο καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των SCO σε ότι αφορά τον
τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούν αυτά τόσο το API όσο και το µοντέλο δεδοµένων.
Η διαδικασία εκκίνησης(Launch) καθορίζει την συσχέτιση ανάµεσα στο SCORM
περιεχοµένο και το LMS. Ορίζεται λοιπόν ότι αν το µαθησιακό υλικό ακολουθεί τους κανόνες και
τις προδιαγραφές του SCORM, τότε µπορεί να παραδοθεί και να παρουσιαστεί στον εκπαιδευόµενο
µέσα από ένα LMS, το οποίο οµοίως θα είναι προσαρµοσµένο στις SCORM απαιτήσεις.
To SCORM API, όπως περιγράφεται στο RTE βιβλίο, παρέχει ένα σύνολο συναρτήσεων
και λειτουργικοτήτων οι οποίες εξυπηρετούν την επικοινωνία ανάµεσα στο LMS και τα SCOs. Οι
συναρτήσεις αυτές είναι προκαθορισµένες και είναι προϊόν συµφωνίας των κατασκευαστών LMS
1

Η ακριβής απόδοση του όρου Launch(εκτόξευση) δεν ταιριάζει µε το περιεχοµένο του κειµένου αυτού. Προτιµάται η
χρήση του όρου εκκίνηση είτε o όρος εκτέλεση.
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και των κατασκευαστών εργαλείων για δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Οι λειτουργικότητες
συµπληρώνουν την διαδικασία εκκίνησης εγκαθιστώντας µία µορφή “χειραψίας”(handshake)
ανάµεσα στο LMS και στα SCORM αντικείµενα, η οποία χειραψία διευκολύνει την ανταλλαγή
πληροφοριών ανάµεσα τους, ενώ όταν η ανταλλαγή ολοκληρωθεί η χειραψία διακόπτεται.
Επιπλέον, το API δίνει τη δυνατότητα στα SCORM αντικείµενα να θέσουν και να πάρουν(set and
get) δεδοµένα από το LMS, όπως για παράδειγµα την βαθµολογία ενός εκπαιδευόµενου ή ακόµα
και να ελέγξουν για λάθη και παραλείψεις κατά την διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας.
Το SCORM Μοντέλο ∆εδοµένων είναι ένα προκαθορισµένο και καλά ορισµένο σύνολο
στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται και αναµένεται να είναι γνωστά τόσο στο LMS όσο και
στα SCORM αντικείµενα. Το Μοντέλο ∆εδοµένων χρησιµοποιεί τις διαθέσιµες συναρτήσεις και
λειτουργικότητες του API, τις εξηγεί και τις ορίζει ώστε να είναι κατανοητές τόσο από το LMS
όσο και από τα SCOs. Αυτό µπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητό µε ένα παράδειγµα. Ας
υποτεθεί ότι ένας εκπαιδευόµενος συµπληρώνει ένα τεστ. Το τεστ θεωρείται ένα SCO. Το SCO θα
πρέπει να ενηµερώσει το LMS για την επίδοση του χρήστη. Για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να
χρησιµοποιήσει ένα συγκεκριµένο στοιχείο από το Μοντέλο ∆εδοµένων, επί του προκειµένου το
“cmi.scored.scale”. Η λειτουργικότητα του στοιχείου αυτού υπάρχει στο API, το πως όµως θα
χρησιµοποιηθεί περιγράφεται στο Μοντέλο ∆εδοµένων.
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Εικόνα 9 - SCORM Run-Time Environment (Πηγή:http://www.adlnet.gov)

Σκόπιµο θεωρείται, µετά από την γενική παρουσίαση των τριών δοµικών στοιχείων του
Run-Time Environment, να επεκταθεί η ανάλυση διεξοδικότερα στις λεπτοµέρειες καθενός δοµικού
στοιχείου.

2.5.3.1

Εκκίνηση (Launch)

Στο CAM βιβλίο αναφέρθηκαν τα τρία δοµικά στοιχείου του µοντέλου, δηλαδή τα Assets,
SCOs και η Οργάνωση Περιεχοµένου.
Τα Assets και τα SCOs είναι τα µοντέλα περιεχοµένου που µπορούν να εκτελεστούν µέσα
από ένα LMS. Ωστόσο κάθε στοιχείο έχει διαφορετικές παραµέτρους εκτέλεσης. Η διαδικασία
εκτέλεσης (launching process) ορίζει τον κοινό τρόπο µε τον οποίο ένα LMS εκτελεί τα
αντικείµενα περιεχοµένου και τα παρουσιάζει στον εκπαιδευόµενο µέσα από τον φυλλοµετρητή
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του. Ανάλογα µε τον τύπο του αντικείµενου διαφέρει η διαδικασία επικοινωνίας ανάµεσα στο
αντικείµενο περιεχοµένου και το LMS.
To LMS έχει την ευθύνη να διαχειριστεί ορθά την σειρά εκτέλεσης των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές έχουν ορισθεί επαρκώς. Ευθύνη, επίσης, του LMS αποτελεί και η
αξιολόγηση της ακολουθιακής πληροφορίας, όπως παρουσιάστηκε στην Οργάνωση Περιεχοµένου
του CAM. Στο σηµείο εκείνο, είχε τονιστεί ότι κάθε αντικείµενο περιεχοµένου κουβαλάει πάνω του
πληροφορία σχετική µε την θέση στην εκπαιδευτική αλληλουχία. Βέβαια µία µαθησιακή εµπειρία
δεν είναι διόλου απίθανο να συνίσταται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν έχουν
ακολουθιακό

χαρακτήρα.

Τέτοιες

δραστηριότητες

πολλές

φορές

εξαρτώνται

από

την

αλληλεπίδραση ανάµεσα στον εκπαιδευόµενο και το εκπαιδευτικό περιεχοµένο. Η ευθύνη όµως
στο LMS εξακολουθεί να υφίσταται, αφού ακόµα και σε µη ακολουθιακά συµβάντα θα πρέπει να
είναι σε θέση να καθορίσει το κατάλληλο αντικείµενο περιεχοµένου που θα παρουσιάσει στον
εκπαιδευόµενο. Σε περιπτώσεις που η µαθησιακή διαδικασία είναι δοµηµένα ακολουθιακά, το LMS
θα πρέπει να είναι ικανό να προσδιορίζει κάθε φορά την επόµενη εκπαιδευτική δραστηριότητα που
πρέπει να ακολουθήσει. Επιπλέον, θα πρέπει να ξεχωρίζει τις δραστηριότητες κάθε χρήστη, αφού
κάθε εκπαιδευόµενος προχωρά µε τον προσωπικό του ρυθµό στην µαθησιακή εµπειρία. Μάλιστα
θα πρέπει να θυµάται για κάθε έναν χρήστη ξεχωριστά το σηµείο στο οποίο σταµάτησε, στην
περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόµενος ξεκίνησε την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά δεν την
ολοκλήρωσε.
Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα σχετίζεται πάντα µε ένα αντικείµενο περιεχοµένου, και
όπως αναφέρθηκε λίγο πριν αποτελεί ευθύνη του LMS να εκτελέσει το κατάλληλο αντικείµενο.
Μόλις το LMS καταλάβει ποιο είναι το κατάλληλο αντικείµενο, χρησιµοποιεί ένα στοιχείο που
βρίσκεται στο πακέτο περιεχοµένου για να οδηγηθεί στην τοποθεσία που βρίσκεται. Το στοιχείο
που χρησιµοποιείται για να εντοπίσει το αντικείµενο περιεχοµένου είναι το Universal Resource
Locator (URL) .
To LMS µπορεί να εκτελέσει µε οποιοδήποτε δυνατό τρόπο το αντικείµενο, ενώ επίσης
µπορεί να αφήσει την εκτέλεση στην πλευρά του χρήστη, µέσα από τον φυλλοµετρητή, αφού στην
πραγµατικότητα η εκτέλεση υλοποιείται µε την χρήση ΗΤΤΡ (Hypertext Transfer Protocol).
Τελικά, το κατάλληλο αντικείµενο έχει εντοπιστεί µέσα στο πακέτο περιεχοµένου και προβάλλεται
στον web browser του χρήστη.
2.5.3.1.1

Assets

Σε ότι αφορά αντικείµενα περιεχοµένου τα οποία συνιστώνται µόνο από Assets, η µόνη
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απαίτηση που υπάρχει από την διαδικασία εκκίνησης είναι αυτά να παρουσιαστούν µέσα από έναν
φυλλοµετρητή στον χρήστη µέσω ΗΤΤΡ. Άλλωστε τα Assets δεν επικοινωνούν µε το LMS ούτε
µέσω του ΑΡΙ ούτε µέσα από το Μοντέλο ∆εδοµένων.
2.5.3.1.2

Sharable Content Objects (SCO)

Σε ότι αφορά αντικείµενα περιεχοµένου σε SCO µορφή, το SCORM ορίζει ότι το LMS κάθε
φορά ένα µόνο ένα SCO µπορεί να εντοπιστεί και να εκτελεστεί. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε φορά
ένας και µόνο ένας χρήστης µπορεί να αξιολογηθεί για µία εκπαιδευτική του διαδικασία.
Ένα σενάριο το οποίο είναι αρκετά συνηθισµένο είναι ένα SCO να συνοδεύεται από ένα
δεύτερο SCO το οποίο εξαρτάται από το πρώτο. Μάλιστα το “κυρίαρχο” SCO µπορεί να
χρησιµοποιήσει ΑΡΙ µεθόδους για λογαριασµό του “εξαρτηµένου” SCO. To LMS δεν είναι
υποχρεωµένο να γνωρίζει για την εξάρτηση ανάµεσα στα δύο αντικείµενα. Το µόνο πράγµα που
γνωρίζει είναι ότι κάθε φορά ένα και µόνο αντικείµενο µπορεί να εκτελείται. Έτσι η επικοινωνία
ανάµεσα στο “εξαρτηµένο” SCO και το LMS γίνεται µέσα από το “κυρίαρχο” αντικείµενο. Επίσης
το “κυρίαρχο” αντικείµενο είναι υπεύθυνο όχι µόνο για τον ορθό τερµατισµό της εκτέλεσης του,
αλλά και για την κατάλληλη εκκίνηση του “εξαρτηµένου” αντικείµενου. Η εικόνα που ακολουθεί

Εικόνα 10 - Κυρίαρχο και Εξαρτηµένο SCO (Πηγή:http://www.adlnet.gov)

περιγράφει το σενάριο αυτό.
To LMS έχει εκκινήσει και εκτελεί το SCO 1 και γνωρίζει πως να επικοινωνήσει µε αυτό.
Το SCO 1 υποτίθεται ότι έχει έναν εσωτερικό µηχανισµό για να εκκινήσει και να εκτελέσει το SCO
1.1. To SCO 1 υλοποιεί την επικοινωνία µε το LMS χρησιµοποιώντας κατάλληλες µεθόδους που
του παρέχει το Run-Time Environment εκείνη τη στιγµή (API Instance). Κάθε είδους επικοινωνία
ανάµεσα στα αντικείµενα γίνεται κατευθείαν µεταξύ τους, χωρίς το LMS. Το “κυρίαρχο”
αντικείµενο είναι αυτό που θα αποφασίσει αν το “εξαρτηµένο” αντικείµενο θα επικοινωνήσει,
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µέσω αυτού, µε το LMS. Όπως φαίνεται και από την εικόνα δεν υπάρχει απευθείας τρόπος
επικοινωνίας ανάµεσα το “εξαρτηµένο” SCO 1.1 και το LMS.
Εν συνεχεία, και σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις ενός LMS, αποτελεί ευθύνη του όταν
εκκινήσει και εκτελέσει ένα µαθησιακό αντικείµενο, να το προβάλλει σε ξεχωριστό παράθυρο,
όπως για παράδειγµα σε ένα pop-up window.
Τέλος, το SCO έχει την ευθύνη για να εντοπίσει στο ξεχωριστό αυτό παράθυρο, τις
κατάλληλες ΑΡΙ µεθόδους για να επικοινωνήσει µε το LMS.

2.5.3.2

Application Program Interface

To Application Program Interface(ΑΡΙ) είναι αυτό που στην πράξη υλοποιεί την
επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών ανάµεσα σε ένα αντικείµενο
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, ένα SCO δηλαδή, και σε ένα LMS. H γλώσσα επικοινωνίας που
χρησιµοποιείται στην περίπτωση αυτή, είναι η γλώσσα Javascript. Αν αναλογιστεί κανείς την webbased assumption, θα δικαιολογήσει την επιλογή της Javascript, αφού αυτή είναι µία γλώσσα που
το σύνολο σχεδόν των εφαρµογών της χρησιµοποιεί web browsers ως περιβάλλον εκτέλεσης.
Η χρησιµοποίηση ενός κοινού ΑΡΙ ικανοποιεί δύο από τις κύριες απαιτήσεις του SCORM,
την διαλειτουργικότητα και την επαναχρησιµοποίηση. Παρέχεται ένας προτυποποιηµένος τρόπος
επικοινωνίας ανάµεσα στα SCOs και το LMS, ενώ για τον δηµιουργό SCORM αντικειµένων
ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι έχει στην διάθεση του συγκεκριµένα εργαλεία
προκειµένου να υλοποιήσει την επικοινωνία. Από την άλλη πλευρά, αυτή του κατασκευαστή του
LMS, ο τρόπος επικοινωνίας ανάµεσα στο ΑΡΙ και στην εσωτερική οργάνωση του LMS
υλοποιείται ελεύθερα ανάλογα µε τη βούληση του κάθε κατασκευαστή.
Σκόπιµο θεωρείται στο σηµείο αυτό, να παρουσιαστούν και να περιγραφούν ορισµένοι όροι,
οι οποίοι αν και φαίνονται παραπλήσιοι εντούτοις διαφέρουν σε λεπτοµέρειες. Οι όροι αυτοί είναι
API, API Implementation, API Instance.

•

API, µε απλά λόγια µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο προκαθορισµένων
συναρτήσεων. Ένα SCO βασίζεται ότι θα βρει κάποιες ή όλες από αυτές διαθέσιµες.

•

ΑΡΙ Implementation (Υλοποίηση του ΑΡΙ). Με απλά λόγια ξανά, θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί ως το εργοστάσιο παραγωγής του ΑΡΙ. Και αυτό γιατί αποτελεί ένα
κοµµάτι λογισµικού που κατασκευάζει τις ΑΡΙ συναρτήσεις. Ένα SCO δεν ενδιαφέρεται
για το πως έχουν υλοποιηθεί οι συναρτήσεις του ΑΡΙ. Οµοίως και ο δηµιουργός
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εκπαιδευτικού περιεχοµένου σε SCORM µορφή, δεν είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει τον
εσωτερικό τρόπο λειτουργίας των προσφερόµενων συναρτήσεων. Αυτό που τον
απασχολεί, είναι οι ΑΡΙ συναρτήσεις που χρησιµοποιεί κατά την δηµιουργία των SCOs
να είναι σύµφωνες µε τα πρότυπα και τους κανόνες του µοντέλου. Το LMS από την
πλευρά του, οφείλει µόνο να παρέχει υλοποιηµένες συναρτήσεις που εξυπηρετούν την
λειτουργικότητα του SCORM και είναι συµµορφωµένες µε τα πρότυπα και τις
προδιαγραφές του µοντέλου.
•

ΑΡΙ Instance (Στιγµιότυπο του ΑΡΙ). Ένα ΑΡΙ Στιγµιότυπο αναπαριστά ένα
συγκεκριµένο κοµµάτι αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ανάµεσα στο SCORM
αντικείµενο και το LMS. Σε ένα τέτοιο Στιγµιότυπο µπορεί να φαίνεται ποια
συγκεκριµένη συνάρτηση χρησιµοποιεί το αντικείµενο. Επιπλέον σε ένα Στιγµιότυπο
µπορεί να φαίνεται µία συγκεκριµένη κατάσταση στην οποία βρίσκονται το SCO και το
LMS. Τέλος µπορεί ακόµα να εµφανίζεται και µία ακολουθία συναρτήσεων, τις οποίες
κάλεσε το αντικείµενο.

Στην παρακάτω εικόνα, φαίνονται καλύτερα οι διακριτές διαφορές ανάµεσα στους όρους
που περιγράφηκαν πρωτύτερα.

Εικόνα 11 - API, API Implementation, API Instance (Πηγή:http://www.adlnet.gov)
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Ένα βασικό στοιχείο της επικοινωνίας ανάµεσα στο LMS και στο SCO, η οποία γίνεται
µέσω του ΑΡΙ, είναι το γεγονός ότι αυτή αρχικοποιείται από το αντικείµενο. Μόλις ένα αντικείµενο
ξεκινήσει να εκτελείται υποτίθεται ότι µπορεί να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες από το
LMS. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει κάποιος µηχανισµός που να τον ενεργοποιεί το LMS ώστε να
µπορεί να ανταλλάσσει δεδοµένα µε το SCORM αντικείµενο.
Τέλος, σε ότι αφορά τις συναρτήσεις(ή µεθόδους) του ΑΡΙ, αυτές χωρίζονται σε τρεις
βασικές κατηγορίες.
1. Session Methods (Μέθοδοι Συνόδου). Οι συναρτήσεις αυτές χρησιµοποιούνται για να
σηµατοδοτήσουν την αρχή και το τέλος της επικοινωνίας ανάµεσα στο SCORM
αντικείµενο και το LMS µέσω του ΑΡΙ.
2. Data-Transfer Methods (Μέθοδοι Μεταφοράς ∆εδοµένων). Οι συναρτήσεις αυτές
χρησιµοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών, δεδοµένων και τιµών ανάµεσα στο
SCORM αντικείµενο και το LMS µέσω του ΑΡΙ.
3. Support Methods (Μέθοδοι Υποστήριξης). Οι συναρτήσεις αυτές χρησιµοποιούνται για
βοηθητική επικοινωνία, όπως για παράδειγµα τον έλεγχο σφαλµάτων, ανάµεσα στο
SCORM αντικείµενο και το LMS µέσω του ΑΡΙ.

2.5.3.3

Data Model

Το Μοντέλο ∆εδοµένων χρησιµοποιείται µέσα στο Run-Time Environment για να
διασφαλίσει ότι ένα προκαθορισµένο σύνολο πληροφοριών που αφορούν τα SCORM αντικείµενα
µπορεί να εντοπιστεί από διαφορετικά LMS. To παράδειγµα που ακολουθεί ξεκαθαρίζει αυτήν την
απαίτηση.
Η επίδοση ενός εκπαιδευόµενου θεωρείται ότι είναι µία γενικότερη και αποδεκτή αξίωση.
Ασφαλώς και ένα LMS θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει το αποτέλεσµα της µαθησιακής
εµπειρίας του χρήστη. Από την απαίτηση αυτή, προκύπτει ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινός τρόπος
µε τον οποίο το εκπαιδευτικό περιεχοµένο θα ενηµερώνει το εκάστοτε LMS για την επίδοση του
µαθητή. Αν κάθε SCO χρησιµοποιούσε δικό του ξεχωριστό µηχανισµό για να ενηµερώνει το LMS,
τότε είναι παραπάνω από βέβαια ότι ένα LMS δεν ήταν σε θέση να δεχθεί, να αποθηκεύσει και να
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επεξεργαστεί τις πληροφορίες.
Το Μοντέλο ∆εδοµένων ορίζει ένα σύνολο δεδοµένων που αφορά πληροφορίες σχετικές µε
το εκπαιδευτικό περιεχοµένο και την επικοινωνία του µε το LMS. Πιο αναλυτικά, οι πληροφορίες
αυτές σχετίζονται µε προσωπικές πληροφορίες του εκπαιδευόµενου, µε την αλληλεπίδραση του
χρήστη µε το SCO, µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εκπαιδευτική διαδικασία, αν δηλαδή
είναι ολοκληρωµένη ή ηµιτελής, µε τα αποτέλεσµά του σε διάφορα τεστ. Οι πληροφορίες αυτές
έχουν ιδιαίτερη σηµασία, ειδικά σε ότι αφορά την εξαγωγή παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών
συµπερασµάτων της προόδου του εκπαιδευόµενου. Επιπλέον θεωρούνται υποστηρικτικό στοιχείο
στην λήψη µελλοντικών αποφάσεων για την εξέλιξη της µαθησιακής διαδικασίας κάθε
µαθητευόµενου.
Για την αναλυτικότερη παρουσίαση των στοιχείων του Μοντέλου ∆εδοµένων ακολουθεί
αναλυτικός µε την περιγραφή κάθε στοιχείου ξεχωριστά. Για λόγους συνέπειας µε την επίσηµη
τεκµηρίωση του SCORM προτιµήθηκε η διατήρηση των αγγλικών ονοµάτων των στοιχείων.

Πίνακας 4 - Στοιχεία του Μοντέλου ∆εδοµένων RTE (Πηγή:http://www.adlnet.gov)

Στοιχεία του Μοντέλου

Περιγραφή

∆εδοµένων
Comments from Learner

Comments from LMS

Completion Status

Περιέχει κείµενο προερχόµενο από τον εκπαιδευόµενο.
Περιέχει προκαθορισµένα σχόλια και παρατηρήσεις που θα
παρουσιαστούν στον χρήστη ανάλογα µε τις κινήσεις του.
∆είχνει αν ο εκπαιδευόµενος έχει ολοκληρώσει την
αλληλεπίδραση του µε το SCO.
Είναι µία τιµή, ένα όριο που χρησιµοποιείται για την
αξιολόγηση

Completion Threshold

της

προόδου

του

χρήστη.

Όταν

ο

εκπαιδευόµενος, καθώς προχωρά στην εκτέλεση του SCO,
το ξεπεράσει τότε µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρώσει
την αλληλεπίδραση του µε το SCO.

Credit

Ορίζει αν θα υπάρχει κάποια ανταµοιβή για την επίδοση του
χρήστη σε ένα SCO.
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Στοιχεία του Μοντέλου

Περιγραφή

∆εδοµένων
Entry

Exit

Περιέχει πληροφορία που δηλώνει ότι ο εκπαιδευόµενος
έχει ήδη ξεκινήσει την εκτέλεση του SCORM αντικείµενου.
∆ηλώνει το πως ή το γιατί ο χρήστης αποχώρησε από την
αλληλεπίδρασή του µε το SCO.
Υπάρχουν και ορίζονται πληροφορίες που αφορούν την

Interactions

αλληλεπίδραση του εκπαιδευόµενου µε το SCO, µε σκοπό
την είτε την µέτρηση είτε την αξιολόγηση της επίδοσης της
επίδοσης του εκπαιδευόµενου.

Launch Data

Learner ID

Learner Νame

Περιέχει δεδοµένα που χρειάζεται ένα SCO προκειµένου να
ξεκινήσει να εκτελείται.
Ταυτοποιεί τον χρήστη που εκτελεί ένα συγκεκριµένο
εκπαιδευτικό αντικείµενο.
Περιέχει το όνοµα του εκπαιδευόµενου.
Περιέχει τις προτιµήσεις του χρήστη, έτσι όπως τις

Learner Preference

διαµορφώθηκαν

κατά

την

αλληλεπίδραση

του

εκπαιδευόµενου µε το SCO
Location

Παρουσιάζει µία τοποθεσία µέσα σε ένα αντικείµενο.
Περιέχει τον µέγιστο προκαθορισµένο χρόνο που έχει στη

Maximum Time Allowed

διάθεσή του ο µαθητής, προκειµένου να ολοκληρώσει µία
συγκεκριµένη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία σχετίζεται
µε ένα SCORM αντικείµενο.

Mode

Καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο ένα SCO θα
παρουσιαστεί στον εκπαιδευόµενο.
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Στοιχεία του Μοντέλου

Περιγραφή

∆εδοµένων
Objectives

Περιέχει τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς
που σχετίζονται µε ένα SCORM αντικείµενο.
Μετράει την πρόοδο που σηµειώνει κάθε χρήστης κατά την

Progress Measure

διαδικασία ολοκλήρωσης της αλληλεπίδρασης µε ένα
SCORM αντικείµενο.

Scaled Passing Score

Score

Session Time

Success Status

Ορίζει την κλίµακα βαθµολογίας που έχει σχέση µε το
συγκεκριµένο SCO.
Παρουσιάζει την επίδοση του εκπαιδευόµενου.
Περιέχει τον συνολικό χρόνο που δαπάνησε ο µαθητής κατά
την τρέχουσα αλληλεπίδρασή του µε το SCO.
∆είχνει αν ο χρήστης ολοκλήρωσε επιτυχώς το µαθησιακό
αντικείµενο.
Περιέχει πληροφορίες που ενδεχοµένως δηµιουργήθηκαν

Suspend Data

από το SCO, κατά την προσπέλασή του από τον
εκπαιδευόµενο.
Ορίζει ποια θα είναι η συµπεριφορά του αντικειµένου στην

Time Limit Action

περίπτωση που ξεπεραστεί το όριο του µέγιστου επιτρεπτού
χρόνου που έχει στην διάθεσή του ο µαθητής.
Περιέχει τον συνολικό χρόνο που ο εκπαιδευόµενος είχε
ξοδέψει πριν την τρέχουσα αλληλεπίδρασή του µε το

Total Time

συγκεκριµένο αντικείµενο(εννοείται πως ο χρήστης είχε
αρχίσει να εκτελεί το αντικείµενο, για κάποιο λόγο
σταµάτησε και στη συνέχεια ασχολήθηκε εκ νέου µε το ίδιο
SCO).
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2.5.4 Το Sequencing and Navigation (SN) Βιβλίο

Το SCORM Sequencing and Navigation (SN) βιβλίο περιγράφει πως το εκπαιδευτικό
περιεχοµένο µπορεί να παρουσιαστεί µε τη σωστή σειρά στον εκπαιδευόµενο. Κατά την διάρκεια
της µαθησιακής διαδικασίας, ο εκπαιδευόµενος προσπελαύνει και πλοηγείται µέσα στο
εκπαιδευτικό περιεχοµένο και µε τη δράση και τις κινήσεις του προκαλεί διάφορα συµβάντα και
περιστατικά. Από την µεριά του το LMS, µπορεί και αυτό µε τη σειρά του να προκαλέσει ανάλογα
συµβάντα, ανταποκρινόµενο για παράδειγµα σε µία συγκεκριµένη πράξη του εκπαιδευόµενου.
Αυτά τα γεγονότα, είτε προκαλούνται από τον χρήστη είτε από το LMS, έχουν ως αποτέλεσµα το
εκπαιδευτικό περιεχοµένο να εµφανίζει διακλαδώσεις και ασυνέχειες στην ροή του. Το SN βιβλίο
καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο αυτό το µη γραµµικό εκπαιδευτικό περιεχοµένο θα περιγραφεί µε
ακρίβεια µέσα από ένα προκαθορισµένο σύνολο µαθησιακών δραστηριοτήτων. Η έννοια της
µαθησιακής δραστηριότητας έχει ιδιαίτερη σηµασία για το βιβλίο αυτό, και για αυτό θα
ακολουθήσει µία ενότητα όπου θα αναλυθεί βαθύτερα.
Το βιβλίο επίσης περιγράφει και πως ένα - σύµφωνο µε το πρότυπο SCORM - LMS θα
ερµηνεύσει τους κανόνες σειράς και εκτέλεσης που έχει θέσει ο κατασκευαστής του εκπαιδευτικού
περιεχοµένου. Επίσης, περιγράφει τις συνέπειες που θα επιφέρουν τα διάφορα γεγονότα και
συµβάντα, είτε προκαλούνται από τον εκπαιδευόµενο είτε από το LMS και συµβαίνουν κατά την
προσπέλαση του περιεχοµένου, στο περιβάλλον εκτέλεσης(το Run-Time Environment). Αυτή η
αναπαράσταση υλοποιείται στην πράξη µε την εφαρµογή ενός συγκεκριµένου µοντέλου, του
Sequencing Definition Model.
Το Sequencing and Navigation βιβλίο καθορίζει ακόµα την µέθοδο για αναπαράσταση της
επιδιωκόµενης συµπεριφοράς της µαθησιακής διαδικασίας, ώστε οποιοδήποτε LMS να µπορεί να
θέτει στην ορθή σειρά διακριτές µαθησιακές δραστηριότητες µε τον ίδιο συνεπή τρόπο. Αυτή η
αναπαράσταση υλοποιείται στην πράξη µε την εφαρµογή ενός συγκεκριµένου µοντέλου, του
Sequencing Behavior Model.
Επιπλέον, το Sequencing and Navigation βιβλίο περιγράφει ένα µοντέλο, το Sequencing
and Navigation Model, για την απαιτούµενη συµπεριφορά και λειτουργικότητα που πρέπει να έχει
ένα LMS για να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τις πληροφορίες ακολουθίας, σειράς και διάταξης
του εκπαιδευτικού περιεχοµένου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιεί
µία δοµή δεδοµένων που ονοµάζεται ∆έντρο ∆ραστηριοτήτων (Activity Tree) και η οποία θα
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παρουσιαστεί µε πιο µεγάλη λεπτοµέρεια σε επόµενη ενότητα.
Προχωρώντας ακόµα περισσότερο στα γεγονότα που συµβαίνουν, είτε µετά από δράση του
εκπαιδευόµενου είτε προέρχονται από το LMS, κατά την περιήγηση στο εκπαιδευτικό περιεχοµένο,
το SN βιβλίο καθορίζει πως µπορεί να επεξεργαστεί η πληροφορία που προκύπτει από τα γεγονότα
και τα συµβάντα αυτά, µε σκοπό να βρεθεί η κατάλληλη εκπαιδευτική δραστηριότητα που θα
παρουσιαστεί στον µαθητή. Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα συσχετίζεται µε το ανάλογο
αντικείµενο εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο βιβλίο, αποτελεί
κοµµάτι της λειτουργικότητας του RTE να εντοπίσει και να εκτελέσει το αρµόζον αντικείµενο κάθε
χρονική στιγµή.
Τέλος, η περιήγηση και η πλοήγηση στο εκπαιδευτικό περιεχοµένο προϋποθέτει την ύπαρξη
ανάλογου γραφικού περιβάλλοντος στον χρήστη (Graphical User Interface – GUI) µέσω του οποίου
να είναι σε θέση ο εκπαιδευόµενος να προκαλεί γεγονότα και συµβάντα πλοήγησης. Το γραφικό
περιβάλλον παρέχεται συνήθως από το LMS, αλλά δεν είναι καθόλου σπάνιο να βρίσκεται
ενσωµατωµένο στο ίδιο το εκπαιδευτικό περιεχοµένο. Το SCORM σκοπίµως και συνειδητά δεν
θέτει περιορισµούς σε ότι αφορά το γραφικό περιβάλλον, µιας και αυτό αποτελεί εξωτερικό
µηχανισµό σε ένα LMS. Αντίθετα σε ότι αφορά εσωτερικούς µηχανισµούς που συνδέονται µε την
πλοήγηση και µε το ποια αντικείµενα θα παρουσιαστούν κάθε φορά στον µαθητή, χρησιµοποιεί
συγκεκριµένα µοντέλα τα οποία ακολουθούν τα LMS που έχουν συµµορφωθεί µε τις SCORM
προδιαγραφές.
Όπως έχει ήδη σηµειωθεί στο

Sequencing and Navigation βιβλίο ιδιαίτερο ρόλο

διαδραµατίζουν η έννοια της Μαθησιακής ∆ραστηριότητας και η έννοια του ∆έντρου
∆ραστηριοτήτων.
2.5.4.1

Μαθησιακή ∆ραστηριότητα (Learning Activity)

Η Μαθησιακή ∆ραστηριότητα µε απλά λόγια ορίζεται σαν µία σηµαντική εκπαιδευτική
µονάδα, αποτελεί ένα στάδιο µέσα από το οποίο διέρχεται ένας µαθητής κατά την εκπαίδευσή του.
Μία Μαθησιακή ∆ραστηριότητα µπορεί να παρέχει µία σειρά από εκπαιδευτικούς πόρους στον
µαθητή, ενώ επίσης µπορεί να αποτελείται από πολλές υποδραστηριότητες.
Στην εικόνα που ακολουθεί, η ∆ραστηριότητα “Take Lesson”

συνίσταται από τρεις

υποδραστηριότητες, την “Take a Pre-Test” , “Experience Content” και την “Take a Final Test”. O
εκπαιδευόµενος θα έρθει σε επαφή µε τις τρεις υποδραστηριότητες µέσα στο λογικό πλαίσιο που
ορίζει η κύρια ∆ραστηριότητα.

67

Κεφ.2 – Αναλυτική Παρουσίαση του SCORM

Εικόνα 12 - Μαθησιακή ∆ραστηριότητα και
Υποδραστηριότητες (Πηγή:http://www.adlnet.gov)

Οι υποδραστηριότητες µπορούν επίσης µε την σειρά τους να αποτελούνται από
υποδραστηριότητες, χωρίς να υπάρχει κάποιος περιορισµός σχετικά µε το πλήθος ή το βάθος που
µπορούν να φτάσουν. Όπως έχει ήδη σηµειωθεί και στην ενότητα για το CAM, ∆ραστηριότητες που
δεν αποτελούνται από υποδραστηριότητες ονοµάζονται Φύλλα. Τα Φύλλα έχουν ένα αντικείµενο
περιεχοµένου που συνδέεται µε αυτά. Ένα LMS θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει ποια
δραστηριότητα ακολουθεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης, βασιζόµενο όχι µόνο στην πρόοδο που
έχει σηµειώσει µέχρι στιγµής ο εκπαιδευόµενος κατά την επαφή του µε προηγούµενες µαθησιακές
δραστηριότητες, αλλά και στις πληροφορίες σειράς και ακολουθίας που συνοδεύουν το
εκπαιδευτικό υλικό καθώς και στις εκάστοτε ενέργειες του χρήστη.
Όλες οι Μαθησιακές ∆ραστηριότητες έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

•

Οι Μαθησιακές ∆ραστηριότητες έχουν συγκεκριµένο σηµείο έναρξης και τερµατισµού.

•

Οι Μαθησιακές ∆ραστηριότητες είναι πλήρως ορισµένες σε ότι αφορά την ολοκλήρωσή
τους.

•

Οι Μαθησιακές ∆ραστηριότητες µπορούν να αποτελούνται από απεριόριστο πλήθος
υποδραστηριοτήτων, χωρίς να υπάρχει όριο στο πόσο βαθιά είναι φωλιασµένες οι
υποδραστηριότητες.

•

Η προσπέλαση των υποδραστηριοτήτων γίνεται µέσα στο λογικό πλαίσιο της “Μητέρας”
∆ραστηριότητας.
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2.5.4.2

∆έντρο ∆ραστηριοτήτων (Activity Tree)

Το ∆έντρο ∆ραστηριοτήτων είναι µία δοµή δεδοµένων που χρησιµοποιείται για να
περιγράψει την δοµή των Μαθησιακών ∆ραστηριοτήτων. Τα δέντρα και τα διαγράµµατα είναι ένα
συνηθισµένο εργαλείο που χρησιµοποιούν οι δηµιουργοί εκπαιδευτικού υλικού για να
αναπαραστήσουν την ιεραρχική δοµή µιας µαθησιακής διαδικασίας. Το Sequencing and Navigation
Μοντέλο εκµεταλλεύεται το ∆έντρο ∆ραστηριοτήτων για να περιγράψει συγκεκριµένες ανάγκες
πληροφορίας και επεξεργασίας, όπως ακολουθιακοί αλγόριθµοι και ανεξάρτητες υλοποιήσεις. Στην
εικόνα που φαίνεται παρακάτω, υπάρχει ένα ∆έντρο ∆ραστηριοτήτων, ενώ κάθε κόµβος του
δέντρου είναι µία ξεχωριστή ∆ραστηριότητα.

Εικόνα 13 - ∆έντρο ∆ραστηριοτήτων (Πηγή:http://www.adlnet.gov)

Χωρίς να αποτελεί αυστηρή απαίτηση από το SCORM, τα LMS που θέλουν να
επεξεργάζονται ακολουθιακά το εκπαιδευτικό περιεχοµένο αναµένεται να διαθέτουν µία εσωτερική
δοµή αναπαράστασης του ∆έντρου ∆ραστηριοτήτων. Το SCORM δεν ορίζει αν ή πότε ένα LMS
θα κατασκευάσει ή θα χρησιµοποιήσει αυτή την συγκεκριµένη δοµή. Στην πραγµατικότητα το
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SCORM ούτε καν επιβάλει τη χρήση του ∆έντρου ∆ραστηριοτήτων. Οι κατασκευαστές είναι
ελεύθεροι να υλοποιήσουν µε όποιο τρόπο επιθυµούν την ακολουθιακή και ιεραρχική δοµή του
εκπαιδευτικού τους περιεχοµένου. Το µόνο που απαιτεί το SCORM είναι η συµµόρφωση ως προς
τις προδιαγραφές και τους κανόνες που θέτουν τα µοντέλα Sequencing Behavior και Sequencing
Definition.

2.6 Το SCORM στο µέλλον
Ο οργανισµός ADL συζητά µε τους συνεργαζόµενους οργανισµούς σχετικά µε την
µελλοντική µορφή του SCORM, αλλά και γενικότερα για την επόµενη γενιά των web based
αρχιτεκτονικών µάθησης και εκπαίδευσης. Οι συζητήσεις αυτές αναµένεται να καταλήξουν στην
υλοποίηση συγκεκριµένων προτύπων και προδιαγραφών.
Η παρακάτω λίστα περιέχει υποψήφια χαρακτηριστικά που ενδέχεται να ενσωµατωθούν στο
SCORM όσο αυτό θα εξελίσσεται.

•

σχεδιασµός νέου RTE

•

σχεδιασµός νέας αρχιτεκτονικής για το CAM

•

ενσωµάτωση χαρακτηριστικών προσοµοίωσης

•

ενσωµάτωση χαρακτηριστικών υποστήριξης

•

υλοποίηση ευφυών SCORM-based καθοδηγητικών δυνατοτήτων

•

ενσωµάτωση της τεχνολογίας των παιχνιδιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
TO SCORM ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
TO SCORM ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αρχικά λογισµικό για τη δηµιουργία εκπαιδευτικού
περιεχοµένου σύµφωνο µε τα πρότυπα, τους κανόνες και τις προδιαγραφές του SCORM. Στο
προηγούµενο κεφάλαιο έγινε µία γενική περιγραφή της οργάνωσης του SCORM, η οποία
ακολούθησε την λογική της επίσηµης τεκµηρίωσης να θεωρεί τα τρία δοµικά συστατικά του
SCORM ως τρία ξεχωριστά, ωστόσο αλληλοσυµπληρώµενα, βιβλία.
Στο Content Aggregation Model βιβλίο βασικό στοιχείο αποτελεί το Content Package (CP),
το “πακέτο” που περιέχει το εκπαιδευτικό περιεχοµένο. Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου
είναι η παρουσίαση λογισµικού που δηµιουργεί τέτοια εκπαιδευτικά πακέτα, µέσα από ειδικά
παραδείγµατα. H περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής πακέτων περιεχοµένου έχει ιδιαίτερη
αξία, διότι µέσα από την πρακτική εφαρµογή όχι µόνο κατανοείται καλύτερα η εσωτερική δοµή του
πακέτου αλλά πολύ περισσότερο αναδυκνείεται ο καθοριστικός ρόλος που διαδραµατίζει το πακέτο
περιεχοµένου κατά την µαθησιακή εµπειρία.
Αξίζει να επισηµανθεί το γεγονός πως κυκλοφορούν αρκετά εµπορικά λογισµικά από
ποικίλους κατασκευαστές για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σύµφωνο µε το SCORM. H
παρούσα διπλωµατική εργασία θα αναφερθεί σε ένα πακέτο ελεύθερου λογισµικού, το RELOAD
(Reusable eLearning Object Authoring and Delivery) που είναι αποτέλεσµα ερευνητικής
συνεργασίας πανεπιστηµίων της Βοστώνης, της Γλασκόβης και της Βόρειας Ουαλίας. Επίσης θα
γίνει αναφορά και σε µία ακόµα ερευνητική απόπειρα, αυτή του Auckland University of
Technology , η οποία κατέληξε στην δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου µε το όνοµα eXe.
To eXe είναι ένα πρόγραµµα ανοικτού και ελεύθερου λογισµικού για την δηµιουργία
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, και ο λόγος που επιλέχθηκε για να παρουσιαστεί στην παρούσα
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εργασία έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό είναι σε θέση να παράξει µαθησιακό
υλικό συµµορφωµένο στις SCORM προδιαγραφές και κανόνες.
Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί το SCORM έτσι όπως αυτό εκτελείται µέσα σε διάφορα
LMS. Κάθε κατασκευαστής LMS που αποφασίζει να ενσωµατώσει στο σύστηµα του ένα
υποσύστηµα για την υποστήριξη εκπαιδευτικού περιεχοµένου σύµφωνο µε τα πρότυπα και τις
SCORM προδιαγραφές, ακολουθεί την δικιά του φιλοσοφία κατασκευής και επιλέγει αν θα είναι
πλήρως ή µερικώς συµµορφωµένος µε το SCORM. O τρόπος µε τον οποίο θα γίνει η παρουσίαση
αυτή θα είναι µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα, δηλαδή συγκεκριµένα SCORM αντικείµενα,
σε µορφή πακέτου, θα εισαχθούν µέσα σε ποικίλα LMS ώστε αφενός να αναδειχθούν οι διαφορές
στη φιλοσοφία του κάθε συστήµατος αφετέρου να γίνει ακόµα πιο ξεκάθαρο πως ολοκληρώνεται η
διαδροµή ενός SCORM πακέτου. Στην προηγούµενη ενότητα περιγράφηκε ο τρόπος κατασκευής
των πακέτων περιεχοµένου. Στόχος της ενότητας που έπεται είναι να περιγράψει την διαδικασία
της πρακτικής εφαρµογής των πακέτων µέσα στο περιβάλλον ενός LMS.
Υπάρχουν πάρα πολλά LMS που έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται SCORM
αντικείµενα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εµπορικά, ωστόσο υπάρχουν διαθέσιµα και ελεύθερα
λογισµικά ανοιχτού κώδικα στα οποία θα επικεντρωθεί η παρούσα εργασία, µιας και τα
περισσότερα από τα ελεύθερα LMS είναι προϊόντα πανεπιστηµιακών ερευνητικών οµάδων,
βρίσκουν πεδίο εφαρµογής σε διάφορα ιδρύµατα, είναι ευρέως γνωστά τόσο σε εκπαιδευόµενους
όσο και σε εκπαιδευτές ενώ ακόµα είναι λογισµικά που συνεχώς εξελίσσονται. Ο ακαδηµαϊκός
χώρος αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο γέννησης του ανοικτού λογισµικού και του λογισµικού
ελεύθερου κώδικα, οπότε η επιλογή των ελεύθερων LMS έναντι των εµπορικών συστηµάτων
κρίνεται όχι µόνο δικαιολογηµένη αλλά και απαραίτητη.
Τα LMS που θα παρουσιαστούν είναι τα παρακάτω:

•

Dokeos

•

Atutor

3.1 RELOAD
To RELOAD είναι ένα λογισµικό δηµιουργίας και επεξεργασίας πακέτων περιεχοµένου και
µεταδεδοµένων. Το RELOAD προσφέρει την δυνατότητα µετατροπής του ηλεκτρονικού
εκπαιδευτικού υλικού, όπως ιστοσελίδες, έγγραφα, εικόνες και άλλα, σε ένα πρότυπο πακέτο
περιεχοµένου. Σηµειώνεται ότι είναι ελεύθερο λογισµικό που διατίθεται από την επίσηµη
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ιστοσελίδα του RELOAD Project, http://www.reload.ac.uk
To RELOAD προσφέρει σε γενικές γραµµές τις παρακάτω λειτουργίες.

•

Το πακετάρισµα εκπαιδευτικού περιεχοµένου που έχει δηµιουργηθεί από άλλα εργαλεία και
λογισµικά.

•

Την αναδιοργάνωση υπάρχοντος περιεχοµένου.

•

Την ετοιµασία του περιεχοµένου για αποθήκευση σε πρότυπες βιβλιοθήκες ή σε βάσεις
δεδοµένων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

3.1.1 Η επιφάνεια εργασίας του RELOAD
Ο χώρος εργασίας του λογισµικού χωρίζεται σε τρία κοµµάτια, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.

74

Κεφ. 3 – Το SCORM στην πράξη

Εικόνα 14 - Η επιφάνεια εργασίας του RELOAD\

•

To αριστερό µέρος συγκεντρώνει το εκπαιδευτικό υλικό που θα περιέχεται στο SCORM πακέτο.

•

Στο επάνω πλαίσιο, που είναι και το σηµαντικότερο, αναπαριστάται η δοµή του πακέτου. Στο
πλαίσιο αυτό υπάρχουν τρεις ουσιαστικές ιδιότητες του πακέτου, τα Μεταδεδοµένα, ο
Οργανισµός και οι Εκπαιδευτικοί Πόροι.

•

Το κάτω πλαίσιο περιέχει έναν πίνακα στον οποίο δίνονται οι τιµές των ιδιοτήτων που
βρίσκονται στο πλαίσιο της δοµής του πακέτου(το επάνω πλαίσιο).
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3.1.2 ∆ηµιουργία Πακέτου Περιεχοµένου
Η διαδικασία της δηµιουργίας ενός απλού πακέτου περιεχοµένου θα παρουσιαστεί µέσα
από ένα παράδειγµα. Μάλιστα πρόκειται για το ίδιο παράδειγµα που χρησιµοποιεί και το ίδιο το
λογισµικό στην τεκµηρίωσή του.
Με λίγα λόγια, η όλη διαδικασία αποτελείται από τα ακόλουθα ξεχωριστά βήµατα τα οποία
θα βοηθήσουν τον δηµιουργό και παραγωγό εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια της
αλληλεπίδρασής του µε το RELOAD.

•

Συγκέντρωση όλου του εκπαιδευτικού υλικού.

•

Άνοιγµα του RELOAD και δηµιουργία του χώρου εργασίας.

•

Ετοιµασία των µεταδεδοµένων.

•

Προσθήκη του εκπαιδευτικού υλικού.

•

Προεπισκόπηση του πακέτου περιεχοµένου.

•

Αναδιοργάνωση και τακτοποίηση του πακέτου.

•

Προσθήκη των µεταδεδοµένων.

•

Ολοκλήρωση και αποθήκευση του πακέτου περιεχοµένου.

(a)Συγκέντρωση του εκπαιδευτικού υλικού
Όπως έχει αναφερθεί και πρωτύτερα το πακέτο περιεχοµένου αποτελεί ένα µέσο µεταφοράς
µίας συλλογής εκπαιδευτικού υλικού από µία τοποθεσία σε µία άλλη, διατηρώντας την εσωτερική
δοµή και τις αλληλοσυσχετίσεις του περιεχοµένου. Όταν δηµιουργείται το Content Package,
δηµιουργείται και ο χώρος µέσα στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία ή µε απλούστερα λόγια
δηµιουργείται ο κύριος φάκελος. Το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να βρίσκεται αποθηκευµένο
οπουδήποτε. Καθώς κατασκευάζεται το πακέτο, όλα τα αρχεία που χρησιµοποιούνται θα
αποθηκεύονται µέσα στον κύριο φάκελο. Η παρουσίαση αυτής της διαδικασίας µε απλά βήµατα θα
ξεκαθαρίσει το τοπίο και τις όποιες ασάφειες τυχόν δηµιουργούνται.
Για λόγους συνέπειας µε την επίσηµη τεκµηρίωση του λογισµικού, θα χρησιµοποιηθεί ένα
πρότυπο συµπιεσµένο αρχείο, που µπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα του RELOAD και
ειδικότερα από το σηµείο : http://www.reload.ac.uk/ex/test-src.zip . Στην συνέχεια δηµιουργείται
ένας νέος φάκελος, έστω µε όνοµα testpkg, Ο φάκελος testpkg είναι ο κύριος φάκελος. Το
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συµπιεσµένο αρχείο µπορεί να αποσυµπιεστεί σε οποιοδήποτε σηµείο, έστω ότι αυτό γίνεται στην
διαδροµή C:\SCORM\RELOAD\unzip.

(b)Άνοιγµα του RELOAD και δηµιουργία του χώρου εργασίας.
Αφού ξεκινήσει το λογισµικό, από το µενού File -> New -> ADL SCORM Package
εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο επιλογής του κύριου φακέλου. Εύκολα εντοπίζεται ο
ζητούµενος φάκελος και επιλέγεται, όπως δείχνει και η εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα 15 - Επιλογή του φακέλου εργασίας

Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν ακόµη δύο επιλογές που έχουν να κάνουν αφενός µε την
κατάλληλη έκδοση του SCORM που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αφετέρου µε το σχήµα των
µεταδεδοµένων. Η διατήρηση των αρχικών τιµών θα οδηγήσει στην δηµιουργία πακέτου
περιεχοµένου της τελευταίας υποστηριζόµενης έκδοσης του SCORM, και εν προκειµένω της
έκδοσης 1.2. Το ίδιο ισχύει και για τα µεταδεδοµένα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα δεν θα
διαφοροποιηθούν οι τιµές αυτές.
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Αφού επιλέγει ο φάκελος εργασίας, η επιφάνεια εργασίας του RELOAD θα έχει την
παρακάτω µορφή.

Εικόνα 16 - Αρχική µορφή του φακέλου εργασίας

Μόλις δηµιουργηθεί το πακέτο περιεχοµένου, το RELOAD αυτόµατα δηµιουργεί πέντε
αρχεία.
Το σπουδαιότερο από αυτά είναι το imsmanifest.xml, το οποίο υποχρεωτικά έχει αυτό το
όνοµα και επίσης υποχρεωτικά πρέπει να βρίσκεται στην ρίζα του πακέτου. Το αρχείο αυτό
περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία για την ολοκληρωµένη περιγραφή του πακέτου
περιεχοµένου. Από δω και στο εξής το αρχείο αυτό θα αποκαλείται Μανιφέστο.
Τα υπόλοιπα τέσσερα αρχεία περιέχουν τεχνικές λεπτοµέρειες υλοποίησης της περιγραφής
του περιεχοµένου από το Μανιφέστο. Πιο συγκεκριµένα, περιέχουν πρότυπα σχήµατα αναφοράς,
τα οποία χρησιµοποιεί το Μανιφέστο. Αναµφίβολα δηµιουργοί εκπαιδευτικού περιεχοµένου χωρίς
ιδιαίτερη εξοικείωση µε τεχνολογίες και ορολογίες XML, µιας και αυτές χρησιµοποιούνται στα
αρχεία αυτά, δυσκολεύονται έως και αδυνατούν να κατανοήσουν. Ωστόσο το RELOAD
απαλλάσσει από όποια απόπειρα κατανόησης, µιας που προσφέρει έτοιµα αυτά τα σχήµατα
αναφοράς και µάλιστα δίνει την δυνατότητα στον έµπειρο χρήστη να τα τροποποιήσει αναλόγως.
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(c) Ετοιµασία των µεταδεδοµένων.
Μέχρι αυτή τη στιγµή το πακέτο περιεχοµένου δεν περιέχει κάτι, δεν έχει προστεθεί το
εκπαιδευτικό περιεχοµένο. Το παρόν βήµα έχει να κάνει µε την εισαγωγή των βασικών
µεταδεδοµένων, που λειτουργούν ως αναφορά στα υπόλοιπα µεταδεδοµένα που θα προστεθούν σε
επόµενο βήµα.
Η διαδικασία στο σηµείο αυτό απαιτεί από τον δηµιουργό του SCORM αντικειµένου να
δουλέψει στα δύο δεξιά πλαίσια. Στο επάνω πλαίσιο θα προστεθούν στο Μανιφέστο δύο κύρια
µεταδεδοµένα, ή διαφορετικά δύο µεταδεδοµένα επικεφαλίδες. Τα µεταδεδοµένα αυτά είναι τα
Schema και Schema Version στα οποία δίνονται αντίστοιχες τιµές ADL SCORM και 1.2 . Τα
µεταδεδοµένα αυτά δηλώνουν ότι το συγκεκριµένο πακέτο περιεχοµένου είναι τύπου SCORM και
µάλιστα της έκδοσης 1.2.
Η επιφάνεια εργασίας θα έχει την εικόνα που ακολουθεί:

Εικόνα 17 - Ετοιµασία των Μεταδεδοµένων

(d)Προσθήκη του εκπαιδευτικού υλικού.
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Στο συγκεκριµένο σηµείο θα γίνει εισαγωγή του εκπαιδευτικού περιεχοµένου.
Επισηµαίνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται ακόµα έξω από το πακέτο, για την ακρίβεια
είναι αποθηκευµένο στο σηµείο C:\SCORM\RELOAD\unzip. Το υλικό αυτό πρέπει να εισαχθεί
µέσα στο πακέτο. Η εισαγωγή µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους, χρησιµοποιώντας τα
µενού ή τα εικονίδια του λογισµικού ακόµα και µε drag and drop πάνω στον κύριο φάκελο, που
υπενθυµίζεται άλλη µία φορά ότι είναι ο φάκελος testpkg. Η επόµενη εικόνα παρουσιάζει την
προσθήκη του περιεχοµένου.

Εικόνα 18 - Προσθήκη του εκπαιδευτικού υλικού

Κάθε πακέτο περιεχοµένου, σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του SCORM,
οφείλει να έχει µία οργάνωση. Όπως φαίνεται σε όλες τις προηγούµενες εικόνες στο επάνω πλαίσιο
του Μανιφέστου υπάρχει ένα εικονίδιο µε τίτλο Organizations. Σε αυτό το εικονίδιο θα αποδωθούν
οι πρέπουσες τιµές ώστε να είναι συµµορφωµένο µε το SCORM. Επί του προκειµένου, η τιµή που
δίδεται είναι η Main , η οποία σύµφωνα µε το SCORM δηλώνει ότι η συγκεκριµένη οργάνωση
είναι η κύρια οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει και η ακόλουθη εικόνα του RELOAD.
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Εικόνα 19 - Οργάνωση του πακέτου περιεχοµένου

Τέλος θα πρέπει να δηµιουργηθεί η εσωτερική δοµή του πακέτου. Στον κύριο φάκελο
βρίσκεται το εκπαιδευτικό περιεχοµένο, ακόµη όµως αυτό δεν έχει δοµηθεί ώστε να αποτελεί ένα
πρότυπο πακέτο περιεχοµένου.
Η δηµιουργία της εσωτερικής δοµής του πακέτου πραγµατοποιείται µε την προσθήκη
εκπαιδευτικών στοιχείων στο εικονίδιο Main, στην κύρια δηλαδή οργανωτική δοµή. Το λογισµικό
προσφέρει διάφορες δυνατότητες και τρόπους προσθήκης. Ένας από αυτούς, ίσως και ο
ευκολότερος, είναι drag and drop από το αριστερό πλαίσιο πάνω στο εικονίδιο Main.
Αν υποτεθεί ότι από τους διαθέσιµους πόρους ο δηµιουργός του πακέτου επιθυµεί να
προσθέσει στην δοµή όλα τα .html αρχεία τότε στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται πως θα είναι η
επιφάνεια εργασίας του RELOAD.
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Εικόνα 20 - Eισαγωγή εκπαιδευτικού περιεχοµένου

Κάτω από το εικονίδιο Resources του Μανιφέστου προστίθενται όχι µόνο τα αρχεία που
έχουν εισαχθεί στην κύρια οργάνωση, αλλά και όσα άλλα σχετίζονται µε αυτά. Στο συγκεκριµένο
παράδειγµα οι ιστοσελίδες που αποτελούν το εκπαιδευτικό υλικό περιέχουν ορισµένες εικόνες. Το
λογισµικό σαρώνει τον πηγαίο κώδικα των ιστοσελίδων και τοποθετεί κάτω από το εικονίδιο
Resources του Μανιφέστου της εικόνες, έτσι όπως αυτές περιλαµβάνονται σε κάθε ιστοσελίδα
ξεχωριστά.

(e) Προεπισκόπηση του πακέτου περιεχοµένου.
Ιδιαίτερα χρήσιµο χαρακτηριστικό του λογισµικού είναι η δυνατότητα που δίδεται στον
κατασκευαστή εκπαιδευτικού περιεχοµένου για προεπισκόπηση του πακέτου που δηµιουργήθηκε.
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Μιας και το SCORM αναφέρεται σε web-based εκπαιδευτικό περιεχοµένο, λογικό είναι η
προεπισκόπηση να είναι διαθέσιµη µέσα από ένα φυλλοµετρητή. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η
εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει ένα δείγµα από το πακέτο.

Εικόνα 21 - Προεπισκόπηση του πακέτο

(f) Αναδιοργάνωση και τακτοποίηση του πακέτου.
Το βήµα αυτό είναι προαιρετικό, µιας και το πακέτο περιεχοµένου έτσι όµως έχει
δηµιουργηθεί µέχρι το σηµείο αυτό είναι απόλυτα λειτουργικό. Ωστόσο προσφέρεται η δυνατότητα
στον παραγωγό του περιεχοµένου είτε να µετονοµάσει τα δοµικά στοιχεία του πακέτου είτε να
αλλάξει την σειρά εµφάνισης τους. Για παράδειγµα θα µπορούσε να αλλαχθεί το όνοµα της κύριας
οργάνωσης από Main σε Pictures.
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(g)Προσθήκη των µεταδεδοµένων.
O τελικός προορισµός ενός πακέτου περιεχοµένου θα είναι είτε ένα LMS είτε να
αποθηκευτεί σε µία βάση δεδοµένων. Οπουδήποτε όµως και αν χρησιµοποιηθεί το πακέτο θα
πρέπει να περιέχει µεταδεδοµένα που θα επιτρέψουν την επαναχρησιµοποίησή του.
Τα µεταδεδοµένα είναι στοιχεία που περιέχουν πολλές χρήσιµες πληροφορίες ενδεικτικές
για την προέλευση του πακέτου. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι κανόνες του SCORM έχουν
προδιαγράψει πολλά µεταδεδοµένα, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να συµπληρωθούν στο σύνολο
τους. Μάλιστα µπορούν να µείνουν και όλα κενά, εκτός φυσικά από τα µεταδεδοµένα επικεφαλίδες
που περιγράφηκαν σε προηγούµενη ενότητα. Παρακάτω παρουσιάζονται µερικά από τα
µεταδεδοµένα που δίνουν µία εικόνα για την ποιότητα και την ποσότητα της πληροφορίας που
περιγράφουν.

•

Γλώσσα που χρησιµοποιείται

•

περιγραφή του εκπαιδευτικού περιεχοµένου

•

λέξεις κλειδιά

•

∆οµή του υλικού (γραµµική, ιεραρχική, ακολουθιακή, συλλογή κ.α.)

•

έκδοση

•

Κατάσταση του περιεχοµένου (πρωτότυπο, αναθεωρηµένο, πρόχειρο, διαθέσιµο)

•

Στοιχεία σχετικά µε τον δηµιουργό του περιεχοµένου.
•

Ταυτότητα

•

εκπαιδευτικός οργανισµός

•

ηµεροµηνία δηµιουργίας

•

µέγεθος του πακέτου

•

διάρκεια παρακολούθησης

•

Εκπαιδευτικά στοιχεία
•

τύπος του υλικού (παράδοση, διαφάνειες, διαγράµµατα, άσκηση, τεστ κ.α)

•

επίπεδο αλληλεπίδρασης (υψηλό, µεσαίο, χαµηλό, καθόλου)

•

βαθµίδα εκπαίδευσης (υποχρεωτική, ανώτατη)

•

επίπεδο δυσκολίας

•

κόστος(δωρεάν, δίδακτρα)

•

πνευµατικά δικαιώµατα
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Αυτά είναι ορισµένα από τα σηµαντικότερα µεταδεδοµένα, δεν υπάρχει σκοπιµότητα να
περιγραφεί το σύνολο των µεταδεδοµένων και των διαθέσιµων τιµών τους, διότι κάτι τέτοιο
υπάρχει αναλυτικά περιγραφόµενο στην επίσηµη τεκµηρίωση του SCORM.
O τρόπος µε τον οποίο το RELOAD επιτρέπει την προσθήκη των µεταδεδοµένων και των
τιµών τους είναι εξαιρετικά απλά, µιας που το λογισµικό προσφέρει το σύνολο των διαθέσιµων
µεταδεδοµένων είτε σε δενδρική µορφή είτε σε µορφή φόρµας επιτρέποντας έτσι στον δηµιουργό
να επιλέξει ποια από αυτά θα συµπληρώσει.
Στην περίπτωση που το πακέτο περιεχοµένου δηµιουργείται µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί σε
LMS, ορίζονται πέντε ιδιαίτερα µεταδεδοµένα που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση ενός
πακέτου µέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον µάθησης. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά,
αξιοποιούνται από το LMS ώστε να καταγραφεί η πρόοδος του εκπαιδευόµενου κατά την
αλληλεπίδρασή του µε το συγκεκριµένο πακέτο. Τα ειδικά αυτά µεταδεδοµένα είναι τα εξής:
1. Prerequisites (προαπαιτούµενα), που ορίζουν αν υπάρχουν προηγούµενες
εκπαιδευτικές ενότητες, τις οποίες θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο
εκπαιδευόµενος προκειµένου να αρχίσει την αλληλεπίδρασή του µε το
συγκεκριµένο πακέτο περιεχοµένου.
2. Μaxtimeallowed (µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος), εδώ ορίζεται το χρονικό
διάστηµα που επιτρέπεται στον εκπαιδευόµενο να έχει επαφή µε το πακέτο. Για
παράδειγµα ένα πακέτο, µπορεί να περιέχει ένα σετ ασκήσεων τις οποίες ο
µαθητής θα πρέπει να ολοκληρώσει σε 15 λεπτά.
3. Timelimitaction . To µεταδεδοµένο αυτό ορίζει την συµπεριφορά του LMS στην
περίπτωση που ξεπεραστεί το παραπάνω χρονικό όριο. Στον εκπαιδευόµενο θα
παρουσιαστεί µία από τις τέσσερις διαθέσιµες επιλογές:
1. έξοδος χωρίς µήνυµα
2. έξοδος µε κατάλληλο µήνυµα
3. συνέχεια χωρίς µήνυµα
4. συνέχεια µε κατάλληλο µήνυµα
4. Datafromlms , το στοιχείο αυτό περιέχει πληροφορίες αρχικοποίησης που
στέλνονται από το LMS στο πακέτο κατά την εκκίνησή του.
5. Masteryscore , είναι ένα στοιχείο που περιέχει µία τιµή από 0 – 100 και δηλώνει
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το ποσοστό ικανοποιητικής ολοκλήρωσης του πακέτου περιεχοµένου από τον
εκπαιδευόµενο.

(h)Ολοκλήρωση και αποθήκευση του πακέτου περιεχοµένου.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµιουργίας ενός πακέτου περιεχοµένου ολοκληρώνεται µε
την δηµιουργία ενός συµπιεσµένου αρχείου, τύπου zip, rar, tar, το οποίο περιέχει το εκπαιδευτικού
υλικού.

Τέλος πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός πως το RELOAD µπορεί να δηµιουργήσει και έναν
δεύτερο, απλούστερο τύπο SCORM πακέτων περιεχοµένου. Τα πιο απλά αυτά πακέτα διαφέρουν
από τα πακέτα που αναλύθηκαν στην ενότητα αυτή, στο γεγονός ότι δεν περιέχουν πληροφορία για
την οργάνωση και την δοµή του. Με πιο πρακτικά λόγια, στο εικονίδιο Organizations του
Μανιφέστου δεν υπάρχει καµία πληροφορία, ενώ το σύνολο των εκπαιδευτικών πόρων βρίσκεται
κάτω από το Resources του Μανιφέστου. Μία ακόµη διαφοροποίηση των πακέτων αυτών είναι ότι
µπορούν να περιέχουν το σύνολο των µεταδεδοµένων τους σε ένα ξεχωριστό εξωτερικό αρχείο.

3.2 eXe
Το eXe είναι ένα εργαλείο δηµιουργίας εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Το εργαλείο
αναπτύχθηκε µε σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτές και τους ακαδηµαϊκούς που δεν έχουν
ιδιαίτερες τεχνολογικές γνώσεις, στην παραγωγή µαθησιακού υλικού σε web µορφή. Όπως έχει
αναφερθεί σε προηγούµενη ενότητα (ενότητα 2.4 SCORM και ηλεκτρονική µάθηση στο web), το
web θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο µέσο και η πιο κατάλληλη µορφή για την πρόσβαση και την
επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Ωστόσο ο κύριος λόγος που το eXe
παρουσιάζεται στο σηµείο αυτό της εργασίας δεν είναι τόσο η δηµιουργία web µαθησιακού υλικού
όσο η δυνατότητά του να το εξάγει σε SCORM πακέτο.
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3.2.1 Λίγα λόγια για το eXe
Το eXe προέκυψε ως αποτέλεσµα µιας ευρύτερης ερευνητικής απόπειρας του Auckland
University of Technology and Tairawhiti Polytechnic. Σηµείο εκκίνησης των ερευνητικών
προσπαθειών απετέλεσε η διαπίστωση ότι στην αγορά κυκλοφορεί πληθώρα εκπαιδευτικών
εργαλείων τα οποία ως επί το πλείστον απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις ενώ και το περιβάλλον
διαχείρισής τους ποικίλει σηµαντικά. Για τον λόγο αυτό η έρευνα επικεντρώθηκε στην κατασκευή
ενός εργαλείου το οποίο αφενός θα βοηθά τον καθηγητή να δηµιουργεί ορθά δοµηµένο και
εκπαιδευτικά αποδεκτό web µαθησιακό υλικό αφετέρου το υλικό αυτό θα έχει τέτοια µορφή ώστε
να µπορεί να ενσωµατωθεί σε διαφορετικά LMS. Η ικανοποίηση της ανάγκης για
διαλειτουργικότητα του µαθησιακού περιεχοµένου οδήγησε στην συµµόρφωση προς τους SCORM
κανόνες και προδιαγραφές.
Το eXe φιλοδοξεί να παρέχει ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον λειτουργίας, του οποίου η
αρχιτεκτονική είναι παιδαγωγικά σταθερή ώστε το τελικά παραγόµενο εκπαιδευτικό υλικό να έχει
και αυτό µε τη σειρά του σταθερή και σοβαρή µαθησιακή αξία. Τέτοιου είδους αξιόλογο
µαθησιακό υλικό αν εισαχθεί σε κάποιο LMS αναµφίβολα θα του προσθέσει αξία και θα το
αναβαθµίσει.
Το eXe είναι µία εφαρµογή ανοικτού κώδικα και διανέµεται ελεύθερα κάτω από GNU
Άδεια Γενικής Χρήσης (General Public License). Η απόφαση για την ανάπτυξή του µέσα στον
χώρο του ανοικτού και ελεύθερου λογισµικού είχε ως κύριο πλεονέκτηµα την δηµιουργία µιας
ευρείας κοινότητας χρηστών που συνείσφεραν τόσο στην ανάπτυξη µε καινούργιες τεχνολογίες
όσο και στην δοκιµαστική λειτουργία του εργαλείου. Η ιστοσελίδα από την οποία µπορεί να
ανακτηθεί το εργαλείο είναι : http://exelearning.org/
3.2.2 ∆ηµιουργία και εξαγωγή SCORM εκπαιδευτικού περιεχοµένου
Το εργαλείο είναι δοµηµένο σε αντικείµενα τα οποία τα αποκαλεί Instructional Devices
(iDevices). Τα iDevices περιλαµβάνουν µία ευρεία γκάµα εκπαιδευτικών αντικείµενων όπως
Αντικειµενικούς Στόχους, Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων, Εικόνες, ∆ραστηριότητες κ.α.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αρχική οθόνη του εργαλείου µε τα iDevices να βρίσκονται στο
κάτω αριστερό µέρος.
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Εικόνα 22 Η αρχική οθόνη του eXe

Στην εικόνα 22 πάνω από τα

iDevices υπάρχει το πλαίσιο Περίγραµµα στο οποίο

κατασκευάζεται η ιεραρχική δοµή του εκπαιδευτικού περιεχοµένου.
Ακολουθώντας την λογική του παραδείγµατος όπως και στην προηγούµενη ενότητα όπου
παρουσιάστηκε ο RELOAD Editor , έτσι και στο σηµείο αυτό θα χρησιµοποιηθεί ένα απλό
παράδειγµα δηµιουργίας εκπαιδευτικού περιεχοµένου.
Έστω ότι στόχος είναι να διδαχθεί το επιστηµονικό αντικείµενο των ∆ικτύων Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και ότι η δοµή του µαθήµατος θα είναι η ακόλουθη.
1. Εισαγωγή
2. HTTP , FTP, TCP/IP, UDP
3. Routing
4. Local Networks
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5. Wireless Networks

Σε κάθε ένα µαθησιακό τµήµα της παραπάνω δοµής ο καθηγητής έχει την ευχέρεια να

Εικόνα 23 Η δοµή του µαθήµατος Computer Networks

επιλέξει το iDevice που τον εξυπηρετεί και να κατασκευάσει µέσα από αυτό το περιεχοµένο.

Ο τρόπος µε τον οποίο προστίθεται το εκπαιδευτικό περιεχοµένο µέσα από τα iDevices δεν
θα παρουσιαστεί στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας. Εξάλλου το εργαλείο
κατασκευάστηκε µε γνώµονα την απλότητα και την ευχρηστία και η χρησιµοποίηση των iDevices
στην διαδικασία κατασκευής του περιεχοµένου είναι εντυπωσιακά απλή.
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Ωστόσο αξίζει να δοθεί προσοχή στον απλό τρόπο µε τον οποίο εισάγοντα τα µεταδεδοµένα
στο εκπαιδευτικό περιεχοµένο µέσα από το eXe. Στις επόµενες δύο εικόνες φαίνονται ενδεικτικά
ορισµένα από τα µεταδεδοµένα τα οποία συµπληρώνονται µε πολύ απλό τρόπο ως µέρος της
διαδικασίας κατασκευής του µαθησιακού υλικού.

Εικόνα 24 Τα µεταδεδοµένα στο eXe

90

Κεφ. 3 – Το SCORM στην πράξη

Εικόνα 25 Τα µεταδεδοµένα στο eXe

Αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, αυτό πλέον µπορεί
να εξαχθεί σε SCORM πακέτο µε πολύ γρήγορο και απλό τρόπο, από το µενού Αρχείο -> Εξαγωγή
-> SCORM 1.2
To αποτέλεσµα της εξαγωγής είναι η δηµιουργία ενός συµπιεσµένου αρχείου σε µορφή .zip,
το οποίο περιέχει τα αρχεία που φαίνονται στην εικόνα 26.
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Εικόνα 26 Αρχεία που περιέχονται στο SCORM πακέτο

Το συµπιεσµένο αυτό αρχείο µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε LMS
ακολουθεί τις SCORM προδιαγραφές.

3.3 Dokeos
To Dokeos είναι ένα LMS ανοικτού κώδικα το οποίο χρησιµοποιείται σε περισσότερους από
1000 οργανισµούς παγκοσµίως για την διαχείριση των εκπαιδευτικών αναγκών. Βρίσκεται στην
ιστοσελίδα http://www.dokeos.com , είναι µία PHP/MYSQL εφαρµογή και συνοδεύεται από
General Public License. Ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της διπλωµατικής η εκτενής αναφορά
στα υποσυστήµατα, τα χαρακτηριστικά, τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που προσφέρει το
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σύστηµα τόσο στον εκπαιδευτή όσο και στον εκπαιδευόµενο.
Η περιγραφή θα επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριµένο υποσύστηµα του Dokeos, και
συγκεκριµένα στο Learning Path, µιας και σε αυτό εισάγονται και εκτελούνται τα SCORM πακέτα.

3.3.1.Εισαγωγή και εκτέλεση SCORM πακέτων

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται το υποσύστηµα Learning Path έτσι όπως
παρουσιάζεται στον εκπαιδευτή. Χωρίς να κρίνεται σκόπιµη η αναλυτική περιγραφή των στοιχείων
του παραθύρου, η εστίαση του ενδιαφέροντος βρίσκεται στο κόκκινο πλαίσιο της εικόνας, εκεί
όπου βρίσκεται η το πεδίο εισαγωγής των SCORM πακέτων.
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Εικόνα 27 - Dokeos Learning Path

Η διαδικασία της εισαγωγής είναι εξαιρετικά απλή, αφού ο εκπαιδευτής πατώντας το
κουµπί Browse ανοίγει ένα συνηθισµένο παράθυρο αναζήτησης και εντοπίζει το πακέτο που θέλει
να εισάγει. Υπενθυµίζεται ότι τα πακέτα εκπαιδευτικού περιεχοµένου είναι συµπιεσµένα αρχεία,
για παράδειγµα τύπου .zip αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε Windows σύστηµα ή τύπου .tar αν
πρόκειται για Linux. Η πιο πάνω εικόνα πάρθηκε από υπολογιστή που τρέχει Windows. Αφού
εντοπιστεί το πακέτο, πατώντας το κουµπί Upload, το περιεχοµένο εισάγεται στο LMS και είναι
έτοιµο να εκτελεστεί. Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός, πως το Dokeos δίνει την δυνατότητα στον
εκπαιδευτή να επιλέξει ανάµεσα σε Teacher View και σε Student View. Η δεύτερη επιλογή
επιτρέπει στον δάσκαλο να βλέπει το περιβάλλον όπως ακριβώς θα το δει και ο µαθητής. Η εικόνα
27 είναι από Teacher View, αφού το πακέτο δεν έχει ακόµα εισαχθεί στο LMS.
Το παράδειγµα που

θα ακολουθήσει θα περιγράψει την µαθησιακή εµπειρία

χρησιµοποιώντας ένα έτοιµο µάθηµα που βρίσκεται διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα του
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οργανισµού ADL, και συγκεκριµένα στην τοποθεσία http://www.adlnet.gov/downloads/57.cfm . Το
εκπαιδευτικό περιεχοµένο αυτού του µαθήµατος έχει να κάνει µε ναυτικούς κανόνες πλοήγησης και
συµπεριφοράς. Η αξία του παραδείγµατος δεν έγκειται προφανώς στην ουσία του περιεχοµένου.
Όπως θα φανεί στην πορεία, το συγκεκριµένο πακέτο είναι δοµηµένο ακολουθιακά σε ενότητες,
έχει δηλαδή αρχή, µέση και τέλος. Η ολοκλήρωση κάθε ενότητας αυξάνει τον βαθµό συµπλήρωσης
του µαθήµατος, ενώ η τελευταία ενότητα έχει ένα τεστ προκειµένου να κρίνει αν ο εκπαιδευόµενος
έχει κατανοήσει το περιεχοµένο και είναι ικανός να περάσει το µάθηµα ή αν θα πρέπει να
επαναλάβει την µαθησιακή εµπειρία.
Σε ότι αφορά το LMS, θα φανεί το πως αυτό υποστηρίζει τους κανόνες και τις SCORM
προδιαγραφές.
Επιστρέφοντας στο παράδειγµα, αφού ο εκπαιδευόµενος εντοπίσει το πακέτο, το ανεβάζει
στο σύστηµα και αυτό βρίσκεται πλέον στη διάθεση των εκπαιδευόµενων.
Η εικόνα 28 δείχνει το µάθηµα, όπως αυτό παρουσιάζεται σε ένα µαθητή. Με κλικ πάνω
στον υπερσύνδεσµο Maritime Navigation(υπογραµµισµένος µε κόκκινη γραµµή) ο µαθητής ξεκινά
την εκπαιδευτική διαδικασία.

Εικόνα 28 - Το σηµείο εκκίνησης της µαθησιακής διαδικασίας
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Η εικόνα 28 παρουσιάζει πλέον το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό περιεχοµένο, όπως αυτό
παρουσιάζεται στον µαθητή. Θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση των επιµέρους συστατικών
που τη δοµούν.

Εικόνα 29 - H πρώτη σελίδα του µαθήµατος

Η εικόνα 29 χωρίζεται σε δύο µέρη, στο κόκκινο και στο πράσινο κοµµάτι. Το κόκκινο
µέρος αποτελεί τµήµα του LMS και οι διάφοροι υπερσύνδεσµοι που βρίσκονται σε αυτό αφορούν
την πλοήγηση των χρηστών του ανάµεσα στα διάφορα υποσυστήµατά του. Το πράσινο κοµµάτι
από την άλλη, είναι αυτό που κατεξοχήν αφορά την SCORM µαθησιακή εµπειρία και σε αυτό θα
εστιαστεί η περιγραφή. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό χωρίζεται σε δεξί και αριστερό µέρος.
Στο αριστερό µέρος του πράσινου τµήµατος βρίσκονται τα περιεχόµενα του µαθήµατος,
εικόνα 30.
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Εικόνα 30 - Τα περιεχόµενα του µαθήµατος

Αυτά που φαίνονται µε χρώµα µπλε αποτελούν υπερσυνδέσµους και ο µαθητής πατώντας
πάνω τους µεταβαίνει κατευθείαν στην αντίστοιχη ενότητα.
Η εικόνα 31 περιέχει το ποσοστό ολοκλήρωσης του µαθήµατος και δίνει µία ένδειξη της
προόδου που έχει σηµειωθεί. Κάθε φορά που ο µαθητής επιβεβαιώνει ότι έχει ολοκλήρωση µία
συγκεκριµένη ενότητα το ποσοστό αυξάνεται µε βήµα που έχει καθορίσει ο εκπαιδευτής, κατά την
διαδικασία δηµιουργίας του εκπαιδευτικού περιεχοµένου.

Εικόνα 31 - Πρόοδος του µαθητή

Σκόπιµο θεωρείται στο σηµείο αυτό να ξεκαθαριστεί µία σηµαντική λεπτοµέρεια. Ο
κατασκευαστής του SCORM έχει ορίσει µε ποιο ποσοστό θα καταγράφεται η πρόοδος του µαθητή.
Το LMS επειδή είναι συµµορφωµένο µε τις προδιαγραφές του SCORM, και ειδικότερα µε τις
προδιαγραφές που αφορούν το Run-Time Environment, γνωρίζει πως πρέπει να ανταποκριθεί στα
µηνύµατα που προέρχονται από τον χρήστη µέσω του πακέτου. Όταν ο µαθητής επιβεβαιώσει ότι
ολοκλήρωσε µία ενότητα στέλνει ένα µήνυµα στο LMS και αυτό µε τη σειρά του σηµειώνει την
πρόοδο στην παρακάτω µπάρα. Ένα διαφορετικό LMS θα µπορούσε να χρησιµοποιούσε έναν άλλο
τρόπο αναπαράστασης της προόδου. Το SCORM δεν ορίζει πως θα γίνει η αναπαράσταση, ορίζει
όµως τον τρόπο επικοινωνίας και ανταλλαγής µυνηµάτων ανάµεσα στο πακέτο και το LMS.
Υπογραµµίζεται για ακόµη µία φορά ότι το Run-Time Environment είναι αυτό που διαχειρίζεται
την επικοινωνία αυτή.
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Στην εικόνα 32 φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο το Dokeos συµµορφώνεται στους κανόνες
ακολουθίας και πλοήγησης του SCORM, πως δηλαδή υλοποιεί τις προδιαγραφές του τρίτου
βιβλίου, Sequencing and Navigation.

Εικόνα 32 - Sequencing and Navigation

Για την ακρίβεια η εικόνα 32 περιέχει πέντε εικονίδια, από τα οποία µόνο τα τρία έχουν να
κάνουν µε την περιήγηση του µαθητή µέσα στο εκπαιδευτικό περιεχοµένο.

Ακολουθεί

αναλυτική περιγραφή καθενός εικονιδίου

•

Το πρώτο εικονίδιο ονοµάζεται My Status και περιέχει µία λίστα µε τα περιεχόµενα κάθε
πακέτου περιεχοµένου, αν έχει ολοκληρωθεί κάποια από τις ενότητες του µαθήµατος, το
σκορ που ενδεχόµενα έχει κάθε δραστηριότητα καθώς και τον χρόνο που δαπάνησε ο
µαθητής στην ενασχόλησή του µε την κάθε ενότητα. Ένα ενδεικτικό στιγµιότυπο της
λίστας αυτής, υπάρχει στην εικόνα 33, όπου ο µαθητής έχει ολοκληρώσει µόνο την
πρώτη θεµατική ενότητα και βρίσκεται στην µέση της επόµενης. H στήλη Score είναι
κενή διότι η ενότητα που ολοκληρώθηκε δεν δηµιουργήθηκε µε σκοπό να µετρήσει µε
πόντους την επίδοση του εκπαιδευόµενου.
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Εικόνα 33 - My Status

•

Τα επόµενα δύο εικονίδια της εικόνας 32 σχετίζονται µε τον τρόπο µετάβασης του
µαθητή ανάµεσα στις ενότητες. Τα εικονίδια αυτά ονοµάζονται Previous και Next
αντίστοιχα και δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να κινείται µέσα στα
περιεχόµενα του πακέτου. Βέβαια στο συγκεκριµένο πακέτο ο µαθητής µπορεί να
περιηγείται πατώντας στον τίτλο κάθε ενότητας, αφού αυτός είναι υπερσύνδεσµος.
Ωστόσο ένα άλλο SCORM πακέτο θα µπορούσε να είχε κατασκευαστεί χωρίς
υπερσυνδέσµους, οπότε η µετάβαση από τη µία ενότητα στην άλλη θα γινόταν µόνο µε
τα εικονίδια

Previous και Next. Οι προδιαγραφές και οι SCORM κανόνες δεν

επιβάλλουν τη χρήση υπερσυνδέσµων κατά τη δηµιουργία πακέτων εκπαιδευτικού
περιεχοµένου. Αυτό που επιβάλλουν βρίσκεται στη µεριά του LMS το οποίο θα πρέπει
να προσφέρει ακολουθιακό τρόπο µετάβασης και πλοήγησης µέσα στο SCORM πακέτο.
•

Το τέταρτο εικονίδιο της εικόνας 32 ονοµάζεται Restart και απλά εξυπηρετεί την πιθανή
ανάγκη του µαθητή να επαναλάβει την εκπαιδευτική διαδικασία.

•

Το πέµπτο και τελευταίο εικονίδιο της εικόνας 32 ονοµάζεται Full Screen και αλλάζει
τον τρόπο προβολής του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει αν
θέλει να κρατήσει την αρχική µορφή της οθόνης, χωρισµένης σε αριστερό και δεξί
κοµµάτι, ή να χρησιµοποιήσει όλο το εύρος της οθόνης. Η επιλογή του Full Screen
παρουσιάζει στον χρήστη το περιεχοµένο όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα.
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Εικόνα 34 - Full Screen

Μέχρι το σηµείο αυτό η περιγραφή περιορίστηκε στο αριστερό τµήµα της οθόνης. Σε ότι
αφορά το δεξί µέρος, αυτό που µπορεί κανείς να υποστηρίξει είναι πως εδώ εµφανίζεται το
περιεχοµένο. ∆ηλαδή το αριστερό πλαίσιο χρησιµεύει για την µετάβαση και την διαχείριση του
πακέτου περιεχοµένου, ενώ το δεξί πλαίσιο χρησιµεύει για την προβολή του περιεχοµένου.
Πρωτύτερα στην εικόνα 30, αναφέρθηκε ότι τα περιεχόµενα του µαθήµατος είναι
υπερσύνδεσµοι οι οποίοι οδηγούν στην αντίστοιχα ενότητα. Κάθε ενότητα προβάλλεται στο δεξιό
πλαίσιο της οθόνης. Αυτό που αξίζει να επισηµανθεί σχετικά µε τις ενότητες είναι ότι στο τέλος
κάθε ενότητας υπάρχει το κουµπί Done, µε το οποίο ο µαθητής δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει την
ενασχόλησή του µε την συγκεκριµένη ενότητα. Η εικόνα 35 δείχνει ένα στιγµιότυπο της
µαθησιακής διαδικασίας, όπου µε κόκκινο πλαίσιο τονίζεται το κουµπί Done που υπάρχει σε κάθε
ενότητα. Το συγκεκριµένο κουµπί έχει τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή του εκπαιδευτικού
περιεχοµένου και στην πραγµατικότητα πρόκειται για τρόπο επικοινωνίας ανάµεσα στο πακέτο και
το LMS.
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Εικόνα 35 - Το κουµπί Done για την ολοκλήρωση κάθε ενότητας

Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται η µαθησιακή διαδικασία της εισαγωγής και της εκτέλεσης
SCORM πακέτων περιεχοµένου. Σκόπιµο θεωρείται να επισηµανθεί το γεγονός ότι το Dokeos στο
υποσύστηµα Learning Path προσφέρει την δυνατότητα στον εκπαιδευτή να δηµιουργήσει ένα
µονοπάτι γνώσης, µία ακολουθία δηλαδή από βήµατα και εκπαιδευτικό υλικό που οδηγεί στην
γνώση και τη µάθηση του εκπαιδευόµενου. Το εκπαιδευτικό περιεχοµένο που προκύπτει µέσα από
αυτό το µονοπάτι γνώσης µπορεί να εξαχθεί ως SCORM αντικείµενο. Η ενότητα που έπεται εξηγεί
την διαδικασία δηµιουργίας αυτού του µονοπατιού γνώσης και µάθησης που καταλήγει στην
δηµιουργία SCORM πακέτων.
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3.2.2 ∆ηµιουργία Μονοπατιού Γνώσης και Μάθησης
Το µονοπάτι γνώσης και µάθησης είναι µία µαθησιακή διαδικασία δοµηµένη σε ξεχωριστές
εκπαιδευτικές µονάδες. Κάθε µονάδα µπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα βήµατα. Έτσι
το µονοπάτι γνώσης και µάθησης είναι αφενός δοµηµένο αφετέρου ακολουθιακό, δηλαδή το
βήµατα διαδέχονται το ένα το άλλο. Μάλιστα η αλληλουχία αυτή των βηµάτων, όπως και η
αλληλουχία των εκπαιδευτικών µονάδων µπορεί να είναι είτε προαιρετική είτε υποχρεωτική. Στην
πρώτη περίπτωση ο εκπαιδευόµενος είναι ελεύθερος να περιηγηθεί µέσα στο εκπαιδευτικό
περιεχόµενο µε τρόπο που ο ίδιος επιλέγει, ενώ στην δεύτερη περίπτωση υποχρεώνεται να
ακολουθήσει προδιαγεγραµµένα βήµατα, για παράδειγµα πρώτα να διαβάσει τη θεωρία και µετά να
αντιµετωπίσει ένα τεστ.
Οι κανόνες, τα πρότυπα και οι SCORΜ προδιαγραφές ενθαρρύνουν και ευνοούν τη χρήση
τέτοιων δοµηµένων εκπαιδευτικών µονάδων. Για το λόγο αυτό το αποτέλεσµα αυτής της
διαδικασίας µπορεί να καταλήξει ως SCORM πακέτο περιεχοµένου.
Η συγκεκριµένη ενότητα δεν έχει στόχο να λειτουργήσει ως εγχειρίδιο χρήσης του LMS,
και ειδικότερα στο πως κατασκευάζεται ένα µονοπάτι γνώσης. Άλλωστε το γραφικό περιβάλλον
του Dokeos κάθε άλλο παρά πολύπλοκο µπορεί να χαρακτηριστεί, ενώ η web µορφή του το
καθιστά οικείο και φιλικό τόσο προς τον καθηγητή όσο και προς το µαθητή.
Για την διαδικασία της δηµιουργία του µονοπατιού θα χρησιµοποιηθεί ένα παράδειγµα που
αφορά ∆ιαδικτυακό Προγραµµατισµό. Για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, εφαρµόζεται
πολύ συχνά µία συγκεκριµένη δοµή µαθήµατος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

•

HTML

•

Javascript

•

PHP

H ακολουθία αυτών των εκπαιδευτικών µονάδων, για τις ανάγκες του παραδείγµατος, θα
θεωρηθεί υποχρεωτική. ∆ηλαδή ο µαθητής πρώτα πρέπει να έρθει σε επαφή µε την HTML, µετά µε
την Javascript και τέλος µε την ΡΗΡ.
Κάθε εκπαιδευτική µονάδα αποτελείται από θεωρία και ασκήσεις. Η ολοκλήρωση του
βήµατος της θεωρίας επίσης θεωρείται απαραίτητη πριν την ενασχόληση του εκπαιδευόµενου µε
τις ασκήσεις.
Η εικόνα 36 παρουσιάζει την οθόνη που βλέπει ο καθηγητής κατά την δηµιουργία του
µονοπατιού. Η εικόνα 36 δεν δείχνει όλη την επιφάνεια της οθόνης, ωστόσο το µη ορατό κοµµάτι
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αφορά την λειτουργικότητα του LMS, το πως προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό στο µονοπάτι και το
πως µεταβαίνει στα υπόλοιπα υποσυστήµατα του περιβάλλοντος.

Εικόνα 36 - Η οθόνη του καθηγητή στο Μονοπάτι Γνώσης

Η πρώτη στήλη περιέχει τον τίτλο και την περιγραφή κάθε εκπαιδευτικής µονάδας καθώς
και τα συγκεκριµένα βήµατα που την αποτελούν.
Η δεύτερη στήλη προσφέρει στον καθηγητή την δυνατότητα να προσθέσει επιπλέον βήµατα
σε κάθε ενότητα.
Στην τρίτη στήλη εµφανίζονται οι περιορισµοί που έχουν τεθεί από τον κατασκευαστή του
µονοπατιού. Πιο συγκεκριµένα, η ολοκλήρωση της HTML θεωρίας θεωρείται προαπαιτούµενη πριν
τις HTML ασκήσεις. Επίσης η πρώτη θεµατική ενότητα είναι προαπαιτούµενη για την δεύτερη.
Η τέταρτη στήλη επιτρέπει την εναλλαγή στην σειρά εµφάνισης, τόσο ανάµεσα στις
εκπαιδευτικές µονάδες όσο και στα ξεχωριστά βήµατα.
Η πέµπτη στήλη είναι αυτή που υλοποιεί τους περιορισµούς της τρίτης στήλης.
Σκόπιµο θεωρείται στο σηµείο αυτό να παρουσιαστεί και η οθόνη του εκπαιδευόµενου,
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εικόνα 37.

Εικόνα 37 - Η οθόνη του µαθητή στο Μονοπάτι Γνώσης

Η εικόνα 37 έχει αναλυθεί στην προηγούµενη ενότητα. Όταν ολοκληρωθεί ένα βήµα
αυξάνεται το ποσοστό προόδου του µαθήµατος(η µπλε µπάρα στο αριστερό πλαίσιο). Πρέπει να
σηµειωθεί πως το Dokeos δεν προσφέρει δυνατότητα καθορισµού του ποσοστού κάθε βήµατος,
οπότε κάθε βήµα συνεισφέρει µε την ίδια τιµή στην πρόοδο.
Όταν ένας µαθητής επιχειρήσει να προσπελάσει ένα βήµα, χωρίς να έχει την
προαπαιτούµενη γνώση, τότε το LMS µε κατάλληλο µήνυµα τον πληροφορεί για την σειρά που
οφείλει να τηρήσει, όπως δείχνει η εικόνα 38.
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Εικόνα 38 - Απαγορευτικό µήνυµα

Το σύνολο του εκπαιδευτικού περιεχοµένου που βρίσκεται µέσα στο µονοπάτι γνώσης και
µάθησης µπορεί να εξαχθεί από το LMS µε τη µορφή SCORM πακέτου. Μάλιστα το Dokeos
προσφέρει την δυνατότητα στον εκπαιδευτή να πραγµατοποιήσει την εξαγωγή µε ένα µόνο κλικ.
Το εκπαιδευτικό περιεχοµένο συµπιέζεται και συσκευάζεται σε ένα πακέτο, ή απλούστερα
δηµιουργείται ένα .zip αρχείο ή ένα .tar αρχείο ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα. Η εικόνα 39
δείχνει το .zip αρχείο που δηµιουργήθηκε για το προαναφερθέν παράδειγµα.

Εικόνα 39 - Το Πακέτο Περιεχοµένου όπως εξάγεται από το Dokeos

Εξετάζοντας λεπτοµερέστερα το δηµιουργηθέν πακέτο, παρατηρεί κανείς ότι το
συµπιεσµένο αρχείο περιέχει τα .pdf αρχεία, που περιέχουν το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και
επιπλέον αρχεία που περιέχουν χρήσιµες και απαραίτητες πληροφορίας. Μάλιστα τα επιπλέοντα
αυτά αρχεία δηµιουργούνται αυτόµατα από το LMS χωρίς την παρέµβαση του εκπαιδευτή.
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Το πλέον βασικό και απαραίτητο αρχείο είναι το imsmanifest.xml(Μανιφέστο) το οποίο,
όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενες ενότητες, περιγράφει την δοµή του πακέτου.
Τα αρχεία ims_xml.xsd , imscp_v1p1.xsd και imsmd_v1p2.xsd περιέχουν πληροφορίες για το
σχήµα που χρησιµοποιεί το Μανιφέστο προκειµένου να περιγράψει την δοµή και τα µεταδεδοµένα
του πακέτου περιεχοµένου.
Το αρχείο default.css είναι ένα συνηθισµένο αρχείο µορφοποίησης web περιεχοµένου. Στο
συγκεκριµένο παράδειγµα το εκπαιδευτικό υλικό είναι σε .pdf µορφή, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη
µορφοποίησης. Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό περιεχοµένο ήταν σε καθαρή web µορφή,
τότε το αρχείο αυτό θα επηρέαζε την τελική εµφάνιση του πακέτου.
Τέλος στο πακέτο υπάρχουν και δύο .js αρχεία. Μέσω των αρχείων αυτών γίνεται η
επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στο LMS και το SCORM αντικείµενο.
Επισηµαίνεται ότι το πακέτο περιεχοµένου εξάγεται από το Dokeos µε σκοπό την
επαναχρησιµοποίησή του και πιθανώς την εισαγωγή του σε ένα άλλο LMS που υποστηρίξει τα
πρότυπα και τις SCORM προδιαγραφές.

3.3 Atutor
To Atutor είναι ένα περιβάλλον διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα.
Το λογισµικό µπορεί να ανακτηθεί από την επίσηµη ιστοσελίδα http://www.atutor.ca/atutor , είναι
µία PHP/MYSQL εφαρµογή, που διανέµεται δωρεάν κάτω από General Public License.
To Atutor διαφέρει αρκετά από το LMS Dokeos. Είναι ένα περιβάλλον διαχείρισης µε
ξεχωριστή φιλοσοφία δηµιουργίας και διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Σε ότι αφορά
την συµµόρφωσή του µε τα πρότυπα, τους κανόνες και τις SCORM προδιαγραφές το Atutor είναι
µερικώς συµβατό, και αυτή η σηµαντικότερη διαφοροποίησή του σε σχέση µε το Dokeos που είναι
πλήρως συµµορφωµένο. ∆ηλαδή υποστηρίζει την εισαγωγή και την εξαγωγή SCORM πακέτων
περιεχοµένου αλλά όχι και την επικοινωνία τους µε το LMS. Πιο συγκεκριµένα, πακέτα
εκπαιδευτικού περιεχοµένου τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε το SCORM µπορούν να
εισαχθούν στο Atutor και το περιεχοµένο τους να παρουσιαστεί στον εκπαιδευόµενο διατηρώντας
την εσωτερική του δοµή και συνοχή. Αυτό όµως που δεν µπορεί να υλοποιήσει τo Atutor είναι η
ανταλλαγή πληροφοριών µε το πακέτο. To Atutor δεν µπορεί να µετρήσει την επίδοση του µαθητή,
ούτε να καταγράψει την πρόοδο του. Με άλλα λόγια το LMS δεν είναι συµµορφωµένο ως προς τις
προδιαγραφές του Run-Time Environment του SCORM.
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Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η διαφοροποίηση ανάµεσα στα δύο LMS θα
παρουσιαστεί το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό που δοκιµάστηκε και στο Dokeos.

3.3.1 Εισαγωγή SCORM πακέτων
Το Atutor έχει µία κεντρική σελίδα διαχείρισης των υποσυστηµάτων που αφορούν το
εκπαιδευτικό υλικό. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ένα τµήµα από το παράθυρο του
εκπαιδευτή.

Εικόνα 40 - Η κεντρική σελίδα διαχείρισης του Atutor

Στην εικόνα αυτή έχει επισηµανθεί µε κόκκινο πλαίσιο το κοµµάτι της οθόνης που επιτρέπει
την πλοήγηση µέσα στο ιεραρχικά δοµηµένο περιεχόµενο, έτσι όπως προσφέρεται από το LMS
τόσο στον καθηγητή όσο και στον µαθητή. Με άλλα λόγια το Content Navigation απεικονίζει την
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δοµή του µαθήµατος.
Η εισαγωγή, όπως και η εξαγωγή, των SCORM πακέτων περιεχοµένου γίνεται µέσω του
υπερσυνδέσµου Import / Export Content που βρίσκεται στο υποσύστηµα 4 και είναι
υπογραµµισµένος µε πράσινη γραµµή.
Η εικόνα 41 παρουσιάζει το περιβάλλον εισαγωγής των πακέτων περιεχοµένου.

Εικόνα 41 - Εισαγωγή SCORM πακέτων περιεχοµένου

Μία βασική διαφορά ανάµεσα στο Atutor και το Dokeos, έγκειται στο σηµείο όπου θα
εισαχθεί το πακέτο. Υπενθυµίζεται ότι στο Dokeos υπήρχε το Learning Path, ένα υποσύστηµα του
LMS, στο οποίο τοποθετείται το περιεχοµένο του πακέτου. Στο Atutor ο καθηγητής έχει την
δυνατότητα να επιλέξει το σηµείο όπου θα εισαχθεί το εκπαιδευτικό υλικό. Η επιλογή γίνεται από
το drop-down menu “Import into” . Τα στοιχεία που αποτελούν το drop-down menu είναι στην
πραγµατικότητα η δοµή του µαθήµατος, έτσι όπως υπάρχει στο κόκκινο πλαίσιο της εικόνας 40. H
προκαθορισµένη επιλογή του συστήµατος είναι να τοποθετηθεί το πακέτο στην κορυφή της
ιεραρχίας, ωστόσο εύκολα γίνεται αντιληπτό πως δεν είναι υποχρεωτική.
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Εικόνα 42 - Το drop-down menu για την εισαγωγή του πακέτου

Εικόνα 43 - H δοµή του µαθήµατος µετά την εισαγωγή του πακέτου

Για την εξέλιξη του παραδείγµατος θα θεωρηθεί ότι το πακέτο περιεχοµένου εισάγεται µέσα
στο Chapter 1 του µαθήµατος. Το SCORM πακέτο που θα χρησιµοποιηθεί είναι το ίδιο που είχε
εισαχθεί και στο Dokeos, και ήταν σχετικό µε ναυτική και θαλάσσια εκπαίδευση.
Μετά την εισαγωγή του πακέτου η δοµή του µαθήµατος όπως δείχνει και η εικόνα 43 στο
Content Navigation.
Το Atutor δεν παρέχει καµία λειτουργικότητα που να επιτρέπει την επικοινωνία ανάµεσα
στο πακέτο και το LMS. To συγκεκριµένο εκπαιδευτικό περιεχοµένο, όπως είχε σηµειωθεί και
κατά την εισαγωγή του στο Dokeos, έχει στο τέλος κάθε ενότητας το κουµπί Done. Ο
εκπαιδευόµενος για να επιβεβαιώσει ότι ολοκλήρωσε την ενότητα και να ενηµερώσει έτσι το LMS
για την πρόοδό του, πατάει το κουµπί αυτό. Επίσης είχε σηµειωθεί πως το κουµπί Done αποτελεί
το κοµµάτι του εκπαιδευτικού περιεχοµένου που υλοποιεί την επικοινωνία ανάµεσα στο πακέτο και
το LMS.
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Το Atutor εµφανίζει το κουµπί Done, όπως φαίνεται και στο στιγµιότυπο της εικόνας 44,
ωστόσο πατώντας το δεν συµβαίνει τίποτα.
Επίσης το µάθηµα αυτό έχει στο τέλος µία εξέταση, η ενότητα Exam, στην οποία ο µαθητής
καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ο µαθητής υποβάλει τις απαντήσεις του,
ωστόσο η έλλειψη επικοινωνίας µε το LMS δεν του παρέχει καµία πληροφόρηση σχετικά µε την

Εικόνα 44 - Στιγµιότυπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Atutor

επίδοσή του.

3.3.2 Εξαγωγή SCORM πακέτων

Η διαδικασία της εξαγωγής του εκπαιδευτικού περιεχοµένου στο Atutor επίσης παρουσιάζει
ιδιαιτερότητες σε σχέση µε το Dokeos. Το κυριότερο στοιχείο που διαφοροποιεί το LMS αυτό είναι
η δυνατότητα επιλογής του εκπαιδευτικού περιεχοµένου που θα “πακετοποιηθεί” ώστε να εξαχθεί
ως SCORM πακέτο. Το Dokeos δηµιουργούσε ένα SCORM πακέτο που περιείχε το υλικό που
βρισκόταν στο υποσύστηµα Learning Path. Στην αντίπερα όχθη, το Atutor εκµεταλλευόµενο την
ιεραρχική δοµή του περιεχοµένου του, µπορεί είτε να εξαγάγει το σύνολο του περιεχοµένου του
είτε ένα τµήµα του. Για να ξεκαθαρίσει η ιδιαιτερότητα αυτή του LMS θα χρησιµοποιηθεί η δοµή
του ίδιου µαθήµατος που είχε εξαχθεί και από το Dokeos. Η εικόνα 45 δείχνει του δοµή ενός
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δηµιουργηθέντος µαθήµατος ∆ικτυακού Προγραµµατισµού.

Εικόνα 45 - Η δοµή ενός µαθήµατος

Η εξαγωγή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται µε το ίδιο drop-down menu που υλοποιεί και
την εισαγωγή, εικόνα 46.

Εικόνα 46 - Το µενού επιλογής για το περιεχόµενο που θα εξαχθεί

Εύκολα γίνεται κατανοητό πως κάθε άλλο παρά πολύπλοκο είναι να επιλέξει κάνεις το
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υλικό το οποίο θα περιέχει το SCORM πακέτο που προκύπτει από την διαδικασία αυτή. Το
αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία ενός συµπιεσµένου αρχείου, τα περιεχόµενα του οποίου
απεικονίζονται παρακάτω.

Εικόνα 47 - Το πακέτο περιεχοµένου σε µορφή συµπιεσµένου αρχείου

Όπως και στην περίπτωση του Dokeos, έτσι και εδώ το LMS κατασκευάζει αυτόµατα και
χωρίς την παρέµβαση του χρήστη, τα αρχεία που είναι απαραίτητα για την συµµόρφωση σύµφωνα
µε τις SCORM προδιαγραφές, και πιο ειδικά για την συµµόρφωση σύµφωνα µε το Content
Aggregation Model, µιας και αυτό περιγράφει τα πακέτα περιεχοµένου.
Από το πακέτο περιεχοµένου, τα παρακάτω αρχεία είναι αυτά που υλοποιούν την
συµµόρφωση. Τα αρχεία αυτά έχουν περιγράφει στην αντίστοιχη ενότητα του Dokeos, οπότε
ακολουθεί απλή αναφορά.

•

imsmanifest.xml (το Μανιφέστο)

•

adlcp_rootv1p2.xsd

•

ims_xml.xsd

•

imscp_rootv1p1p2.xsd

•

imsmd_rootv1p2p1.xsd
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O προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι τα ονόµατα των .xsd αρχείων διαφέρουν
από τα αντίστοιχα αρχεία που υπάρχουν στο πακέτο περιεχοµένου που προκύπτει από το Dokeos.
Η διαφοροποίηση εξηγείται από το είδος της συµµόρφωσης των δύο LMS, το ένα είναι πλήρως ενώ
το άλλο µερικώς, οπότε υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι περιγραφής της δοµής και των
µεταδεδοµένων.
Στα υπόλοιπα αρχεία βρίσκεται το εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Μάλιστα όταν το πακέτο
αποσυµπιεστεί και εκτελεστεί µέσα σε ένα άλλο LMS ή ακόµα και έξω από ένα τέτοιο περιβάλλον
απλά µέσα από ένα φυλλοµετρητή, το αποτέλεσµα θα είναι όπως στην εικόνα 48.

Εικόνα 48 - Το περιεχόµενο του πακέτου µέσα σε ένα browser
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ SCORM
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ SCORM

Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του SCORM στην
πράξη, πως δηλαδή δηµιουργούνται τα SCORM εκπαιδευτικά αντικείµενα και σε ποιο περιβάλλον
λειτουργούν και πραγµατώνουν την µαθησιακή εµπειρία.
Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί µία κριτική ανάλυση πάνω στο SCORM µε σκοπό να
όχι µόνο να αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα του, αλλά κυρίως να επισηµανθούν οι δυσκολίες που
έχουν εντοπιστεί µέσα από την πρακτική εφαρµογή του. Πληθώρα οργανισµών έχουν υιοθετήσει
κατά την εκπαιδευτική τους διαδικασία τους SCORM κανόνες και τα αποτελέσµατα της
συµµόρφωσής τους έχουν καταγραφεί τόσο σε άρθρα επιστηµονικών περιοδικών όσο και σε
συνέδρια.
Στόχο του κεφαλαίου αποτελεί να σταθεί ιδιαίτερα στους προβληµατισµούς που εγείρονται
από την ενσωµάτωση του προτύπου στην διαδικασία της ηλεκτρονικής µάθησης. Η επιλογή στην
εστίαση των περιορισµών και των επιφυλάξεων δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι κανόνες και οι
προδιαγραφές του SCORM προσδίδουν νέα δυναµική στην ηλεκτρονική µάθηση ωστόσο η
εφαρµογή τους έχει δηµιουργήσει και µία σειρά από σηµαντικά προβλήµατα και παραλείψεις που
δεν πρέπει να µείνουν απαρατήρητα. Εύκολα, εξάλλου, γίνεται αντιληπτό ότι και µόνο η
ικανοποίηση των τεσσάρων βασικών απαιτήσεων του SCORM, όπως παρουσιάστηκαν στην
ενότητα 2.3, αρκεί για να θεωρηθεί το πρότυπο ισχυρό, αποτελεσµατικό και εποικοδοµητικό.
Άλλωστε, βασικός στόχος του προτύπου αυτού, είναι να δοµήσει το υλικό µε τρόπο τέτοιο ώστε να
προσβάσιµο και επαναχρησιµοποιήσιµο από πολλούς(Σιδηρόπουλος et. Al , 2005). Παράλληλα, οι
Simsek και Yavuz(2005) επισηµαίνουν ότι η διεθνής συζήτηση γύρω από το SCORM είναι έντονη
και αντικρουόµενη.
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4.1

Πλεονεκτήµατα και δυνατότητες
Όπως υποστηρίζουν οι Bohl, et. al. (2002) ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της ηλεκτρονικής

εκπαίδευσης που ακολουθεί τα πρότυπα, τους κανόνες και τις SCORM προδιαγραφές είναι ότι
εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα σε όλα τα LMS που υποστηρίζουν το SCORM. Επιπλέον τα
συµβατά µε το SCORM LMS, µπορούν να ανταλλάξουν σηµαντικά δεδοµένα που αφορούν τους
χρήστες, να ανταλλάξουν µεταδεδοµένα που αφορούν τα SCO(Sharable Content Objects)καθώς και
ποικίλα στοιχεία αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο µαθητή και το εκπαιδευτικό περιεχοµένο (π.χ.
επιλογή της πορείας, τρέχουσα θέση SCO, σχόλια και επισηµάνσεις, διάρκεια, βαθµολογίες).
Βασικό πλεονέκτηµα της ανταλλαγής αυτής είναι ότι γίνεται µε καθορισµένο και προτυποιηµένο
τρόπο. Τα βασικά µεταδεδοµένα ενός συµβατού µε

το SCORM

αντικείµενου περιεχοµένου

µεταφέρονται στο LMS µε µορφή αρχείων όταν το αντικείµενο εισάγεται στο LMS, έτσι ώστε
πολλά µεταδεδοµένα να µην είναι απαραίτητο να φορτωθούν στο LMS χωριστά.
Η χρησιµοποίηση αντικειµένων µάθησης συµβατά µε το SCORM δίνει στο LMS τη
δυνατότητα να προσφέρει στον µαθητή έναν λογαριασµό µάθησης. Η βαθµολογία του µαθητή
µπορεί να συγκεντρωθεί και να διαχειριστεί µε έναν τυποποιηµένο τρόπο µέσω αυτού του
λογαριασµού µάθησης. Επιπλέον, ο µαθητής µπορεί σε οποιαδήποτε στιγµή να διαπιστώσει σε ποια
κατάσταση βρίσκεται η µαθησιακή του διαδικασία µε κάθε ένα εκπαιδευτικό αντικείµενο, δηλαδή
µε ένα SCO, ξεχωριστά αλλά και συνολικά. Σχόλια σχετικά µε ένα αντικείµενο εκπαιδευτικού
περιεχοµένου

που ο εκπαιδευτής έχει αφήσει για ένα συγκεκριµένο µαθητή µπορούν να

επιδειχθούν όταν το SCO αρχίζει να εκτελείται. Αυτό καθίσταται δυνατό διότι ο έλεγχος της
τρέχουσας κατάστασης σε ένα µεµονωµένο SCO γίνεται από το LMS, έτσι ώστε αυτές οι
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριµένα σχόλια του εκπαιδευτή να µπορούν να µεταφερθούν όταν
το SCO αρχίζει να εκτελείται. Σχολιασµοί που µεταφέρονται από το SCO στο LMS µπορούν να
διαχειριστούν από το LMS και να παρουσιαστούν στη συνέχεια στον εισηγητή σε µια καλά
δοµηµένη µορφή. Τα δεδοµένα, τα όποια σύµφωνα µε το SCORM µπορούν να µεταφερθούν στο
LMS, διευκολύνουν την επίβλεψη της προόδου εκµάθησης. Το LMS θα µπορούσε να προσφέρει
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα από τα διάφορα τεστ στα οποία έχει εξεταστεί ένας εκπαιδευόµενος
καθώς και µια επισκόπηση των SCOs µε τα οποία ο µαθητής έχει εργαστεί ήδη. Ιστορικά
εκµάθησης των µαθητών θα µπορούσαν να συγκεντρωθούν και να διαχειριστούν. ∆εδοµένα που
εντοπίστηκαν να έχουν µεταφερθεί από τα SCOs στο LMS, θα µπορούσαν να παρουσιαστούν
στους εισηγητές µε διάφορους τρόπους και σε διάφορες µορφές, έτσι ώστε να πάρουν πολύτιµες
ενδείξεις σχετικά µε το περαιτέρω σχεδιασµό του εκπαιδευτικού περιεχοµένου.
Επίσης σηµαντικό γεγονός αποτελεί η ύπαρξη ενός µεγάλου αριθµού εργαλείων
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δηµιουργίας SCORM περιεχοµένου(Sidiropoulos et. Al, 2005). Κάθε δηµιουργός έχει την ευχέρεια
να επιλέξει εκείνο το εργαλείο που τον εξυπηρετεί περισσότερο.
4.2 Επιφυλάξεις για την παιδαγωγική αξία του SCORM
Η παιδαγωγική και µαθησιακή αξία του προτύπου SCORM αποτελεί την κορωνίδα των
επιφυλάξεων που έχουν εκφραστεί. Ο Rehak(2004) υποστηρίζει ότι “το SCORM έχει ουσιαστική
αξία µόνο για εκείνον τον εκπαιδευόµενο που έχει τον δικό του προσωπικό ρυθµό µάθησης και
κυρίως καθοδηγείται µόνος του. Το παιδαγωγικό µοντέλο του SCORM είναι περιορισµένο και
µάλλον ακατάλληλο για κάποια εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.” Το SCORM δεν ταιριάζει σε άλλη
βαθµίδα εκπαίδευσης, πλην της ανώτερης και ανώτατης. Η εξήγηση για αυτό βρίσκεται στο
γεγονός ότι το SCORM προέκυψε µέσα από ερευνητικές προσπάθειες του Υπουργείου Άµυνας των
ΗΠΑ, το οποίο και έχει διαφορετικές ανάγκες τόσο από την πρωτοβάθµια όσο και την
δευτεροβάθµια. Ο Godwin-Jones (2004) γίνεται πιο συγκεκριµένος, αφού θεωρείται ότι το SCORM
είναι εξαιρετικά χρήσιµο όταν υπάρχει ανάγκη για αυτοκαθοδηγούµενη και εξατοµικευµένη
µάθηση επικεντρωµένη στον µαθητή. Τέτοιες εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν τόσο στην
στρατιωτική εκπαίδευση όσο και σε κυβερνητικούς οργανισµούς καθώς και στις επιχειρήσεις.
Αντίθετα σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς υπάρχει ανάγκη για συνεργατική µάθηση, κάτι το οποίο
δεν προβλέπεται µέσα στις SCORM προδιαγραφές. Η εξήγηση για αυτή την παράλειψη στο
SCORM προκύπτει από την απαίτηση για ικανοποίηση της διαλειτουργικότητας και
µεταφερσιµότητας του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Η τεχνολογία που υλοποιεί

αυτές τις

απαιτήσεις είναι η scripting γλώσσα Javascript, η οποία τρέχει στον φυλλοµετρητή(browser) του
µαθητή.
Το γεγονός ότι το SCORM επικεντρώνεται γύρω από τον φυλλοµετρητή είναι κάτι που
ευνοεί και ενθαρρύνει την αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση και όχι την συνεργατική(Ip , 2003). Στην
συνεργατική µάθηση οι συµµετέχοντες δουλεύουν όλοι µαζί και το τελικό αποτέλεσµα είναι προϊόν
συνεργασίας και διαπραγµάτευσης όλης της οµάδας(Καµπουράκης 2006). Σύµφωνα µε τους
Bosworth και Hamilton (1994) η συνεργατική µάθηση µπορεί να αποτελέσει τη σηµαντικότερη
παιδαγωγική µεταβολή του αιώνα στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, διότι εν δυνάµει µπορεί
να αλλάξει τις απόψεις των δασκάλων και των εκπαιδευοµένων για την ίδια τη µάθηση.
To γεγονός ότι η συνεργατική µάθηση έχει ιδιαίτερη σηµασία και σπουδαιότητα απετέλεσε
κίνητρο για ενσωµάτωση συνεργατικών µαθησιακών δραστηριοτήτων στους SCORM κανόνες και
προδιαγραφές. Μία αξιόλογη προσπάθεια είναι αυτή των Ip και Canale, (2003) σύµφωνα µε την
οποία προτείνεται µία επέκταση στο πρότυπο SCORM, ώστε τα εκπαιδευτικά αντικείµενα(SCO)
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που χρησιµοποιούνται κατά την µαθησιακή διαδικασία να υποστηρίζουν συνεργατικές
εκπαιδευτικές µεθόδους. Η προτεινόµενη επέκταση του µοντέλου υλοποιεί ένα νέο εκπαιδευτικό
αντικείµενο, το συνεργατικό SCO . Η δηµιουργία του συνεργατικού SCO είχε ως συνέπεια το νέο
επεκταµένο πρότυπο να προκύψει µε εκπτώσεις σε ότι αφορά την επαναχρησιµοποίηση των
αντικειµένων, ωστόσο το θετικό στοιχείο είναι ότι έστω και µερικώς η επαναχρησιµοποίηση
επιτυγχάνεται.
Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη των Jonassen και Churchill (2004),
σύµφωνα µε τους οποίους “το SCORM ενθαρρύνει την συµπεριφοριστική και καθοδηγούµενη
µαθησιακή διαδικασία”. Η άποψη αυτή προήρθε από το γεγονός ότι περισσότεροι κατασκευαστές
λογισµικού σχετικού µε το SCORM περιγράφουν τα προϊόντα τους ως “παιδαγωγικά ουδέτερα”,
ωστόσο η προσεκτικότερη εξέτασή τους αναδυκνείει την κυριαρχία του συµπεριφοριστικού
παιδαγωγικού µοντέλου.
Ωστόσο υπάρχουν και αντίθετα επιχειρήµατα. Η Griffiths (2004) έχει προτείνει µία
υλοποίηση για την δηµιουργία εκπαιδευτικών αντικειµένων µε τρόπο που εξασφαλίζει την
παιδαγωγική αξία της µαθησιακής διαδικασίας. Η υλοποίηση βασίζεται σε ένα µαθησιακό µοντέλο
εκπαιδευτικών προδιαγραφών το UDRIPS (Stubbs & Watkins , 1996). Τα αρχικά σηµαίνουν
Universal Picture, Definitions, Rules, Illustrative examples, Problem solving and Summary. To
αποτέλεσµα της υλοποίησης κατέληξε στη δηµιουργία εκπαιδευτικών αντικειµένων υψηλής
µαθησιακής αξίας, τα οποία κατόπιν µέσω του RELOAD, που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3,
συµµορφώθηκαν µε τις SCORM προδιαγραφές.
To

SCORM

αναµφίβολα

έχει

καταφέρει

να

υλοποιήσει

την

απαίτηση

για

διαλειτουργικότητα, ωστόσο δεν παρέχει καµία εγγύηση ότι το περιεχοµένο που τρέχει στα
διάφορα συµβατά µε το SCORM συστήµατα έχει κάποια µαθησιακή αξία παρατηρεί ο
Welsch(2002). Μάλιστα χρησιµοποιεί και ένα παράδειγµα προκειµένου να τονίσει αυτή την
έλλειψη των εγγυήσεων. Επιχειρεί να παροµοιώσει τις προδιαγραφές της διαλειτουργικότητας µε
υδραυλικούς σωλήνες, στους οποίους µπορεί να κυλάει είτε καθαρό νερό είτε απόβλητα.
Ο κύριος λόγος που ενδέχεται να οδηγήσει στην παραγωγή “εκπαιδευτικών αποβλήτων”
είναι ο πολλαπλός ορισµός του εκπαιδευτικού αντικειµένου. Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάστηκαν δύο
ορισµοί, αµφότεροι αρκετά χαλαροί και γενικοί. Στην ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα µπορεί
κανείς να εντοπίσει περισσότερους ορισµούς και µάλιστα διαφορετικούς µεταξύ τους, γεγονός που
προκαλεί ασάφεια στο τι πραγµατικά είναι ένα εκπαιδευτικό αντικείµενο αφού ορίζεται τόσο µικρό
όσο µία σταγόνα και τόσο µεγάλο όσο ένας ωκεανός.
Στο SCORM το εκπαιδευτικό αντικείµενο αντιµετωπίζεται ως SCO (Sharable Content
Object). H βασική επιφύλαξη του Welsch έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο το SCORM θα βάλει
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στην σωστή σειρά τα εκπαιδευτικά αντικείµενα. Για παράδειγµα, µία κλασική εκπαιδευτική
στρατηγική είναι να παρέχεται στους µαθητές αρκετή βοήθεια στην αρχή και ο καθηγητής να
αποσύρεται σταδιακά ώστε οι µαθητές να τα καταφέρουν µόνοι τους. Η λογική για αυτή την
πρακτική είναι ότι ένας µαθητής δεν θα µάθει τίποτα αν ο καθηγητής κάνει όλη την δουλειά για
αυτόν. Προβλήµατα παρουσιάζονται στην εφαρµογή µιας τέτοιας στρατηγικής αν στον µαθητή
παρουσιαστούν αρχικά ένα µεγάλο πλήθος από µικρά εκπαιδευτικά αντικείµενα, καθώς τότε είναι
πολύ πιθανό ο µαθητής να έρθει αντιµέτωπος µε πολλά και κυρίως ετερόκλητα εκπαιδευτικά
αντικείµενα χωρίς καµία παιδαγωγική συσχέτιση µεταξύ τους.
Στην µαθησιακή εµπειρία η αλληλεπίδραση ανάµεσα στον µαθητή και τα εκπαιδευτικά
αντικείµενα έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία. Όταν όµως τα εκπαιδευτικά αντικείµενα είναι πολύ
µικρές και αυτόνοµες εκπαιδευτικές µονάδες, τότε υποβαθµίζεται και παιδαγωγικά και η ίδια η
µάθηση.
Ακόµα περισσότερο και σε ότι αφορά τα εκπαιδευτικά αντικείµενα σε SCO µορφή, οι Bohl,
et. al. (2002) διατυπώνουν ορισµένες παρατηρήσεις βασισµένες στην προϋπόθεση ότι υπάρχει µια
αγορά για µικρά σε µέγεθος SCO που είναι ανεξάρτητη από το εκπαιδευτικό τους περιεχόµενο. Τα
εκπαιδευτικά αντικείµενα που προσφέρονται έχουν κατασκευαστεί µε τη χρήση διαφορετικών
εργαλείων δηµιουργίας. Ενδεχοµένως, µερικά SCO έχουν τη δική τους πλοήγηση και τη δική τους
αλληλουχία στοιχείων. Ακόµα γίνεται η παραδοχή ότι το ύφος της γλώσσας, η σηµασιολογία των
λέξεων, ο τρόπος παρουσίασης του περιεχόµενου, η επεξεργασία των µέσων, και άλλα σηµαντικά
χαρακτηριστικά των SCO διαφέρουν. Με την χρησιµοποίηση διαφορετικών εργαλείων δηµιουργίας
εκπαιδευτικού υλικού σύµφωνο µε το

SCORM, διαφορετικά

SCOs θα µπορούσαν να

συγκεντρωθούν για να διαµορφώσουν ένα σύνθετο SCO, σύµφωνα και µε το CAM(Content
Aggregation Model).
Καταρχήν, αυτό προϋποθέτει έναν δαπανηρό έλεγχο και αξιολόγηση των κατάλληλων
αντικειµένων µάθησης. Ενδεχοµένως, SCO που δεν υπάρχουν ακόµα στην αγορά, πρέπει να
αναπτυχθούν ξεχωριστά. Η λειτουργία και η ευχρηστία ενός SCO που σχηµατίζεται κατ' αυτό τον
τρόπο(µε σύνθεση δηλαδή απλών, µικρών αλλά διαφορετικών SCO), εξαρτάται αποκλειστικά από
τις δυνατότητες του LMS µε το οποίο το SCO υποτίθεται ότι συνεργάζεται. Η χρησιµότητα αυτού
του SCO εποµένως εξαρτάται από το LMS.
Από την άποψη ενός µαθητή, ένα SCO παρουσιάζεται σαν µία ανοµοιογενής σύνθεση
εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Ο µαθητής πρέπει να ανακαλύψει µόνος του τις εσωτερικές
µαθησιακές σχέσεις ανάµεσα στα εκπαιδευτικά στοιχεία του αντικειµένου. Ο λόγος για τον οποίο
συµβαίνει αυτό είναι διότι ένα

SCO περιέχει µόνο µία γενική εξήγηση του εκπαιδευτικού

περιεχοµένου. Το LMS παρέχει ένα γενικό τρόπο πλοήγησης στον εκπαιδευόµενο, ωστόσο ο
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µαθητής πρέπει να προσαρµοστεί στα διαφορετικά τοπικά στοιχεία πλοήγησης του συγκεκριµένου
SCO.
Εκτός από το ότι ένα SCO µετά βίας είναι ικανό να αναπαραστήσει σύνθετα γεγονότα
επαρκώς και ικανοποιητικά, ένα τέτοιο SCO κάθε άλλο παρά ελκυστικό και κατάλληλο για
καθηµερινή χρήση εµφανίζεται να είναι. Μερικές από τις παραπάνω δυσκολίες θα µπορούσαν να
αποφευχθούν, εάν ένα SCO σχεδιαζόταν εντελώς από την αρχή και αν όλα τα SCO αναπτυσσόταν
µε έναν τυποποιηµένο τρόπο. Αλλά, ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση πληροφορίες εξαρτώµενες
από το περιεχόµενο µάθησης δεν θα επιτρεπόταν για να ενσωµατωθούν στο SCO επειδή έτσι ένα
ουσιαστικό επιχείρηµα για τη χρησιµοποίηση του πρότυπου SCORM δεν θα ίσχυε πλέον. Το
σύνολο των προβληµάτων που περιγράφονται ανωτέρω ισχύει ακόµα και για όλους τους άλλους
κατασκευαστές και δηµιουργούς που χρησιµοποιούν το SCO κατ' αυτό τον τρόπο.
Επιπλέον, είναι θέµα προς συζήτηση εάν η προσέγγιση του προτύπου SCORM προωθεί την
ανάπτυξη υψηλής ποιότητας SCO. Ακόµα κι αν ήταν δυνατό να αγορασεί SCO και να έχει
οµοιόµορφη όψη και αίσθηση (look & feel)τους, είναι αβέβαιο εάν αυτό θα ήταν λογικό ή αν κάτι
τέτοιο θα ήταν εφαρµόσηµο. Θα απαιτούσε πολλή πρόσθετη εργασία και θα είχε σαν απόρροια, ότι
κατά τον αγορά νεώτερων εκδόσεων SCOs, η ίδια εργασία θα έπρεπε να γίνει πάλι. Αυτό που
προκύπτει από την παραπάνω παρατήρηση είναι ότι η διαδικασία δηµιουργίας SCORM
αντικειµένων είναι πολύ δύσκολο να εµπορευµατοποιηθεί.
Η µαθησιακή αξία του SCORM αµφισβητείται ωστόσο και ως προς την ικανοποίηση της
απαίτησης για επαναχρησιµοποίηση και µεταφερσιµότητα. Ο Dowens(2004) υποστηρίζει ότι η
µεταφορά SCORM αντικειµένων από LMS σε LMS γίνεται χωρίς να ληφθεί υπόψη το ευρύτερο
µαθησιακό πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και χωρίς ιδιαίτερο εκπαιδευτικό σχεδιασµό. Η
εξήγηση µάλιστα που δίνει είναι ότι το SCORM αποτελεί προϊόν του υπουργείου άµυνας των
ΗΠΑ, το οποίο σίγουρα δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της
µαθησιακής εµπειρίας. Παρόµοιες επιφυλάξεις εκφράζουν και οι Bohl, et. al. (2002) αφού
σηµειώνουν ότι δεν λαµβάνεται υπόψη πως ένα SCO θα µπορούσε να δείξει στο LMS πώς θέλει να
συµπεριφερθεί σε έναν συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Μία ακόµη κριτική σχετικά µε την προσέγγιση των LCMS πάνω στα εκπαιδευτικά
αντικείµενα έρχεται από τους Chapman και Hall (2005), οι οποίοι αναφέρουν ότι υπάρχουν
ορισµένες αποτυχηµένες προσεγγίσεις όπου η τεχνολογία διαχείρισης περιεχοµένου µάθησης έχει
χρησιµοποιηθεί παρανοηµένα ή µε εντελώς άσχηµο τρόπο. ∆ηλαδή, ενώ η τεχνολογία αυτή έχει ως
σκοπό να κάνει το περιεχόµενο εκµάθησης εύκολα επαναχρησιµοποιήσιµο, έχει δηµιουργήσει
κυριολεκτικά µία δεξαµενή υπερφορτωµένων µαζικών πληροφοριών, στην οποία τα εκπαιδευτικά
αντικείµενα συνδέονται σε ακολουθίες που δεν βγάζουν νόηµα ή παραπληροφορούν µε
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αποτέλεσµα τελικά περισσότερο να συγχέουν παρά να εκπαιδεύουν. Αυτό συµβαίνει διότι τα
επαναχρησιµοποιούµενα εκπαιδευτικά αντικείµενα διαδίδουν τη γνώση τους ανεξάρτητα από το
γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιούνται κάθε φορά. Κατά κάποιο τρόπο θα
µπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως η τεχνολογία ξεπέρασε τη δυνατότητα για σοφή και
αποδοτική διαχείριση. Οι κατασκευαστές των LCMS συνεχίζουν να προσθέτουν νέα σύνολα
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, όταν οι περισσότεροι δηµιουργοί εκπαιδευτικού περιεχοµένου
ακόµη καταπιάνονται µε µερικές από τις βασικές έννοιες της δηµιουργίας αντικειµένων µάθησης.

4.3 Επιφυλάξεις για την διόρθωση των λαθών στο SCORM
Η µαθησιακή διαδικασία που συντελείται µέσα από την αλληλεπίδραση µε SCORM
εκπαιδευτικά αντικείµενα, ορισµένες φορές έρχεται αντιµέτωπη µε διάφορους ανασταλτικούς
περιορισµούς. Οι Blackmon et. al. (2004) έχουν εντοπίσει ότι η διαδικασία διόρθωσης των λαθών
ενός µαθητή εµφανίζει ελλειµµατική και προβληµατική συµπεριφορά.
Ένας µαθητής καλείται µέσα σε ένα LMS να ασχοληθεί µε ένα SCO το οποίο περιέχει ένα
τεστ. Συνήθως, όταν ο µαθητής απαντήσει λανθασµένα σε µία ερώτηση, εµφανίζεται ένα µήνυµα
λάθους. Οι απαντήσεις του µαθητή καταγράφονται µε σκοπό να καθοριστεί ΑΝ έχει ολοκληρωθεί
το τεστ και ΠΟΣΗ είναι η βαθµολογία του. Αν ο µαθητής αριστεύσει προφανώς ο εκπαιδευτής δεν
χρειάζεται άλλες πληροφορίες. Στην αντίθετη όµως περίπτωση, σηµαντική πληροφορία που αφορά
ΠΟΙΟΣ έκανε το λάθος (ειδικότερα, τι κοινό υπάρχει ανάµεσα στους µαθητές που έκαναν το ίδιο
λάθος), ΠΩΣ έσφαλαν και ποιες ήταν οι συνθήκες όταν έσφαλαν δεν καταγράφεται. Εάν η
διαδικασία της διόρθωσης ενός σφάλµατος του εκπαιδευόµενου στοχεύει αποκλειστικά και µόνο
στο συγκεκριµένο σφάλµα και στο πως και γιατί αυτό διορθώνεται, τότε η προκαθορισµένη
απόκριση του SCO που προσφέρεται στον µαθητή µέσα από το LMS θεωρείται και είναι επαρκής.
Αν όµως η διαδικασία διόρθωσης του σφάλµατος στοχεύει στην ανάδειξη βαθύτερων αιτιών που
προκάλεσαν το σφάλµα, τότε ασφαλώς και δεν αρκεί το προκαθορισµένο µήνυµα λάθους που
παρουσιάζεται στον µαθητή.
Η ανεπάρκεια αυτή του SCORM οφείλεται στην στατική δοµή των αντικειµένων µάθησης.
Τα SCO δηµιουργούνται από πολλές και ετερόκλητες εκπαιδευτικές πηγές και δεν µπορούν να
µετατραπούν κατά τη διάρκεια της µαθησιακής εµπειρίας. Βέβαια πρέπει να σηµειωθεί πως δεν
πρόκειται για εντελώς στατικά αντικείµενα µιας και επικοινωνούν µε το LMS, ωστόσο η
επικοινωνία και η ανταλλαγή µηνυµάτων είναι προκαθορισµένη. Ακόµα περισσότερο, η στατική
δοµή των SCORM αντικειµένων εµφανίζεται και στους κανόνες αλληλουχίας και σειράς µε την
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οποία ο µαθητής θα προσπελάσει το περιεχοµένο. Η σειρά είναι αυστηρά καθορισµένο από τον
δηµιουργό του αντικειµένου και δεν αλλάζει κατά την διάρκεια της µάθησης.
Ένας ακόµη περιορισµός έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η επικοινωνία ανάµεσα σε LMS
και SCO γίνεται µε ευθύνη του δεύτερου. Το SCO είναι αυτό που αρχικοποιεί την επικοινωνία και
αυτό που ζητάει δεδοµένα. Το LMS δεν µπορεί να διακόψει την εκτέλεση ενός SCORM
αντικειµένου ώστε να κατευθύνει τον εκπαιδευόµενο σε µία άλλη µαθησιακή δραστηριότητα
προκειµένου η διαδικασία της διόρθωσης σφάλµατος να αποβεί παραγωγικότερη.
Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, τα SCORM αντικείµενα δεν
µπορούν να να επικοινωνήσουν απευθείας µεταξύ τους. Αυτό έχει ως συνέπεια ένα κοµµάτι από το
µαθησιακό περιεχοµένο ενός αντικειµένου να µην µπορεί να µεταβάλει άµεσα τον τρόπο µε τον
οποίο ένα άλλο SCO θα αλληλεπιδράσει µε τον εκπαιδευόµενο.
Τέλος οι κανόνες αλληλουχίας και σειράς εφαρµόζονται και ανάµεσα στα SCORM
αντικείµενα. Για παράδειγµα, η επίδοση που θα καταγράψει ένας εκπαιδευόµενος κατά την
ενασχόλησή του µε ένα SCO µπορεί να επηρεάσει την πλοήγησή του σε ένα άλλο αντικείµενο.
Ακόµα όµως και αυτή η διαδροµή µάθησης καθορίζεται µόνο µία φορά, δηλαδή όταν
κατασκευάζεται το SCORM αντικείµενο, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό αδύνατη την οποία
προσαρµογή στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός µαθητή.
4.3.1 SCORM και εξατοµικευµένη µάθηση
Ο αντίλογος για την προσαρµογή στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός µαθητή έρχεται από τους Liu
και Huang (2004) οι οποίοι προτείνουν µία διαδικασία σχεδιασµού προσαρµοσµένου και
εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού περιεχοµένου παράλληλα µε τη συµµόρφωση στις SCORM
προδιαγραφές. Η υλοποίηση του σχεδιασµού πραγµατοποιείται µε τη χρήση των βασικών εννοιών
του Content Aggregation Model (CAM), όπως τα µεταδεδοµένα, την “πακετοποίηση” του
περιεχοµένου καθώς την οργάνωση του περιεχοµένου. Η συµµόρφωση στις SCORM προδιαγραφές
έρχεται ως συνέπεια από την συµβατότητα µε το Content Aggregation Model.
Η ιδιαιτερότητα του προτεινόµενου σχεδιασµού έγκειται στο γεγονός ότι ορίζονται και τα
παρακάτω χαρακτηριστικά, που προσδίδουν στο εκπαιδευτικό περιεχοµένο προσαρµοστικότητα
και εξατοµίκευση.

•

Ορατότητα (Visibility) : κάθε εκπαιδευόµενος έχει διαφορετικές ικανότητες και
διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο. Το χαρακτηριστικό της ορατότητας καθορίζει αν ένα
εκπαιδευτικό αντικείµενο θα είναι ορατό ή όχι.
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•

Επίπεδο (Level) : για την προσαρµογή στις δυνατότητες του εκπαιδευόµενου το
εκπαιδευτικό υλικό έχει ένα χαρακτηριστικό που δηλώνει και περιγράφει το επίπεδό του,
εικόνα 49. Η υλοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού εύκολα πετυχαίνεται αν κάθε SCO
περιέχει διαφορετικό αριθµό από Assets, εικόνα 50. επιπλέον οι πίνακες 5 και 6
περιγράφουν τα SCO και τα Asset µεταδεδοµένα.

•

∆υσκολία (Difficulty) : Το χαρακτηριστικό αυτό αποκαλύπτει εάν το εκπαιδευτικό
αντικείµενο είναι εύκολο ή όχι.

•

Συσχέτιση (Relation) : Κάποια εκπαιδευτικά αντικείµενα διαδραµατίζουν ιδιαίτερο ρόλο
σε αφορά την σχεσιακή θέση που έχουν σε µία αλυσίδα µάθησης.

•

Αναγκαιότητα (Necessity) : Για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου µαθησιακού στόχου
κάποια εκπαιδευτικά αντικείµενα είναι απαραίτητα ενώ κάποια άλλα όχι.

Εικόνα 49 - Προσαρµογή του SCO στο επίπεδο κάθε µαθητή (Πηγή: Liu & Huang, 2004)
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Εικόνα 50 - SCO διαφορετικού επιπέδου (Πηγή: Liu & Huang, 2004)

Πίνακας 5 - Tα µεταδεδοµένα του SCO 3 (Liu & Huang, 2004)

Identifier

SCO 3

Title

O Τίτλος του SCO , για παράδειγµα “∆ίκτυα Υπολογιστών”

Assets

Τα Assets που περιέχει το SCO, δηλαδή Asset 1, Asset 2 και Asset 3

Difficulty

O βαθµός δυσκολίας του SCO σε κλίµακα 1-5 , έστω 2

Level

3

Relation

Με ποια άλλα SCO σχετίζεται , SCO 2 και SCO 1

Description

Περιγραφή του SCO , “TCP/IP και UDP”
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Πίνακας 6 - Tα µεταδεδοµένα των Assets(Liu & Huang, 2004)

Identifier

Visibility

Necessity

Asset 1

(T,T,T)

T

Asset 2

(F,T,T)

F

Asset 3

(F,F,T)

F

Στον πίνακα 6 τα σύµβολα (Τ,F) σηµαίνουν True και False αντίστοιχα. Το ότι το Asset 1
έχει Ορατότητα (Τ,Τ,Τ) σηµαίνει ότι είναι ορατό και στα τρία επίπεδα, ενώ το Asset 2 είναι ορατό
στα επίπεδα 2 και 2. Με την ίδια λογική, το Asset 3 είναι ορατό µόνο στο 3 επίπεδο.
Μία άλλη προσέγγιση έρχεται από τους Su et. al(2006) η οποία προτείνει τον σχεδιασµό
µίας εκπαιδευτικής διαδικασίας που επιτρέπει την προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού στις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε µαθητή. Η διαδικασία που προτείνεται εκµεταλλεύεται τις Sequencing and
Navigation προδιαγραφές του SCORM µοντέλου και ειδικότερα την ιεραρχική δοµή δεδοµένων
του ∆έντρου ∆ραστηριοτήτων (Activity Tree).
Αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα ο τρόπος µε τον οποίο το εκπαιδευτικό περιεχόµενο θα
προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή. Εξίσου σηµαντικό και σπουδαίο όµως ζήτηµα
αποτελεί και η κατασκευή και χρήση του δέντρου δραστηριοτήτων που θα καθορίσει τους κανόνες
αλληλουχίας. Οι Su et. al(2006) δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην παιδαγωγική αξία της
εξατοµικευµένης µάθησης και για το λόγο αυτό προτείνουν τον σχεδιασµό µιας εκπαιδευτικής
διαδικασίας που ολοκληρώνεται µε την κατασκευή ενός προσαρµοσµένου SCORM αντικείµενου.
Ειδικότερα, προτείνεται ο παρακάτω σχεδιασµός που υλοποιείται σε τέσσερις ξεχωριστές φάσεις:
1. Αρχικά καθορίζεται το µαθησιακό προφίλ του εκπαιδευοµένου που περιέχει πληροφορίες
για το φύλλο του, τον τρόπο µάθησής του, τις µαθησιακές του εµπειρίες µε βάση ειδικές
παιδαγωγικές θεωρίες για τη γνώση και τη µάθηση.
2. Στην συνέχεια εφαρµόζονται τεχνικές ώστε να µοντελοποιηθούν τα γνωστικά µονοπάτια
που ακολουθεί ο κάθε µαθητής ξεχωριστά και γίνεται µία προσπάθεια ώστε να
δηµιουργηθούν οµάδες που να περιέχουν τα παραπάνω µονοπάτια. Για παράδειγµα
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οµαδοποιούνται οι µαθητές µε βάση την απόδοσή τους.
3. Στην φάση αυτή κάθε δηµιουργείται ένα δέντρο αποφάσεων (Decision Tree) µε βάση τα
µαθησιακά προφίλ των εκπαιδευοµένων.
4. Στην τελευταία φάση, σε κάθε δηµιουργηµένη οµάδα περιέχονται µονοπάτια γνώσης. Τα
µονοπάτια αυτά χρησιµεύουν ως κανόνες δόµησης των ∆έντρων ∆ραστηριοτήτων. Με
τον τρόπο αυτό καταλήγουµε σε προσαρµοσµένα ∆έντρα ∆ραστηριοτήτων, τα οποία µε
την σειρά τους καταλήγουν σε εξατοµικευµένα SCORM πακέτα.
Τέλος, οι Abdullah & Davis (2005) προτείνουν την υλοποίηση ενός µοντέλου που ξεπερνά
την στατικότητα που εµφανίζουν οι SCORM κανόνες και προδιαγραφές. Οι Abdullah & Davis
(2005) επισηµαίνουν το γεγονός ότι όλοι οι µαθητές µέσα από τα SCORM πακέτα θα λάβουν την
ίδια προκαθορισµένη ποσότητα και ποιότητα γνώσης ανεξάρτητα από τις µαθησιακές τους
ιδιαιτερότητες. Προκειµένου να ξεπεραστεί ο περιορισµός αυτός προτείνεται η υλοποίηση µίας
εκπαιδευτικής αρχιτεκτονικής η οποία παρέχει στο SCORM µία νέα εξωτερική υπηρεσία για την
προσαρµογή στις ανάγκες κάθε εκπαιδευόµενου ξεχωριστά.
Η αρχιτεκτονική ουσιαστικά βασίζεται σε µία βάση γνώσης µε το όνοµα AuldLinky
(Michaelides, 2001) . H βάση αυτή περιέχει υπερσυνδέσµους µε εκπαιδευτικό περιεχοµένο.
Η διαδικασία της εξατοµίκευσης ενός SCORM πακέτου αρχίζει µε την εξαγωγή
συµπερασµάτων από την δοµή και την οργάνωση του Μανιφέστου που υπάρχει σε κάθε SCORM
πακέτο. Εξετάζοντας κανείς το Μανιφέστο µπορεί να καταλάβει µε ποια σειρά παρουσιάζονται τα
διάφορα εκπαιδευτικά αντικείµενα στον εκπαιδευόµενο. Το αποτέλεσµα της αρχικής αυτής
διαδικασίας είναι η δηµιουργία ενός χάρτη γνώσης σχετικά µε το εκπαιδευτικό περιεχοµένο του
πακέτου. Ο χάρτης γνώσης είναι η δοµή που υλοποιεί την απαίτηση για εξατοµίκευση στην
διαδικασία της µάθησης και αυτό διότι αποτελεί µία δυναµική δοµή, η οποία µεταβάλλεται
ανάλογα µε την πλοήγηση µέσα στο SCORM πακέτο. ∆ηλαδή όσο ο µαθητής αλληλεπιδρά µε το
µαθησιακό περιεχοµένο, χρησιµοποιώντας τα κουµπιά πλοήγησης Επόµενο ή Προηγούµενο, ο
χάρτης γνώσης καταγράφει και παρακολουθεί την διαδροµή του. Τεχνικά ο χάρτης γνώσης είναι σε
κατάλληλη µορφή ώστε να µπορεί να επικοινωνήσει απευθείας µε την βάση γνώσης AuldLinky. Το
αποτέλεσµα αυτής της επικοινωνίας είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπερσυνδέσµων από την βάση
γνώσης πίσω στον χάρτη γνώσης. Οι υπερσύνδεσµοι αυτοί εµφανίζονται µέσα από το LMS στον
εκπαιδευόµενο και αλλάζουν κάθε φορά που αυτός πλοηγείται µέσα στο SCORM πακέτο. Με τον
τρόπο αυτό το περιεχοµένο του SCORM πακέτου έχει επεκταθεί ώστε να περιέχει ακόµη ένα
δυναµικό τµήµα µε υπερσυνδέσµους που συνεχώς αλλάζουν όσο ο µαθητής κινείται µέσα στο
πακέτο.
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Βέβαια, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι για να λειτουργήσει η παραπάνω αρχιτεκτονική
προϋποθέτει αφενός ότι το SCORM πακέτα είναι πλήρως και ορθά περιγραφόµενο µέσα στο
Μανιφέστο αφετέρου ότι το LMS µέσα στο οποίο εισάγεται το πακέτο θα πρέπει να είναι πλήρως
συµµορφωµένο µε τους κανόνες και τις προδιαγραφές του SCORM. Για παράδειγµα το LMS
Atutor που παρουσιάστηκε στο κεφ. 3 δεν θα µπορούσε να υλοποιήσει την προτεινόµενη
εκπαιδευτική αρχιτεκτονική.
4.4 ∆υσκολίες στην υλοποίηση του SCORM
Το εκπαιδευτικό περιεχοµένο που δηµιουργείται σε ένα LMS πολλές φορές είναι δύσκολο
να εξαχθεί και να εισαχθεί κατόπιν σε ένα άλλο LMS ή ακόµα και να µοιραστεί µεταξύ χρηστών
του ίδιου LMS (Godwin-Jones 2004). To περιεχοµένο όµως που έχει συµµορφωθεί στις SCORM
προδιαγραφές ξεπερνά την δυσκολία αυτή και µπορεί εύκολα να µετακινείται ανάµεσα σε
διαφορετικά LMS. Αυτός ήταν και ο αρχικός στόχος του οργανισµού ADL που ανέπτυξε τους
SCORM κανόνες για να διευκολύνει την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού ανάµεσα σε
κυβερνητικά και στρατιωτικά συστήµατα διαφορετικής φιλοσοφίας και λειτουργίας. Η βασική ιδέα
ήταν το εκπαιδευτικό περιεχοµένο να αποδοµηθεί σε ελάχιστα δυνατά τµήµατα(SCO), ώστε αυτά
µετέπειτα να συγκεντρωθούν και να σχηµατίσουν είτε ένα µάθηµα είτε έναν ολόκληρο κύκλο
σπουδών. Τα SCO λειτουργούν µέσα σε ένα LMS το οποίο είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση
του εκπαιδευόµενου, αλλά και του εκπαιδευτή, µε τα εκπαιδευτικά αντικείµενα.
Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα της υλοποίησης και της πρακτικής εφαρµογής των
SCORM κανόνων έχει να κάνει µε την ορθή κατασκευή του µαθήµατος από τα µεµονωµένα SCO
και πως τελικά θα παρουσιαστεί το τελικό αποτέλεσµα στον µαθητή. Ο Godwin-Jones(2004)
σηµειώνει πως η έκδοση 1.2 του SCORM(2001) δεν περιέχει αρκετές προδιαγραφές που αφορούν
την σωστή σειρά µε την οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν τα SCORM αντικείµενα. Ειδικότερα, η
υλοποίηση της ορθής αλληλουχίας αντικειµένων επιτυγχάνεται µέσα από προαπαιτούµενα SCO .
∆ηλαδή ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να ολοκληρώσει την ενασχόλησή του µε ένα SCO πριν
προχωρήσει στο επόµενο. Η επιλογή των προαπαιτουµένων δεν έτυχε ευρείας αποδοχής από τους
κατασκευαστές των LMS και για το λόγο αυτό και οι διάφοροι δηµιουργοί SCORM εκπαιδευτικού
υλικού δεν χρησιµοποιούσαν συχνά αυτό το χαρακτηριστικό των κανόνων. Ωστόσο η τελευταία
έκδοση SCORM 2004, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2004, είναι εµπλουτισµένη µε κανόνες
αλληλουχίας και διάταξης του περιεχοµένου. Με τον τρόπο αυτό, τα SCO έχουν αποκτήσει
περισσότερες δυνατότητες δίνοντας στο µάθηµα

µορφή γραφήµατος. Αυτό σηµαίνει πως ο

µαθητής κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας µπορεί να µετακινείται ανάµεσα στα
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µαθησιακά αντικείµενα ακολουθώντας µία διαδροµή όχι απαραίτητα γραµµική, δηλαδή πρώτα το
ένα και µετά το άλλο, αλλά ελεύθερα µέσα από καθορισµένα µονοπάτια γνώσης που συνδέουν τα
SCO µεταξύ τους.
Η έκδοση SCORM 2004 αναµφίβολα επεκτείνει τις δυνατότητες του µοντέλου. Ωστόσο
αυξάνει και την πολυπλοκότητα του, ιδιαίτερα στην µεριά των δηµιουργών SCORM εκπαιδευτικού
περιεχοµένου. Έχουν ήδη καταγραφεί προβληµατισµοί, ότι η πολυπλοκότητα του SCORM
αποθαρρύνει µικρούς οργανισµούς ή µεµονωµένους κατασκευαστές(Godwin-Jones, 2004). Παρότι
κυκλοφορούν αρκετά εργαλεία και λογισµικά για την δηµιουργία SCORM περιεχοµένου, η
εποικοδοµητική τους χρήση ακόµα απαιτεί µία ικανοποιητική κατανόηση της λειτουργίας του
µοντέλου.
Ένα ακόµη τεχνικό ζήτηµα της υλοποίησης του SCORM έχει να κάνει µε τον τρόπο
παρουσίασης του µαθήµατος. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ένα µάθηµα δεν είναι διόλου
απίθανο να αποτελείται από διαφορετικά και ανοµοιογενή SCO. Ο λόγος που προκαλεί αυτήν την
ανοµοιοµορφία έγκειται στο γεγονός ότι ο δηµιουργός κάθε αντικειµένου ακολουθεί ξεχωριστή
διαδικασία κατασκευής, µε συνέπεια ο τρόπος εµφάνισης του περιεχοµένου να µην µεταβάλλεται.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το µάθηµα να µην έχει οµοιόµορφη µορφή και αυτό γιατί οι SCORM
κανόνες δεν έχουν καµία εµπλοκή στον τρόπο εµφάνισης καθώς και στη µορφή του περιεχοµένου.
Αντίθετα αποτελεί ευθύνη του LMS να προσδώσει οµοιοµορφία στα ετερόκλητα εκπαιδευτικά
αντικείµενα, ωστόσο µία τέτοια διαδικασία κάθε άλλο παρά απλή θεωρείται.
Λιγότερο σηµαντικά τεχνικά ζητήµατα υλοποίησης έχουν να κάνουν τη φιλοσοφία του
SCORM και το ότι αυτό χρησιµοποιεί scripting τεχνολογία(ειδικότερα τη γλώσσα Javascript,
δηλαδή client-side scripting) για την επικοινωνία ανάµεσα στο αντικείµενο και το LMS. Υπάρχουν
ορισµένοι προβληµατισµοί σχετικά µε την ασφάλεια της επικοινωνίας, για παράδειγµα οι
µηχανισµοί ασφαλείας ενός φυλλοµετρητή(browser) µερικές φορές εµφανίζουν µήνυµα σφάλµατος
όταν µέρος του περιεχοµένου ενός SCO υπάρχει έξω από το περιβάλλον ενός LMS. Παρότι έχουν
προταθεί λύσεις, οι προβληµατισµοί συνεχίζουν να υφίστανται.
Όσο εξελίσσεται το πρότυπο SCORM είναι πολύ πιθανό πως τα τεχνικά ζητήµατα θα
ξεπεραστούν µε την εµφάνιση νέων χαρακτηριστικών. Βέβαια εξίσου πιθανό είναι από τα νέα
χαρακτηριστικά να προκύψουν καινούργια ζητήµατα υλοποίησης, ωστόσο σε µία διαδικασία
συνεχούς εξέλιξης τέτοια ζητήµατα είναι αναµενόµενο ότι θα παρουσιαστούν. Σε ότι αφορά όµως
τους κατασκευαστές εργαλείων, αυτοί καλούνται να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση παραγωγής
εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχοµένου που να εκµεταλλεύονται τα καινούργια
χαρακτηριστικά, έχοντας πάντα κατά νου ότι ο τυπικός εκπαιδευτής δεν µπορεί να είναι και ειδικός
στις τεχνικές λεπτοµέρειες του SCORM. Αν µάλιστα η διαδικασία δηµιουργίας SCORM
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περιεχοµένου παραµείνει

απαιτητική σε τεχνικό επίπεδο θεωρείται µάλλον απίθανο ο µέσος

καθηγητής να εκµεταλλευτεί στο έπακρο όλα τα πλεονεκτήµατα του SCORM. Εξίσου απίθανο
θεωρείται ένα πανεπιστήµιο για παράδειγµα να αναθέσει σε κάποιους ειδικούς να βοηθούν τους
καθηγητές κατά την δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού σύµφωνο µε το SCORM.
Τέλος, οι Simsek & Yavuz(2005) παρουσιάζουν ορισµένες από τις δυσκολίες που ενδέχεται
να παρουσιαστούν προκειµένου ένα LCMS να καταστεί συµβατό µε τις απαιτήσεις SCORM
1. Το πρότυπο SCORM είναι “ανώριµο” και αλλάζει σχετικά γρήγορα.
2. Παρότι το SCORM συνοδεύεται από περιεκτικά και κατανοητά εγχειρίδια, η εύρεση
συµβατών παραδειγµάτων δεν είναι καθόλου εύκολη ενώ ακόµα και τα παραδείγµατα που
τελικά βρίσκονται δεν είναι ολοκληρωµένα εντελώς.
3. Επίσης η εύρεση πληροφοριών καθώς και η εύρεση ενός πεπειραµένου πάνω στο
πρότυπο αυτό πρόσωπο είναι εξαιρετικά δύσκολη, όταν απαιτείται τεχνική βοήθεια.
4. Υπάρχουν πάρα πολλά πεδία µεταδεδοµένων στο SCORM, και το να είναι όλα αυτά τα
πεδία του προτύπου SCORM σε ισχύ είναι απαιτητική εργασία τόσο για τον
προγραµµατιστή ή τον δηµιουργό εκπαιδευτικού αντικειµένου όσο και για τον χρήστη. Η
απόφαση για τα ποια πεδία είναι απαραίτητα δεν είναι απλή επιλογή τις περισσότερες
φορές.
5. Πιθανή δυσκολία είναι ότι το πρότυπο SCORM βασίζεται ιδιαίτερα σε scripting στην
πλευρά του χρήστη (χρήση Javascript στον φυλλοµετρητή) και χρειάζεται αρχεία SCO σε
HTML µορφή και όχι σε µια δυναµική µορφή όπως για παράδειγµα .aspx ή .php. Έτσι, τα
διάφορα τέστ καθώς και άλλα εργαλεία µέτρησης της απόδοσης στο SCO πρέπει να
στηριχθούν και αυτά σε client scripting. Αυτό σαφώς περιορίζει την ευελιξία που έχει ο
εκάστοτε προγραµµατιστής ή ο δηµιουργός και επιφέρει αδυναµίες ασφάλειας.
6. Αν και ο όρος, SCORM, είναι ευρέως γνωστός σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης και στα σχετικά τµήµατα των πανεπιστηµίων, δεν
είναι αντίστοιχα γνωστός στους χρήστες, δηλαδή στους εκπαιδευτές και τους
εκπαιδευόµενους.
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Τέλος, αλλά όχι τελευταία σε σηµασία, δυσκολία είναι το ότι η πρακτική εφαρµογή

7.

των κανόνων και των προδιαγραφών SCORM απαιτεί τεχνικές γνώσεις και εµπειρία.

4.5 Πολυπλοκότητα του SCORM
Οι Xiang et. al. (2003) βρίσκουν πολύπλοκο το SCORM µοντέλο και έτσι δικαιολογούν την
έκδοση από τον οργανισµό ADL ενός Οδηγού Υλοποίησης (Implementation Guide). O οδηγός
αυτός

είναι

διαθέσιµος

από

την

επίσηµη

ιστοσελίδα

του

οργανισµού

ADL

(http://www.adlnet.gov/downloads/187.cfm , 31/03/2006) και παρέχει µία βήµα προς βήµα
προσέγγιση του SCORM, ιδιαίτερα χρήσιµη στους δηµιουργούς εκπαιδευτικού περιεχοµένου ώστε
οι τελευταίοι να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προϊόντα σύµφωνα µε τους κανόνες και τις
προδιαγραφές του SCORM. Ο Οδηγός Υλοποίησης καλύπτει θέµατα που σχετίζονται µε τον
εντοπισµό των µαθησιακών αναγκών, θέµατα που άπτονται του σχεδιασµού του µαθησιακού
υλικού καθώς και θέµατα που αφορούν τον έλεγχο και την ορθότητα του τελικού εκπαιδευτικού
υλικού.
Η πολυπλοκότητα του µοντέλου φαίνεται και από µία άλλη οπτική. Ο δηµιουργός
µαθησιακού υλικού που φιλοδοξεί να κατασκευάσει εκπαιδευτικό περιεχόµενο σύµφωνο µε τις
SCORM προδιαγραφές θα πρέπει να επιλέξει µέσα από µία ευρεία γκάµα εµπορικών εργαλείων
δηµιουργίας. Η τελική επιλογή του κατάλληλου εµπορικού εργαλείου, συνήθως µετά από
δοκιµαστική εφαρµογή των εργαλείων, αυξάνει αναµφίβολα την πολυπλοκότητα της δηµιουργίας
του εκπαιδευτικού υλικού.
Πολύπλοκη διαδικασία θεωρούν οι Bohl, et. Al (2002) αφού η εκτενής καταχώρηση των
µεταδεδοµένων σε ένα εκπαιδευτικό αντικείµενο, ώστε αυτό να είναι σύµµορφο µε τις SCORM
προδιαγραφές, θέτει ένα εµπόδιο στους δηµιουργούς και στους κατασκευαστές εκπαιδευτικών
αντικειµένων. Ακόµα και οι Simsek και Yavuz (2005) επισηµαίνουν το ίδιο αδύνατο σηµείο των
κανόνων SCORM που έχει να κάνει µε τα µεταδεδοµένα. Ο διεθνής οργανισµός για την οργάνωση
των µεταδεδοµένων εκπαιδευτικών αντικειµένων, IEEE-LTSC. “Learning Object Metadata
Working Group”, http://ltsc.ieee.org, το 2005 πρότεινε συνολικά εβδοµήντα τέσσερις κατηγορίες,
χωρισµένες σε εννέα ενότητες, για την περιγραφή των τύπων δεδοµένων που περιέχονται σε ένα
γνωστικό αντικείµενο. Η συµπλήρωση των µεταδεδοµένων σε εβδοµήντα τέσσερις κατηγορίες
είναι από µόνη της µία επίπονη διαδικασία, από την στιγµή µάλιστα που αρκετές από αυτές δεν
είναι απόλυτα απαραίτητες.
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4.6 Συµπεράσµατα
O ρόλος του SCORM είναι καθορισµένος µέσα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής µάθησης. Το
SCORM είναι ένα σύνολο τεχνικών προδιαγραφών που επιτρέπουν την επαναχρησιµοποίηση και
την διαλειτουργικότητα, συνεισφέρουν στη διάρκεια και διευκολύνουν την πρόσβαση σε
εκπαιδευτικό περιεχοµένο ηλεκτρονικής µορφής, εν προκειµένω web µορφής.
Το σύνολο των στοιχειών της ηλεκτρονικής µάθησης δεν είναι συµβατό µε τις SCORM
προδιαγραφές, ούτε και πρέπει να είναι. Το SCORM θα πρέπει να θεωρείται υποσύνολο της
ηλεκτρονικής µάθησης(e-Learning), ώστε οτιδήποτε συµφωνεί µε το SCORM να ταυτίζεται µε την
ηλεκτρονική µάθηση. Το αντίθετο όµως δεν θα πρέπει να συµβαίνει, ό,τι δηλαδή ανήκει στην
ηλεκτρονική µάθηση να είναι και συµβατό µε τους κανόνες του SCORM.
To σύνολο των προδιαγραφών του SCORM δεν ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο το
εκπαιδευτικό περιεχοµένο θα είναι αποδοτικό, παραγωγικό και εποικοδοµητικό για τον µαθητή.
Επίσης δεν περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργείται “καλό” SCORM περιεχοµένο. Το
SCORM περιορίζεται στις τεχνικές λεπτοµέρειες που υλοποιούν τις τέσσερις βασικές του
απαιτήσεις (Pasini , 2004).
Είναι το όραµα του SCORM να συγκεντρώσει εκπαιδευτικά αντικείµενα µέσα σε αποθήκες
δεδοµένων(data warehouses) ώστε να διευκολύνει την επαναχρησιµοποίηση του. Ωστόσο θέµατα
που αφορούν πτυχές των διδακτικών προσαρµογών των SCOs από τους εκπαιδευτές, ενδεχοµένως
ακόµη και από τους µαθητές, ή θέµατα που έχουν να κάνουν µε πνευµατικά δικαιώµατα φαίνεται
να µη λαµβάνονται υπόψη.
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Institute of Electrical and Electronics Engineers
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Run-Time Environment

SCO

Sharable Content Objects
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eXtensible Markup Language
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