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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το διαδίκτυο έδωσε νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-

σης. Κατά συνέπεια η µελέτη για τις αρχές συγγραφής διδακτικού υλικού για χρήση 

στο διαδίκτυο είναι αναγκαία. Η διπλωµατική αυτή εργασία ασχολείται µε το πρό-

βληµα της δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στην εκπαίδευση από από-

σταση. Η έρευνα που περιγράφεται στην εργασία αυτή οδήγησε στη δηµιουργία ενός 

δικτυακού τόπου Url: http://users.sch.gr/nikmatanas για την υποστήριξη του διδακτι-

κού αντικειµένου ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον του ενιαί-

ου λυκείου. 

Στη συγκεκριµένη εργασία ορίζονται η έννοια της εκπαίδευσης από απόσταση µε 

χρήση διαδικτύου και παρουσιάζονται οι αρχές που θα πρέπει να τηρηθούν κατά τη 

σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στο διαδίκτυο µε ιδιαίτερη αναφορά στα 

πολυµέσα και στα αλληλεπιδραστικά διαγωνίσµατα αυτοαξιολόγησης. Επίσης σχο-

λιάζεται η τρέχουσα διαδικτυακή υποστήριξη του µαθήµατος του προγραµµατισµού 

υπολογιστών στην Ελλάδα και παρουσιάζεται έκθεση αποτελεσµάτων στατιστικής 

έρευνας, που διενεργήθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής, µε σκοπό την διερεύνη-

ση των απόψεων των καθηγητών πληροφορικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη 

διαδικτυακή υποστήριξη του παραπάνω µαθήµατος. Τέλος περιγράφεται η δοµή, η 

λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου που δηµιουργήθηκε. Στην 

λειτουργία του έµφαση δίνεται στη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων για την κατανό-

ηση της θεωρίας (Χρήση αναδυόµενων παραθύρων µε σηµαντικό διδακτικό υλικό: 

Σηµείωση, χρήσιµη πληροφορία και επισήµανση προσοχής) και στη δηµιουργία αλ-

ληλεπιδραστικών διαγωνισµάτων αυτοαξιολόγησης (βοήθεια προς το χρήστη, αυτό-

µατη βαθµολόγηση, χρονικός περιορισµός). 

Η διπλωµατική εργασία κατέληξε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα που είναι τα ε-

ξής: 

Πρώτο:Υπάρχει αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός πολυµεσικού δικτυακού τόπου για 

τη διδασκαλία του µαθήµατος προγραµµατισµού υπολογιστών στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Ο δικτυακός αυτός τόπος να έχει δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρο-

νης επικοινωνίας και στο διδακτικό υλικό του πρέπει να συµπεριλαµβάνονται η υπο-

δειγµατική επίλυση αλγορίθµων και τα διαγωνίσµατα αυτοαξιολόγησης. 
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∆εύτερο: Κατά τη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου που θα υποστηρίζει ένα διδα-

κτικό αντικείµενο για χρήση σε εκπαίδευση από απόσταση πρέπει να τηρούνται οι 

επιστηµονικές αρχές της On-line µάθησης για τη σχεδίαση του και να ακολουθού-

νται συγκεκριµένα στάδια που συνοψίζονται στα εξής: Τεχνική ανάλυση, εκπαιδευ-

τικός σχεδιασµός, δηµιουργία διεπαφών, ανάπτυξη δικτυακού τόπου. 

Τρίτο: Κατά τη διαδικασία δηµιουργίας του διδακτικού υλικού είναι σηµαντική η 

χρήση πολυµέσων για την υποστήριξη της µάθησης και η χρήση αλληλεπιδραστικών 

διαγωνισµάτων αυτοαξιολόγησης για την ανατροφοδότηση του µαθητή κατά τη δια-

δικασία επίλυσης τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
Εισαγωγή 
 
Το εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζει το ερευνητικό πρόβληµα που θα αναλυ-

θεί στην εργασία. Αναδεικνύει το σκοπό το στόχο και τη σηµαντικότητα της εργασί-

ας καθώς και τους περιορισµούς που τέθηκαν κατά τη συγγραφή της. Αποσαφηνίζει 

τους βασικούς όρους που θα µας απασχολήσουν κατά τη µελέτη της. Τέλος κατα-

γράφει τη δοµή της και τα περιεχόµενα κάθε κεφαλαίου. 

 

1.1 Το ερευνητικό πρόβληµα  
Το ερευνητικό πρόβληµα που θα αναλυθεί στην εργασία είναι η µελέτη και η δηµι-

ουργία δικτυακού τόπου που θα περιέχει διδακτικό υλικό για χρήση στο διαδίκτυο. 

Η µελέτη της δηµιουργίας δικτυακού τόπου µε εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει ε-

ρευνητικό ενδιαφέρον λόγω του ότι το διαδίκτυο χρησιµοποιείται σε ολοένα αυξα-

νόµενο βαθµό ως εργαλείο παροχής εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Πρέπει να αναλυθεί για να εντοπισθούν οι συνεχώς µεταβαλλόµενες τεχνολογικές 

δυνατότητες που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ενός ποιοτικού δι-

κτυακού τόπου που θα χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση από απόσταση. 

 

1.2 Σκοπός και αντικειµενικοί στόχοι της µελέτης. 
Το αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η χρήση των αρχών της εξ αποστάσεως εκ-

παίδευσης µέσω του διαδικτύου στη διδασκαλία µαθηµάτων προγραµµατισµού υπο-

λογιστών. 

Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι να δηµιουργηθεί δικτυακός τόπος που να χα-

ρακτηρίζεται από τις αρχές σχεδίασης περιβάλλοντος για χρήση στην εκπαίδευση 

µέσω διαδικτύου και θα υποστηρίζει το µάθηµα της ανάπτυξης εφαρµογών σε προ-

γραµµατιστικό περιβάλλον της Γ΄ τάξης του ενιαίου λυκείου. 

Ο σκοπός αυτός αναλύεται σε επιµέρους στόχους: 
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• Να ερευνηθούν µέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης οι αρχές σχεδιασµού 

ενός περιβάλλοντος στο διαδίκτυο για χρήση σε εκπαίδευση από απόσταση. 

• Να πραγµατοποιηθεί µια πρώτη έρευνα σχετικά µε τις απόψεις των καθηγη-

τών πληροφορικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη δικτυακή υποστήριξη 

του µαθήµατος ανάπτυξης εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον. 

 

1.3 Ερωτήµατα της Μελέτης 
Τα ερωτήµατα που καλείται να απαντήσει η µελέτη είναι: 

• Υπάρχει αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός δικτυακού τόπου που θα εφαρµόζει 

τις αρχές της on-line µάθησης για τη διδασκαλία του µαθήµατος προγραµµα-

τισµού υπολογιστών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση; 

• Ποιος ο ρόλος των πολυµέσων κατά τη δηµιουργία διδακτικού υλικού το ο-

ποίο προορίζεται για χρήση στο διαδίκτυο; 

• Ποιος ο ρόλος των αλληλεπιδραστικών διαγωνισµάτων αυτοαξιολόγησης κα-

τά τη δηµιουργία του διδακτικού υλικού το οποίο προορίζεται για χρήση στο 

διαδίκτυο; 

 

1.4 Ερευνητικές υποθέσεις 
Η υπάρχουσα επιστηµονική γνώση στον τοµέα της διαδικτυακής υποστήριξης διδα-

κτικών αντικειµένων αποτέλεσε την υποδοµή για τη δηµιουργία ερευνητικών υποθέ-

σεων. Οι υποθέσεις αυτές προέκυψαν από τα ερωτήµατα που θέτει η παρούσα µελέ-

τη και είναι οι εξής: 

• Το διδακτικό αντικείµενο του προγραµµατισµού υπολογιστών στη δευτερο-

βάθµια εκπαίδευση έχει ανάγκη υποστήριξης από ένα δικτυακό τόπο που θα 

εφαρµόζει τις αρχές της On-line µάθησης. 

• Η χρήση της τεχνολογίας των πολυµέσων είναι σηµαντική κατά τη δηµιουρ-

γία του διδακτικού υλικού. 
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• O ρόλος των αλληλεπιδραστικών διαγωνισµάτων αυτοαξιολόγησης είναι ση-

µαντικός κατά τη δηµιουργία του διδακτικού υλικού. 

 

1.5 Όρια και περιορισµοί της έρευνας 
Τα όρια και οι περιορισµοί που τέθηκαν κατά τη συγγραφή της εργασίας αυτής εί-

ναι: 

Ο δικτυακός τόπος που θα αναπτυχθεί έχει ως σκοπό την υποστήριξη του µαθήµατος 

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ). Κατά συνέπεια 

η χρήση του δικτυακού τόπου αφορά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αν και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε επιθυµεί να παρακολουθήσει εισαγωγικά µαθή-

µατα προγραµµατισµού  

Στον δικτυακό τόπο απουσιάζουν ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της on-line µά-

θησης. Αυτό δικαιολογείται µε το γεγονός ότι κύριος σκοπός της διπλωµατικής ερ-

γασίας ήτανε η δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου µε διδακτικό υλικό που να µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση από απόσταση και όχι η ανάπτυξη ενός ολο-

κληρωµένου διαδικτυακού περιβάλλοντος που να υποστηρίζει πλήρως την On-line 

µάθηση. Πιο συγκεκριµένα:  

• ∆εν υπάρχει πρόσβαση µέσω της ιστοσελίδας σε βάση δεδοµένων. 

• Γίνεται περιορισµένη χρήση της τεχνολογίας των πολυµέσων. Ειδικότερα δεν 

υπάρχουν όλα τα δοµικά στοιχεία των πολυµέσων . Ενδεικτικά αναφέρουµε 

την απουσία video. 

• Επίσης γίνεται περιορισµένη χρήση των δυνατοτήτων σύγχρονης και ασύγ-

χρονης επικοινωνίας των µαθητών. Ενδεικτικά αναφέρουµε την έλλειψη fo-

rum. 

Το µέγεθος του δείγµατος της στατιστικής έρευνας, που διενεργήθηκε για την υπο-

στήριξη της παρούσας εργασίας είναι µικρό (Ν=38), κατά συνέπεια κατά την ανάλυ-

ση των δεδοµένων χρησιµοποιείται η περιγραφική στατιστική και δεν υπάρχει η δυ-

νατότητα εξειδικευµένων στατιστικών αναλύσεων µε χρήση της επαγωγικής στατι-

στικής. 

6 



 

1.6 Παραγόµενα οφέλη από την έρευνα. 
Μέσα από τη µελέτη ερευνώνται τα εξής: 

• Καταγραφή της ανάγκης ύπαρξης µιας ποιοτικής δικτυακής υποστήριξης του 

µαθήµατος του προγραµµατισµού υπολογιστών στη δευτεροβάθµια εκπαί-

δευση  

• Αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των δικτυακών τόπων που υποστηρίζουν τα 

διδακτικά αντικείµενα του προγραµµατισµού υπολογιστών στα πλαίσια της 

ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Τα παραγόµενα οφέλη από τη µελέτη συνοψίζονται στα εξής: 

• Χρήση του δικτυακού τόπου στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ο δικτυακός 

τόπος µπορεί να χρησιµοποιηθεί κυρίως για την υποστήριξη της εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης του µαθητή στο διδακτικό αντικείµενο Ανάπτυξη εφαρµο-

γών σε προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) που είναι πανελλαδικώς εξε-

ταζόµενο. Επίσης µπορεί να γίνει χρήσιµο εκπαιδευτικό εργαλείο κατά  την 

εξέλιξη της διδασκαλίας στη σχολική τάξη. 

• Χρήση του θεωρητικού υπόβαθρου της έρευνας ως εισαγωγικό υλικό αναφο-

ράς κατά την έρευνα φοιτητών σε θέµατα συγγραφής διδακτικού υλικού για 

χρήση στο διαδίκτυο. 

• Χρήση της στατιστικής έρευνας που διενεργήθηκε στους καθηγητές πληρο-

φορικής ως πηγή αναφοράς σε µελλοντικές έρευνες µε το ίδιο αντικείµενο. 

1.7 Αποσαφήνιση των όρων 
Κατά την ανάπτυξη της εργασίας θα περιγραφούν αναλυτικά ορισµένες έννοιες. Λό-

γω της σηµαντικότητας τους στην εργασία κρίνεται σκόπιµο να τις αποσαφηνίσουµε 

συνοπτικά στην παρούσα ενότητα. Οι κύριες έννοιες που χρησιµοποιούνται στην 

εργασία είναι:  

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση από απόσταση περιλαµβάνει τις διάφορες µορφές σπουδών, σε όλα τα 

επίπεδα , οι οποίες διεξάγονται µεν χωρίς την άµεση και συνεχή εκπαίδευση εκπαι-

δευτών που βρίσκονται σε αίθουσες διδασκαλίας µαζί µε τους σπουδαστές, αλλά οι 
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οποίες παρ όλα αυτά επωφελούνται από την οργάνωση, καθοδήγηση και διδασκαλία 

που παρέχεται από κάποιο εκπαιδευτικό οργανισµό (Βεργίδης, κ.α., 1999). 

Εκπαίδευση µέσω διαδικτύου 

∆ιανοµή εκπαιδευτικού υλικού µε χρήση φυλλοµετρητή ιστοσελίδων µε µέσο το δι-

αδίκτυο ή ένα ενδοδίκτυο (Kaplan, 2004). 

Μάθηση από απόσταση 

Ο όρος ‘µελέτη από απόσταση’ (distance study), ή κατ’ άλλους ‘µάθηση από από-

σταση’ (distance learning), αναφέρεται στη συνολική δραστηριότητα του σπουδαστή 

ο οποίος εκπαιδεύεται και µαθαίνει ενώ βρίσκεται σε απόσταση από τον καθηγητή 

του βασιζόµενος σ’ ένα ειδικά παιδαγωγικά σχεδιασµένο µαθησιακό υλικό, καθώς 

και στην επικοινωνία µε τον καθηγητή του (Βεργίδης κ.α., 1999b). 

Πολυµέσα 

Τα πολυµέσα είναι οποιαδήποτε παρουσίαση που χρησιµοποιεί λέξεις και εικόνες. 

Οι λέξεις είναι οποιοδήποτε υλικό που παρουσιάζεται µε λεκτική µορφή δηλαδή µε 

έντυπο ή προφορικό κείµενο. Οι εικόνες περιλαµβάνουν τα στατικά γραφικά, την 

κινούµενη εικόνα και τη βιντεοσκόπηση (Mayer, 2001). 

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (ΑΕΠΠ). 

∆ιδακτικό αντικείµενο της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ λυκείου. Το µάθηµα 

είναι πανελλαδικώς εξεταζόµενο και έχει ως γενικό σκοπό να µπορούν οι µαθητές να 

επιλύουν απλά µαθήµατα προγραµµατισµού (Βακάλης, 2003). 

1.8 ∆ιάρθρωση της µελέτης 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερευνητικό πρόβληµα, ο σκοπός και οι 

αντικειµενικοί στόχοι της εργασίας αυτής. Παρουσιάζονται επίσης τα ερωτήµατα 

στα οποία απαντά και οι περιορισµοί που τέθηκαν κατά τη συγγραφή της. Στη συνέ-

χεια αναδεικνύονται τα παραγόµενα οφέλη από αυτή και αποσαφηνίζονται οι 

βασικές έννοιες των θεµάτων που θα µας απασχολήσουν στην εργασία αυτή. Τέλος 

ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση της δοµής της εργασίας και την περιγραφή του 

περιεχοµένου του κάθε κεφαλαίου. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αρχικά 

αναλύεται η έννοια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικότερα της εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης µέσω διαδικτύου Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία σχεδι-

ασµού ενός περιβάλλοντος στο διαδίκτυο για χρήση σε εκπαίδευση από απόσταση. 

Ειδικότερα παρουσιάζεται η διαδικασία δηµιουργίας και τα χαρακτηριστικά του τό-

σο από πρακτική όσο και από επιστηµονική θεώρηση. Επίσης παρουσιάζονται ο ρό-

λος των πολυµέσων και ο ρόλος των διαγωνισµάτων αυτοαξιολόγησης κατά τη συγ-

γραφή διδακτικού υλικού το οποίο προορίζεται για χρήση στο διαδίκτυο. Τέλος ε-

ρευνάται σε αρχικό στάδιο η διαδικτυακή υποστήριξη του µαθήµατος του προγραµ-

µατισµού υπολογιστών στην Ελλάδα. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στους δικτυακούς 

τόπους που αφορούν το µάθηµα «ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περι-

βάλλον» της Γ τάξης ενιαίου Λυκείου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στατιστική έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια 

της παρούσας διπλωµατικής εργασίας µε αντικείµενο τις απόψεις που έχουνε οι κα-

θηγητές πληροφορικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη διαδικτυακή υποστήριξη 

του παραπάνω µαθήµατος. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται η αναγκαιότητα, η µεθο-

δολογία, η έκθεση αποτελεσµάτων και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η έ-

ρευνα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο δικτυακός τόπος που δηµιουργήθηκε στα 

πλαίσια της εργασίας αυτής. Περιγράφεται η δοµή και η λειτουργία του καθώς επί-

σης και τα χαρακτηριστικά της µάθησης µέσω διαδικτύου που ενσωµατώνει. Το κε-

φάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των συµπερασµάτων που προέκυψαν 

από την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 
2.1 Εισαγωγή 
Η εκπαίδευση µέσω διαδικτύου είναι η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

µε χρήση των νέων τεχνολογιών και µε κύριο µέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο. Στα 

πλαίσια αυτών των αλλαγών και η εξ’ αποστάσεως µάθηση έχει εξελιχθεί, από απλή 

εκπαιδευτική διαδικασία µέσω αλληλογραφίας, σε µία πολύπλοκη αλληλεπιδραστι-

κή διαδικασία που εµπλέκει τους µαθητές και εκπαιδευτικούς σε ένα συνεχή διάλογο 

(Vrasidas & Glass, 2002). 

Οι άνθρωποι που δεν έχουν την πολυτέλεια της αποκλειστικής παρακολούθησης 

στρέφονται σε σπουδές από απόσταση για να σπουδάζουν χωρίς χρονικούς και τοπι-

κούς περιορισµούς Στο παρελθόν οι χρήστες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης περιο-

ριζόταν στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και την τηλεφωνική επικοινωνία. Τώρα το 

διαδίκτυο προσφέρει πολύ περισσότερα τόσο στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης του 

δασκάλου µε το µαθητή όσο και στο επίπεδο της επικοινωνίας µεταξύ των σπουδα-

στών. Έτσι είναι θέµα χρόνου για την εκπαίδευση από απόσταση να προσαρµοστεί 

πλήρως στο ∆ιαδίκτυο. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν αρχικά επιχειρείται να διασαφηνιστούν οι παρα-

πάνω έννοιες όροι και να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά και οι διαφορές τους. Στη 

συνέχεια γίνεται περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται για το σχεδιασµό ενός 

περιβάλλοντος στο διαδίκτυο για χρήση σε εκπαίδευση από απόσταση. Ειδικότερα 

περιγράφονται τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης on-line µαθηµάτων και οι βα-

σικές λειτουργίες µιας εφαρµογής που προσφέρει µαθήµατα µέσω διαδικτύου. 

Ακολουθούν αναφορές σε συνέδρια, επιστηµονικά περιοδικά και άλλες πηγές που 

έχουν σαν σκοπό να προβάλουν και να προωθήσουν την έρευνα στο τοµέα αυτό. Ε-

πίσης ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη χρήση των πολυµέσων και των αλληλεπιδρα-

στικών διαγωνισµάτων αυτοαξιολόγησης κατά τη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού 

για χρήση στο διαδίκτυο. Τέλος σχολιάζονται δικτυακοί τόποι µε περιεχόµενο διδα-

κτικό υλικό για το διδακτικό αντικείµενο του προγραµµατισµού υπολογιστών. 
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2.2 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εκπαίδευση µέσω δια-
δικτύου 

2.2.1 Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 
2.2.1.1 Περιγραφή 

Για την εκπαίδευση από απόσταση έχουν δοθεί πολλοί ορισµοί. Παρακάτω ακολου-

θούν κάποιοι από αυτούς. 

H εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία που χαρακτηρίζεται 

από τη φυσική απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στο µαθητή και τα υπόλοιπα µέρη 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως ο καθηγητής και το ίδρυµα που παρέχει την 

εκπαίδευση και οι υπόλοιποι σπουδαστές (Μπούσιου - Μακρίδου, κ.α., 2003). 

Η εκπαίδευση από απόσταση είναι µία µορφή ελεύθερης εκπαίδευσης στην οποία 

δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι να βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Ο 

εκπαιδευτής επικοινωνεί µε τους εκπαιδευόµενους µε κάποιο µέσο αµφίδροµης επι-

κοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης. Η εκπαίδευση αυτή ονοµάζεται και τη-

λεεπιµόρφωση ή τηλεεκπαίδευση (Μπουντουρίδης & Παναγιωτόπουλος, 2000). 

Ένας άλλος ορισµός της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως είναι: 

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως ορίζεται η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων µε έµµε-

ση πληροφόρηση και καθοδήγηση που περιλαµβάνει όλες τις τεχνολογίες και άλλες 

µορφές µάθησης από απόσταση (U.S. Distance Learning Association, 2004). 

Οι όροι εκπαίδευση από απόσταση(distance education ) ή µάθηση από απόσταση 

distance learning χρησιµοποιούνται εκ περιτροπής από πολλούς ερευνητές. για να 

εκφράσουν την ίδια διαδικασία µάθησης Στα κύρια χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης 

από απόσταση συγκαταλέγεται ο διαχωρισµός του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµε-

νου από άποψη χώρου ή χρόνου (Perraton, 1988). Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι 

ότι ο έλεγχος της ροής της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται από τον εκπαιδευόµενο 

περισσότερο από ότι από τον εκπαιδευτή (Jonassen et al., 1993). Η επικοινωνία µε-

ταξύ του µαθητή και του δασκάλου είναι µη συνεχόµενη και συντελείται µε τη βοή-

θεια ενδιαµέσου. Το ενδιάµεσο µπορεί να είναι ο γραπτός λόγος ή κάποια άλλης 

µορφής τεχνολογία (Keegan, 1986; Garrrison & Shale, 1987). 
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Ο στόχος της εκπαίδευσης από απόσταση είναι να διδάξει τους µαθητές µε την ίδια 

αποτελεσµατικότητα που έχει η κανονική εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση από απόσταση απευθύνεται είτε σε ενήλικους είτε σε µαθητές σχο-

λείων. Μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες. α) Εκπαίδευση και διαρ-

κής κατάρτιση εργαζόµενων ενηλίκων, β) ανώτερη εκπαίδευση σε πανεπιστήµια και 

σε κολέγια, γ) κατώτερη και µέση εκπαίδευση σε µαθητές δηµοτικών σχολείων και 

γυµνασίων λυκείων. 

Υπάρχουν πολλές µορφές εκπαίδευσης από απόσταση. Κάποιες µορφές κάνουν προ-

σοµοίωση της διδασκαλίας που γίνεται µέσα στην τάξη µε πλήρη επικοινωνία καθη-

γητών και µαθητών σε πραγµατικό χρόνο, ενώ άλλες µορφές υποστηρίζουν την ανε-

ξάρτητη µάθηση που κατευθύνεται από τον εκπαιδευόµενο. 

Στο παρελθόν η εκπαίδευση από απόσταση γινόταν κυρίως µε µη αλληλεπιδραστικά 

µέσα (δια αλληλογραφίας, κασέτες κ.α.). που δεν έδιναν τη δυνατότητα της άµεσης 

απάντησης του εκπαιδευόµενου. Στη σηµερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα 

υπολογιστών που προσφέρουν πολλές δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας 

και διευκολύνουν την εκπαίδευση από απόσταση (Μπουντουρίδης & Παναγιωτό-

πουλος, 2000b). 

Επιφυλάξεις για την εξέλιξη της εκπαίδευσης από απόσταση έχουν διατυπωθεί από 

τους ερευνητές. Κάποιες από αυτές αναφέρονται παρακάτω: 

Παρά την ώθηση που έδωσαν οι τεχνολογίες διαδικτύου η εκπαίδευση από απόστα-

ση δεν έχει ακόµα επιβεβαιώσει τις τόσο αισιόδοξες προβλέψεις (Κωνσταντοπούλου 

& Ευαγγελάτος, 2003). 

Παρόλα τα θετικά βήµατα και τις καινοτοµίες που έχουν συντελεστεί στο χώρο της 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχουν δηµιουργηθεί και πολλά προβλήµατα. Τα προ-

βλήµατα αυτά πηγάζουν κυρίως από την έλλειψη ικανοποιητικών προτύπων και συ-

γκεκριµένων κανόνων που να εξασφαλίζουν την ποιοτική παροχή εκπαίδευσης, αλλά 

και την µελλοντική εξέλιξη της (Σιδηρόπουλος κ.α., 2005). 

Σύµφωνα µε τον Λιοναράκη τα χαρακτηριστικά της ανοικτής παιδείας / µάθησης και 

τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι (Λιοναράκης, 1999) : 

Χαρακτηριστικά της ανοικτής παιδείας / µάθησης: 
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• Πρόσβαση (πρόσβαση κοινωνικά και οικονοµικά αποκλεισµένων οµάδων, 

εθνικών και θρησκευτικών µειονοτήτων κλπ). 

• ∆εύτερη και τρίτη (πολλαπλή ευκαιρία). 

• ∆ια βίου και συνεχιζόµενη µάθηση. 

• Ευελιξία. 

• Μαθητικο – κεντρικό σύστηµα (σύστηµα επικεντρωµένο στον µαθητή). 

• Μεταφορά διδακτικών ή µαθησιακών µονάδων. 

• Αναγνώριση προηγούµενων εµπειριών µάθησης και δεξιοτήτων. 

Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 

• Φυσική απόσταση φοιτητή από το ίδρυµα και τον καθηγητή – σύµβουλο. 

• Ειδικά σχεδιασµένο συνθετικό – λειτουργικό – ολοκληρωµένο – πολυµορφι-

κό εκπαιδευτικό υλικό. 

• Συστηµατική υποστήριξη του φοιτητή από το ίδρυµα και τη Σχολή. 

• ενθάρρυνση αλλά και αξιολόγηση από τον ΣΕΠ. 

• Αξιοποίηση όλου του επιλεγµένου διδακτικού υλικού αλλά και των εργαλεί-

ων µεταφοράς του. 

• Προσαρµογή η/και επιλογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις  

υπάρχουσες ανάγκες. 

• Ανοµοιογένεια των φοιτητών (ηλικία, εµπειρίες, εργασία, κίνητρα, ικανότη-

τες κ.α.). 

• Σχετικά µεγάλος αριθµός φοιτητών που αφήνουν τις σπουδές τους. 

• Οργανωµένος µηχανισµός αποστολής / παραλαβής και επικοινωνίας. 

• Ικανότητα του ιδρύµατος να αναπροσαρµόζει το εκπαιδευτικό υλικό, µηχα-

νισµούς και πρακτικές. 

• Συχνή, άµεση και αµφίδροµη επικοινωνία του τριπτύχου: φοιτητής, ίδρυµα, 

διδακτικό προσωπικό. 
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Στην ιδία εργασία αναφέρεται από τι αποτελείται το διδακτικό υλικό της εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. 

Το πολυµορφικό - διδακτικό υλικό αποτελείται από  

• το κυρίως διδακτικό κείµενο. 

• τα παράλληλα κείµενα (readers). 

• τον αναλυτικό οδηγό σπουδών και µελέτης. 

• τα βιβλιογραφικά βοηθήµατα. 

• τον φάκελο εργασίας των ασκήσεων, δραστηριοτήτων και εργασιών 

(assignments). 

• τα οπτικοακουστικά µέσα και τις νέες τεχνολογίες. 

Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού 

∆ηµιουργεί ένα ζωντανό, αµφίδροµο, προσιτό και φιλικό εκπαιδευτικό υλικό µε α-

σκήσεις που δραστηριοποιούν τον φοιτητή και τον βοηθούν να ενταχθεί στη διαδι-

κασία της µάθησης. Το διδακτικό υλικό αναφέρεται σε:  

• ασκήσεις αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών. 

• ασκήσεις εφαρµογής. 

• ασκήσεις κριτικής σκέψης. 

• ασκήσεις δηµιουργικότητας. 

• ασκήσεις αξιοποίησης γνώσεων και εµπειριών. 

• ασκήσεις επαλήθευσης και αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

2.2.1.2 ∆ιαφορά των εννοιών Εκπαίδευση και Μάθηση από Από-
σταση 

Οι περισσότεροι ειδικοί διαχωρίζουν την εκπαίδευση ή διδασκαλία εξ αποστάσεως 

από την µάθηση εξ αποστάσεως. 

Στο παρελθόν έχει διεξαχθεί σχετική συζήτηση πάνω στο θέµα της επιλογής κατάλ-

ληλων όρων. Ο όρος εκπαίδευση τείνει να προτιµάται στις περισσότερες περιπτώ-
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σεις, γιατί υπονοεί µια πιο συστηµατική µέθοδο και την συµβολή εκπαιδευτικών ι-

δρυµάτων ή οργανισµών ως φορείς εκπαίδευσης. 

Οι πληροφορίες που παρέχει το εκπαιδευτικό ίδρυµα ή ο εκπαιδευτής στους εκπαι-

δευόµενους χαρακτηρίζονται ως εκπαίδευση ή διδασκαλία εξ αποστάσεως. Η εκπαί-

δευση ή διδασκαλία εξ αποστάσεως έχει ως επίκεντρο τον εκπαιδευτή και τις πλη-

ροφορίες που παρέχει. Το αποτέλεσµα της είναι η µάθηση εξ αποστάσεως. Η µάθη-

ση αυτή εξαρτάται κυρίως από τις οµαδικές ή ατοµικές προσπάθειες των εκπαιδευό-

µενων. Οι εκπαιδευόµενοι για να φτάσουν στην µάθηση εξ αποστάσεως πρέπει να 

εξερευνήσουν µόνοι τους τις πηγές πληροφοριών που τους παρέχονται έχοντας κά-

ποια καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή τους. ∆ηλαδή η µάθηση εξ αποστάσεως είναι 

µια ενεργητική διαδικασία και έχει ως επίκεντρο τον εκπαιδευόµενο. 

Ορίζουµε παρακάτω τους όρους «εκπαίδευση από απόσταση», «µάθηση από από-

σταση και διδασκαλία από απόσταση», σύµφωνα µε τον ώστε να περιορίσουµε τη 

σύγχυση που συχνά παρατηρείται στη χρήση τους.  

« Η εκπαίδευση από απόσταση περιλαµβάνει τις διάφορες µορφές σπουδών, σε όλα 

τα επίπεδα , οι οποίες διεξάγονται µεν χωρίς την άµεση και συνεχή εκπαίδευση εκ-

παιδευτών που βρίσκονται σε αίθουσες διδασκαλίας µαζί µε τους σπουδαστές, αλλά 

οι οποίες παρ όλα αυτά επωφελούνται από την οργάνωση, καθοδήγηση και διδασκα-

λία που παρέχεται από κάποιο εκπαιδευτικό οργανισµό. 

Ο όρος ‘µελέτη από απόσταση’ (distance study), ή κατ’ άλλους ‘µάθηση από από-

σταση’ (distance learning), αναφέρεται στη συνολική δραστηριότητα του σπουδαστή 

ο οποίος εκπαιδεύεται και µαθαίνει ενώ βρίσκεται σε απόσταση από τον καθηγητή 

του βασιζόµενος σ’ ένα ειδικά παιδαγωγικά σχεδιασµένο µαθησιακό υλικό, καθώς 

και την επικοινωνία µε τον καθηγητή του. 

Η δραστηριότητα του εκπαιδευτικού οργανισµού που παρέχει σπουδές από απόστα-

ση, και συγκεκριµένα των δηµιουργών του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευ-

τών, καλείται ‘διδασκαλία από απόσταση’(distance teatcing) (Βεργίδης, 1999). 
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2.2.2 Εκπαίδευση µέσω διαδικτύου 
 

2.2.2.1 Περιγραφή 
Τα τελευταία χρόνια το παγκόσµιο ∆ιαδίκτυο (Internet) παρέχει σηµαντικές δυνατό-

τητες για την εκπαιδευτική κοινότητα (Μπούσιου κ.α., 2000). 

Το διαδίκτυο παίζει όλο και πιο σηµαντικό ρόλο ως εργαλείο παροχής ανοιχτής και 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ευκολία πρόσβασης και δηµοσίευσης νέας πληρο-

φορίας µε διδακτική χρησιµότητα, οι δυνατότητες ενσωµάτωσης πολλαπλών πηγών 

πληροφορίας, η υποστήριξη πολλαπλών τρόπων αποθήκευσης, η στιγµιαία ενηµέ-

ρωση των πηγών µε πρόσφατη πληροφορία, είναι πολλοί από τους λόγους που συνη-

γορούν στην παραπάνω άποψη. Η µεταφορά της έννοιας του υπερκειµένου στο πε-

ριβάλλον του διαδικτύου έτυχε ευρείας αποδοχής. Η χρήση του παγκόσµιου ιστού 

ως εργαλείο µάθησης, πηγάζει από την ίδια τη δοµή του και εµπεριέχεται στην αρχι-

κή ιδέα δηµιουργίας του (Σωλοµός, 2004). 

H οn-line µάθηση έχει γίνει µια αποδεκτή και δηµοφιλής µέθοδος εκπαίδευσης για 

τα παραδοσιακά και µη παραδοσιακά άτοµα και µεγάλοι αριθµοί κολεγίων, πανεπι-

στήµιων, και άλλων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προσφέρουν σειρές µα-

θηµάτων On-line στους σπουδαστές τους (Lynne & Sunjoo, 2002). 

Το www (world wide web ) ως περιβάλλον διάδοσης του υπερκειµένου άνοιξε νέους 

ορίζοντες στον τρόπο εκπαίδευσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση από από-

σταση, προσφέροντας µια πλατφόρµα για την εκτέλεση υπερµεσικών εφαρµογών µε 

ελάχιστο κόστος που αποδεσµεύει παράλληλα εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενο από 

χρονικούς και τοπικούς περιορισµούς (Λάλος κ.α., 2004). 

Η Εκπαίδευση µέσω διαδικτύου είναι η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και µε κύριο µέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο. Αν 

και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει χρησιµοποιηθεί τυπικά για να καλύψει τις α-

νάγκες των ενηλίκων, η γρήγορη ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας πληροφορί-

ας και επικοινωνιών έχει κάνει πρόοδο στη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

για να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες σπουδαστών δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης ιδιαίτερα εκείνων που ζουν στις αποµακρυσµένες περιοχές (Niki & Dale, 

2005). 
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Η ραγδαία καθιέρωση των περιβαλλόντων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

τρίτης γενιάς, των επονοµαζόµενων και "διαδικτυακών" ή "on-line" ήταν αποτέλε-

σµα των εξελίξεων σε τεχνολογίες όπως το ∆ιαδίκτυο, τα πολυµέσα και η επικοινω-

νία ανθρώπου-υπολογιστή (Human-Computer Interaction), οι οποίες υπόσχονται να 

κάνουν τους εκπαιδευτικούς πόρους προσβάσιµους σε µεγαλύτερο ακροατήριο ανά 

την υφήλιο, εξυπηρετώντας µία πληθώρα αναγκών, απαιτήσεων, υποβάθρων, δεξιο-

τήτων, ικανοτήτων και ηλικιών των εν δυνάµει µαθητών. 

Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν είναι σύγχρονο φαινόµενο, αλλά 

χρονολογείται από την εποχή της ανάπτυξης της γραφής (Vrasidas & Glass, 2002). 

Η τελευταία βέβαια εξέλιξη στο χώρο των µαθησιακών τεχνολογιών είναι οι ηλε-

κτρονικοί υπολογιστές. Η χρήση τους στην εκπαίδευση ξεκίνησε ταυτόχρονα µε την 

εµφάνιση τους (Κουτουµάνος & Σγουροπούλου, 2001). 

Επιφυλάξεις όµως για το θέµα της καθιέρωσης των διαδικτυακών περιβαλλόντων 

ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρουσιάζονται από ερευνητές οι οποίοι 

διαπιστώνουν ότι υπάρχουν υψηλοί ρυθµοί εγκατάλειψης των σπουδαστών στις τρέ-

χουσες διαδικτυακές εφαρµογές που υποστηρίζουν µάθηση από απόσταση (Clark & 

Mayer, 2003). 

Πολλοί ερευνητές συνδέουν το πρόβληµα µε την έλλειψη ποιότητας στη σχεδίαση 

των µαθηµάτων που προορίζονται για µάθηση από απόσταση (Diaz, 2002; Nottes, 

2001). 

Στην εκπαίδευση µέσω διαδικτύου χρησιµοποιείται η επικοινωνία µέσω υπολογι-

στών που είναι η συνένωση της τεχνολογίας υπολογιστών µε την τεχνολογία των 

τηλεπικοινωνιών.Η επικοινωνία αυτή ονοµάζεται CMC (Computer-Mediated 

Communication) (Berge & Collins, 1995). 

Η επικοινωνία µέσω υπολογιστών έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Τα κυριότερα πλεονε-

κτήµατα είναι "η ανεξαρτησία της επικοινωνίας από την απόσταση και η ανεξαρτη-

σία της από το χρόνο"  

• Ανεξαρτησία από την απόσταση. Η ανεξαρτησία από την απόσταση επιτυγ-

χάνεται µε την δηµιουργία των "εικονικών-δυνητικών χώρων συζήτησης." 

Αυτοί είναι νοητοί χώροι όπου συναντιούνται και συζητούν µεταξύ τους οι 
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χρήστες του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ανεξάρτητα από τον τόπο 

που βρίσκονται. 

• Ανεξαρτησία από τον χρόνο. Επικρατεί η συνήθεια να λειτουργούν τα συ-

στήµατα δικτύων υπολογιστών χωρίς καµία απολύτως διακοπή 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο και να είναι διαθέσιµα για χρήση. Αυτό δίνει την δυνατότητα 

στους χρήστες να κάνουν τη δουλειά τους οποιαδήποτε ώρα τους επιτρέπει 

το προσωπικό τους χρονοδιάγραµµα (Berge & Collins, 1993). 

Στα συστήµατα που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση υπάρχουν 2 κατηγορίες 

αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας: η σύγχρονη και η ασύγχρονη. 

Σύγχρονη επικοινωνία 

Στην σύγχρονη επικοινωνία την ίδια χρονική στιγµή όλοι οι εκπαιδευόµενοι µαζί µε 

τον εκπαιδευτή τους πρέπει να είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο και η επικοινωνία γί-

νεται σε πραγµατικό χρόνο. "Αυτή η µορφή επικοινωνίας µπορεί να επιτευχθεί είτε 

µε τηλεδιάσκεψη µέσω του δικτύου υπολογιστών, είτε µε χρήση της αµφίδροµης τη-

λεόρασης ή µε video-διάσκεψη µέσω του Internet". 

 Η διδασκαλία µέσω διαδικτύου, για να έχει αποτελεσµατικότητα απαιτεί συχνή αλ-

ληλεπιδραστική επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο του καθηγητή µε τους µαθητές 

και των µαθητών µεταξύ τους ώστε οι µαθητές να δέχονται συµβουλές και καθοδή-

γηση και να ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε οµαδικές εργασίες. Χωρίς αυτή την 

επικοινωνία, η διδασκαλία αποµονώνει τον µαθητή και γίνεται απρόσωπη. 

Ασύγχρονη επικοινωνία  

Η ασύγχρονη επικοινωνία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των µαθη-

τών και των καθηγητών την ίδια χρονική στιγµή αλλά γίνεται µε την µορφή ανακοι-

νώσεων. Οι εκπαιδευόµενοι επιλέγουν την χρονική στιγµή που θα διαβάσουν τις ο-

δηγίες του εκπαιδευτή οι οποίες παραµένουν αποθηκευµένες σε κάποια περιοχή. 

Η ασύγχρονη επικοινωνία είναι πιο ευέλικτη από την σύγχρονη καθοδήγηση. Νεότε-

ρες µέθοδοι είναι να παραδίδονται µαθήµατα χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του 

διαδικτύου όπως: το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: (e-mail), τις οµάδες συζητήσεων µέ-

σω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mailing lists), τα συστήµατα µε πίνακες ανακοινώ-
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σεων (Bulletin Board systems BBS), οι οµάδες συζητήσεων (newsgroups), και ο Πα-

γκόσµιος Ιστός (WWW). 

Σχετικά µε τις νέες τάσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναφέρεται: Στην ανα-

πτυσσόµενη κοινωνία της πληροφορίας, µία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες µε 

άµεσο κοινωνικό και επιχειρηµατικό αντίκτυπο είναι η µάθηση από απόσταση. Η 

βασιζόµενη στην τηλεµατική µάθηση θα επιτρέψει στους ανθρώπους να ανεβάσουν 

το µορφωτικό τους επίπεδο βελτιώνοντας την προσπέλαση σε πηγές µάθησης και 

παρέχοντας ευέλικτες µεθόδους επικοινωνίας. Η µάθηση από απόσταση θα απελευ-

θερώσει την εκπαίδευση από χρονικούς και τοπικούς περιορισµούς. Το διαδίκτυο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποδοτικά για να φτάσει κάθε χρήστη οπουδήποτε στον 

κόσµο και να του παρέχει όχι µόνο πληροφορία αλλά και υψηλού επιπέδου µάθηση 

(Zahariadis & Voliotis, 2003). 

Επίσης αναφέρεται ότι µέχρι σήµερα τα παραδοσιακά περιβάλλοντα εκµάθησης από 

απόσταση βασίστηκαν σε παθητικά µέσα (έντυπο, ήχος, εκποµπή video) µε κάθε 

σπουδαστή να επικοινωνεί µόνο µε τον καθηγητή του. όµως η χρήση των ευρυζωνι-

κών δικτύων όπου είναι διαθέσιµα θα παρέχει νέες εκπαιδευτικές µεθόδους µέσα 

από την προχωρηµένη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών. Λόγω των πρόσφατων εξε-

λίξεων στην τεχνολογία, οι οργανισµοί και τα πανεπιστήµια είχαν την ευκαιρία να 

βελτιώσουν την On-line εκπαίδευση, µέσω της αυξανόµενης επικοινωνίας, της αλ-

ληλεπίδρασης µεταξύ των συµµετεχόντων και της ενσωµάτωσης των συνεργατικών 

παιδαγωγικών προτύπων (Schrum & Hong, 2002). 

 

2.2.2.2 ∆ιαφορές από παλιότερες µορφές εκπαίδευσης  
Η εκπαίδευση από απόσταση µέσω του διαδικτύου διαφέρει από τις παλαιότερες 

µορφές εκπαίδευσης από απόσταση διότι εξασφαλίζει σύγχρονη και ασύγχρονη επι-

κοινωνία, δυνατότητες συλλογής αποθήκευσης και εύρεσης πληροφοριών, τεχνολο-

γίες µετάδοσης δεδοµένων µε µεγάλες ταχύτητες. 

Στην παραδοσιακή εκπαίδευση το έντυπο υλικό και οι διαλέξεις είναι τα κύρια εργα-

λεία απόκτησης γνώσης, όµως πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένα "κανάλι επικοινωνίας" 

για να µπορέσει ο µαθητής να αποκτήσει αυτή τη γνώση. 
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Στις διαδικτυακές προσεγγίσεις το διαδικτυακά δηµοσιευµένο υλικό παίζει τον ίδιο 

ρόλο, όµως το κανάλι επικοινωνίας διαφέρει σηµαντικά από την προηγούµενη µορ-

φή. 

Στην παραδοσιακή µορφή ο σπουδαστής πρέπει να παρακολουθήσει µαθήµατα, του 

παρέχεται ένα "σύνολο ύλης" για µελέτη και τέλος του ζητείται να παρουσιάσει την 

αποκτηθείσα γνώση µε τη µορφή γραπτής αποτύπωσης της είτε σαν εργασίες είτε 

και µε τη µορφή τελικών εξετάσεων.  

Όσοι τώρα σπουδάζουν µε τη µέθοδο της παλιότερης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, 

παραλαµβάνουν επίσης ένα παρόµοιο "σύνολο ύλης" για µελέτη, συνήθως µε τη 

µορφή κάποιου "πακέτου" και καλούνται µε παρόµοιους τρόπους, µε εργασίες και 

τελικές εξετάσεις να αποδείξουν επίσης την απόκτηση γνώσης (Mugler & Landbeck, 

2000). 

Όµως σπουδές σηµειώνουν το γεγονός ότι το να επενδύσει κανείς µόνο σε "πακέτα" 

όπως αυτά των εξ αποστάσεως εκπαίδευσης περιβαλλόντων δεύτερης γενιάς, απο-

τυγχάνει να παρακινήσει τους σπουδαστές να γίνουν κριτικοί και ανεξάρτητα σκε-

πτόµενοι (Garisson, 1993). 

Για να αναπτυχθούν οι βασικές δεξιότητες των µαθητών είναι απαραίτητος ο διάλο-

γος µε τους συντρόφους σπουδαστές και το προσωπικό στις εκπαιδευτικές κοινότη-

τες. όπως αυτό συµβαίνει στην παραδοσιακή τάξη (Anderson & Garrison, 1995)  

Κάτω από αυτό το πρίσµα συνεπώς, το "επικοινωνιακό κανάλι" στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης φαντάζει ουσιαστικής σηµασίας και η ύπαρξή του πρέπει να επιδιωχθεί 

µε κάθε κόστος. Πράγµατι, µία εφαρµόσιµη λύση φαίνεται να είναι η τηλεµατική, η 

οποία βασίζεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠE). Για πολ-

λούς παροχείς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η τηλεµατική (όλοι οι τύποι ηλεκτρονι-

κής επικοινωνίας) παρουσιάζεται συχνά σαν ένα βιώσιµο υποκατάστατο της πρόσω-

πο µε πρόσωπο επικοινωνίας, αν όχι σαν πανάκεια για την εξ αποστάσεως εκπαίδευ-

ση ειδικότερα, αλλά και για την εκπαίδευση γενικότερα. 
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2.2.2.3 Σύγκριση παραδοσιακής και εικονικής τάξης. 
Σε µια «φυσική» τάξη ο δάσκαλος καθοδηγεί τους µαθητές στο να «οικοδοµήσουν» 

την κατανόηση και την εκµάθηση του µαθήµατος µέσω της ενορχήστρωσης ενός 

διαλόγου που ενθαρρύνει την ανταλλαγή οπτικών γωνιών και κριτικής σκέψης. 

Η εικονική τάξη έχει όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που αφορούν στην 

«παραδοσιακή» εκτός από τη φυσική επαφή των ατόµων. Εδώ συνεκτικός ιστός των 

µαθητών δεν είναι ο κοινός χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται αλλά το δίκτυο των 

υπολογιστών. 

Έτσι οι περισσότερες εικονικές τάξεις φιλοξενούνται στο διαδίκτυο επειδή σήµερα 

πια είναι εύκολα προσπελάσιµο από πολλούς και  έχει τεράστιες εκπαιδευτικές δυ-

νατότητες. Παρέχουν στους χρήστες τους πολλά χρήσιµα εργαλεία για τη µάθηση 

όπως: e-mail, πίνακας ανακοινώσεων, τηλεδιάσκεψη, φόρουµ, σύστηµα φωνητικής 

επικοινωνίας κ.ά. 

Οι µαθητές / φοιτητές µιας εικονικής τάξης µοιράζονται τις σκέψεις τους, τις ερωτή-

σεις τους, τις απορίες τους και τις αντιδράσεις τους µε τον διδάσκοντα και τους συ-

ναδέλφους τους, χρησιµοποιώντας ένα δίκτυο υπολογιστών, εµπλουτισµένο µε το 

κατάλληλα σχεδιασµένο λογισµικό. 

Το ερώτηµα είναι: µπορεί η εικονική τάξη να επιτύχει τα ίδια αποτελέσµατα ή και 

καλύτερα σε σύγκριση µε µια κλασική τάξη; Απάντηση ενδεχοµένως στο παραπάνω 

ερώτηµα είναι πως η τεχνολογική πρόοδος έχει κάνει δυνατό κάτι τέτοιο. δυνατό για 

µια on-line τάξη να ενσωµατώνει όλες τις όψεις του εποικοδοµητισµού στη διδα-

σκαλία (Μάτος & Πούλιος, 2003). 
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2.3 Σχεδιασµός ενός περιβάλλοντος στο διαδίκτυο για χρή-
ση σε εκπαίδευση από απόσταση. 
 

2.3.1 Περιβάλλον On-line µαθηµάτων από τη σκοπιά των εµπορι-
κών εφαρµογών. 
 

2.3.1.1 Στάδια ανάπτυξης on-line µαθηµάτων 
Η διαδικασία ανάπτυξης on-line µαθηµάτων λόγω της σηµασίας της έγινε αντικείµε-

νο έντονου προβληµατισµού από επιστηµονική αλλά και από εµπειρική σκοπιά.  

Παρόλα τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το διαδίκτυο στην µαθησιακή διαδικασία 

η ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστηµάτων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Η σχε-

δίαση και η υλοποίηση τέτοιων συστηµάτων αντιµετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας τους που οφείλεται στην διαχείριση πολλών και ποικίλων συνιστω-

σών όπως οργανωτικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές και τεχνολογικές  

Χρειάζεται να επινοήσουµε συστηµατικές και πειθαρχηµένες προσεγγίσεις ώστε να 

µπορέσουµε να αναµοχλεύσουµε την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των συστηµά-

των αυτών για να πετύχουµε καθολική ποιότητα µέσα σε συγκεκριµένα περιθώρια 

χρόνου και προϋπολογισµού. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην εξέλιξη των 

σύγχρονων εκπαιδευτικών συστηµάτων που βασίζονται στο διαδίκτυο εξαιτίας αφε-

νός του µεγέθους τους και της πολυπλοκότητας τους (αναπόφευκτο πρόβληµα που 

πηγάζει από την ίδια την τεχνολογία διαδικτύου) και αφετέρου από την έλλειψη ε-

µπειρίας και συσσώρευσης γνώσης στην περιοχή αυτή, πράγµα που επιβάλλει την 

αναζήτηση λύσεων σε νέες περιοχές γνώσης. 

Ένα βασισµένο στο διαδίκτυο εκπαιδευτικό σύστηµα υποστηρίζει και αυτοµατοποιεί 

µερικώς την εκπαιδευτική διαδικασία σε έναν θεµατικό χώρο και µπορεί να αφορά, 

για παράδειγµα, ένα µάθηµα, ένα σεµινάριο ή ακόµα και µια σειρά διαλέξεων. ∆εν 

είναι υπερβολή να πούµε ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα που βασίζονται στο διαδί-

κτυο (web based educational system )και που κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών 

καλούνται να λύσουν την µεγάλη απαίτηση για την δια-βίου µάθηση που προκαλεί-

ται από την πρόοδο της ίδιας της τεχνολογίας. Ενα WbeS σύστηµα µπορεί να θεω-

ρηθεί ως ένα σύστηµα που αποτελείται από τρία συσχετισµένα υποσυστήµατα:  
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Το ανθρώπινο υποσύστηµα, το οποίο περιγράφει τους ρόλους, µε όσο το δυνατόν 

περισσότερες λεπτοµέρειες, του κάθε συµµετέχοντα (καθηγητή, βοηθού, µαθητή, 

διαχειριστή) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το διαδικτυακό υποσύστηµα των πόρων εκµάθησης, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί 

ως ένα µωσαϊκό on-line πόρων εκµάθησης. Τέτοιοι πόροι εκµάθησης µπορεί να είναι 

σηµειώσεις του µαθήµατος, διαφάνειες, οδηγοί µελέτης, ερωτηµατολόγια αυτοαξιο-

λόγησης, κ.λπ. 

Το υποσύστηµα της τεχνολογικής υποδοµής, το οποίο διαιρείται στο υποσύστηµα 

της κοινής/κλασσικής υποδοµής και στο υποσύστηµα της ειδικής/εξειδικευµένης υ-

ποδοµής. Ένα κλασσικό εκπαιδευτικό σύστηµα χρησιµοποιεί βασικά τις υπηρεσίες 

από τις κοινές/κλασσικές υποδοµές, που είναι ένα σύνολο από τοποθεσίες εκµάθη-

σης, οι οποίες υποστηρίζουν  την εκπαίδευση σπουδαστών (π.χ. εργαστήρια, εγκα-

ταστάσεις δικτύωσης, κ.λπ.). Προκειµένου να υποστηριχθεί καλύτερα η εκπαιδευτι-

κή διαδικασία είναι απαραίτητο να δηµιουργηθούν και ειδικές / εξειδικευµένες υπο-

δοµές, όπως πολυµεσικά συστήµατα τηλεδιάσκεψης, εξειδικευµένες συνιστώσες υ-

λικού, ένα συγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης κ.λπ., για 

να παρέχουν µοναδικές υπηρεσίες σε εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προβλήµατα  

Σύµφωνα µε την (Williams, 2006) η διαδικασία για την ανάπτυξη µιας on-line σειρά 

µαθηµάτων µπορεί να χωριστεί σε επτά στάδια (Ανάλυση, εκπαιδευτικό σχέδιο, δη-

µιουργία διεπαφών, ανάπτυξη, αξιολόγηση, προώθηση, συντήρηση δικτυακού τό-

που). Στο κείµενο που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτική περιγραφή των σταδίων 

αυτών. 

Στάδιο 1 - Ανάλυση 

Α) Ανάλυση αναγκών  

Κατά την ανάλυση αναγκών διευκρινίζεται γιατί επιλέγεται η ανάπτυξη της on-line 

σειράς µαθηµάτων. και καταγράφονται οι απαιτήσεις που η σειρά µαθηµάτων πρέπει 

να ικανοποιήσει Παρακάτω παρουσιάζονται µερικές ερωτήσεις που σχετίζονται µε 

τη διαδικασία αυτή. 

• Τι αναµένεται από τα On-line µαθήµατα; 

• Υπάρχουν αποµακρυσµένοι σπουδαστές για τα µαθήµατα;  
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• Θα αντικαταστήσει ή θα συµπληρώσει την υπάρχουσα κατάρτιση; 

• Τι θα κοστίσει το πρόγραµµα;  

• Είναι τα on-line µαθηµάτα η καλύτερη επιλογή; 

• Ποιος θα συνεχίσει τη συντήρηση; 

• Θα υπάρξουν κανονικές ενηµερώσεις και αλλαγές;  

• Θα έπρεπε να έχει σχεδιαστεί µε δυνατότητα να ενσωµατώσει τις αλλαγές 

εύκολα;  

• Ποιος θα εγκρίνει τελικά τα µαθήµατα; Ποιες είναι οι προσδοκίες του;  

Β) Ανάλυση χρηστών  

Μια ανάλυση των αναγκών του σπουδαστή πρέπει να γίνει προκειµένου να δοµη-

θούν τα on-line µαθήµατα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του. Σχετικά ερωτήµα-

τα που τίθενται είναι: 

• Ποιοι είναι οι σπουδαστές στόχος; 

• Θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στην περιοχή σειράς µαθηµάτων και να 

εκτελέσουν όλες τις απαραίτητες αλληλεπιδράσεις; 

• Πώς ο σπουδαστής θα ωφεληθεί από τη on-line σειρά µαθηµάτων;  

• Πώς µπορεί να αξιολογηθεί η πρόοδος του σπουδαστή; 

Γ) Τεχνική ανάλυση  

Εδώ καθορίζονται οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν. Ο σκοπός είναι να ορι-

σθούν οι βασικές τεχνολογικές δυνατότητες να υπολογιστεί το κόστος ανάπτυξης. 

και να καταγραφούν οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας Περιορισµοί του Ιστού 

όπως το εύρος ζώνης, το λογισµικό φυλλοµετρητή και οι εκδόσεις του κ.λπ. θα υπο-

δηλώσουν τους περιορισµούς στην επιλογή των εργαλείων ανάπτυξης. 

Ερωτήµατα που απαντώνται κατά την τεχνική ανάλυση είναι: 

• Πόσο χρόνος θα χρειασθεί για να αναπτυχθεί η on-line σειρά µαθηµάτων;  

• Ποια τεχνολογικά εργαλεία θα απαιτηθούν; Πόσο θα κοστίσουν; Ποιο τύπο 

εξοπλισµού θα απαιτήσουν; 
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• Πόσοι άνθρωποι µε τις συγκεκριµένες δεξιότητες θα απαιτηθούνί; ∆ηµιουρ-

γία σελίδων HTML και δηµιουργία σεναρίων CGI είναι µερικές από αυτές. 

• Πόσο η ανάπτυξη θα έχει αντίκτυπο στο φόρτο εργασίας του εκπαιδευτικού 

(π.χ. εάν το φόρουµ συζήτησης είναι ουσιαστικό για την σε απευθείας σύν-

δεση σειρά µαθηµάτων);  

• Ποιες θα είναι οι απαιτήσεις λογισµικού / υλικού για τον υπολογιστή των 

σπουδαστών;  

• Ποιες θα είναι οι απαιτήσεις λογισµικού / υλικού για τον εξυπηρετητή ; 

• Ποια η επίδραση της σχετιζόµενης τεχνολογίας υλικού/λογισµικού ; 

• Ποια εργαλεία δηµιουργίας θα πρέπει να χρησιµοποιηθoύν; Π.χ. Ποιο λογι-

σµικό θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί για δηµιουργία σελίδων HTML; Ποιά 

λογισµικά επεξεργασίας εικόνας, ήχου, video, θα έπρεπε να χρησιµοποιη-

θούν; 

∆) Ανάλυση των πόρων  

Στο σηµείο αυτό γίνεται µια λεπτοµερή ανάλυση των διαθέσιµων πόρων. Αυτό ανα-

δεικνύει την προσπάθεια που απαιτείται για να παραχθούν οι υπόλοιποι πόροι. Οι 

διαθέσιµοι πόροι θα µπορούσαν να περιλάβουν το περιεχόµενο, τα πολυµέσα, τα βι-

βλία κ.λπ. Επίσης σηµειώνονται οι µορφοποιήσεις του υπάρχοντος υλικού (π.χ. ηλε-

κτρονική µορφή, έντυπη µορφή κ.λπ.).  

• Σχετικά ερωτήµατα κατά την ανάλυση των πόρων είναι: 

• Είναι οι διαθέσιµες πληροφορίες συναφείς και σχετικές;  

• Πως αντιµετωπίζεται το θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων; 

• Πόσο από το συνολικό περιεχόµενο είναι ήδη διαθέσιµο σε ηλεκτρονική 

µορφή; 

Στάδιο 2 - Εκπαιδευτικό σχέδιο  

Α) Εκπαιδευτικοί στόχοι  

Στο σηµείο αυτό καθορίζονται οι στόχοι της σειράς µαθηµάτων.  
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Θα πρέπει να καθορισθεί τι ο σπουδαστής θα είναι σε θέση για να ολοκληρώσει µετά 

τα τέλος της παρακολούθησης της σειράς των µαθηµάτων. Οι στόχοι πρέπει να είναι 

µετρήσιµοι έτσι ώστε οι σπουδαστές να µπορούν να αξιολογήσουν την απόδοσή 

τους. Μερικές ερωτήσεις που θα χρειαστεί να απαντηθούν είναι: 

• Ποίοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι; 

• Πώς αυτοί οι στόχοι θα ολοκληρωθούν; 

• Ποιοι στόχοι ενδεχοµένως δεν θα ολοκληρωθούν ; 

• Ποιες προσεγγίσεις θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την επιτυχία ένος 

δεδοµένου στόχου;  

• Η απάντηση στα ερωτήµατα βοηθάει στα παρακάτω: 

• Ελαχιστοποίηση της απόκλισης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της σειράς 

µαθηµάτων. 

• Αποτελεσµατική σχεδίαση διαγωνισµάτων. 

• ∆ηµιουργία οδηγιών στους σπουδαστές για να αξιολογούν την απόδοσή τους. 

• ∆ηµιουργία συγκεκριµένων προσδοκιών από τη σειρά µαθηµάτων. 

Β) Χάρτης σειράς µαθηµάτων / διάγραµµα ροής  

Στο στάδιο αυτό απαντάται το ερώτηµα του πώς θα δοµηθούν οι σελίδες HTML? 

∆ηµιουργείται παρουσίαση των διαγραµµάτων ροής που απεικονίζει το πώς η σειρά 

µαθηµάτων προχωράει από την έναρξη ,µέχρι το τέλος Συµπεριλαµβάνονται οι κύρι-

ες επιλογές, µαθήµατα, προερωτήσεις, test γνώσεων, χάρτης σειράς µαθηµάτων, 

βοήθεια, φόρουµ συζήτησης, βιβλία επισκεπτών ,ηµερολόγιο µαθηµάτων και οποια-

δήποτε άλλα συστατικά της σειράς µαθηµάτων.  

Οι σελίδες HTML που περιέχουν το υλικό σειράς µαθηµάτων πρέπει να είναι δοµη-

µένες µε έναν τρόπο που καθιστά τη πλοήγηση εύκολη και συνεπής και που συγχρό-

νως µειώνει την απαραίτητη ποσότητα της εργασίας για τη συντήρηση του δικτυα-

κού τόπου. Αυτό οριστικοποιείται προκειµένου να µην υπάρξει επανάληψη σε ένα 

µεταγενέστερο στάδιο.  

Γ) Λεπτοµερές περιεχόµενο της σειράς µαθηµάτων  
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Στο σηµείο αυτό ξαναγράφεται το περιεχόµενο της σειράς µαθηµάτων για τον ιστό, 

λαµβάνοντας υπόψη τους στόχων των σπουδαστών. Το περιεχόµενο οργανώνεται 

και παρουσιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης να συναντά τους στό-

χους εκµάθησής του/της.  

Θα πρέπει: 

Το ύφος της γλώσσας να είναι απλό και φιλικό  

Να ενσωµατωθούν κίνητρα π.χ. Πιστοποιητικό µε την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, 

πίνακες συζήτησης για την αλληλεπίδραση µε άλλους σπουδαστές κλπ.). 

Να διευκρινιστούν οι απαιτούµενοι πόροι για την παρακολούθηση της σειράς µαθη-

µάτων προκειµένου να προετοιµαστούν. οι σπουδαστές (π.χ. ∆ηµιουργία λογαρια-

µού e-mail). 

Να παρουσιαστεί το περιεχόµενο σε µικρές ενότητες εύκολης-αφοµοίωσης 

Να δίνεται η δυνατότητα της εύκολης σάρωσης δεδοµένου ότι ένα υψηλό ποσοστό 

των χρηστών του ιστού διαβάζει µε αυτόν τον τρόπο 

Να γίνεται χρήση πολλών υποτίτλων και οπτική έµφαση στα κύρια σηµεία 

Να αποφασίζεται πότε ένα γραφικό θα βοηθούσε την εκµάθηση 

Να λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί του Ιστού. 

Να χρησιµοποιούνται οι στόχοι της σειράς µαθηµάτων για να περιοριστούν περιττές 

πληροφορίες. 

Να παρέχονται εναλλακτικά συνδέσεις που θα µπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσες 

στο σπουδαστή για περισσότερες πληροφορίες. 

∆) ∆ιάρκεια σειράς µαθηµάτων 

Στο σηµείο αυτό καθορίζεται το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλή-

ρωση της σειράς µαθηµάτων. Αυτό θα γίνει γνωστό στον σπουδαστή. για να προ-

γραµµατίσει το χρόνο εκµάθησής του αποτελεσµατικά. Στο σηµείο αυτό επίσης επα-

νακαθορίζεται η έκταση ορισµένων ενοτήτων και η πιθανή κατάτµηση τους. ∆εδο-

µένου ότι µια ιστοσελίδα µπορεί να περιέχει σχεδόν οποιοδήποτε µήκος των πληρο-

φοριών είναι σηµαντικό να κρατηθεί συνεπής και να παρέχει ευκολίες πλοήγησης 

µέσα στην ίδια τη σελίδα. 
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Ε) Ερωτήσεις εξέτασης  

Οι ερωτήσεις εξέτασης σχεδιάζονται µε βάση τους στόχους της σειράς µαθηµάτων. 

Τα test αξιολόγησης διαφέρουν από την έντυπη µορφή λόγω των περιορισµών του 

Ιστού και ίσως την απουσία του εκπαιδευτικού.  

ΣΤ) Γλωσσάριο όρων  

Το γλωσσάριο όρων θα πρέπει να µπορεί να προσεγγιστεί εύκολα από το σπουδαστή 

εάν απαιτήσει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. ∆εδοµένου ότι δεν γνωρίζουµε εκ των 

προτέρων ποιος σπουδαστής µπορεί να είναι, όλοι οι όροι πρέπει να καθοριστούν 

ρητά χωρίς τη δηµιουργία υποθέσεων. 

Ζ) Προγραµµατισµός µέσων  

Στο σηµείο αυτό γίνεται περιγραφή, έλεγχος των απαραίτητων µέσων. και παράγετε 

έναν πίνακας εξιστόρησης. Αυτό µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της επανάληψης 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Η) Σχεδίαση περιγράµµατος  

Κατά τον σχεδιασµό των βασικών περιγραµµάτων σελίδων. ενσωµατώτονται τα 

πλοηγητικά και τα διαλογικά στοιχεία. Η πλοήγηση πρέπει να είναι απλή και διαι-

σθητική. Επίσης, οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσανατολισµού 

όταν είναι µέσα στη σειρά µαθηµάτων. Μπορεί να προτείνετε στο σπουδαστή η κα-

λύτερη πορεία µέσω της σειράς µαθηµάτων αλλά πρέπει να του επιτρέπετε αλλαγή 

πορείας εάν το επιθυµεί Στον κόσµο των υπερµέσων ο χρήστης αποφασίζει την κα-

ταλληλότερη κατεύθυνση για την ολοκλήρωση των δικών του στόχων εκµάθησης. 

Στάδιο 3 - ∆ηµιουργία διεπαφών  

Α) Σχεδιασµός διεπαφών  

Η διεπαφή είναι αυτό που ο σπουδαστής θα δει στην οθόνη. Περιλαµβάνει : 

• Χαρακτηριστικά πλοήγησης όπως τα κουµπιά και τις συνδέσεις που δίνουν 

εύκολη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.  

• Προσανατολισµό ο οποίος δείχνει στο σπουδαστή/τρια το σηµείο που βρί-

σκεται µέσα στη σειρά µαθηµάτων. 
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• Επιλογή ενός θέµατος για ολόκληρη τη σειρά µαθηµάτων. Αυτό περιλαµβά-

νει τα χρώµατα, τη γραφική παράσταση υποβάθρου, τα ονόµατα των βασι-

κών στοιχείων κ.λ.π. Π.χ.. Εάν χρησιµοποιώντας µια µεταφορά τάξεων, σχε-

διασθούν τα κουµπιά όπως γράφονται σε έναν πίνακα κιµωλίας µε ονόµατα 

όπως "τη διδακτέα ύλη" για τις "κύριες επιλογές", "τους συµµαθητές", τις 

"βαθµολογίες", το "σχεδιάγραµµα σπουδαστών", "τις συζητήσεις" ή το "πί-

νακα ανακοινώσεων".  

Το στάδιο αυτό είναι µια από τις κρισιµότερες φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Σχεδιάζοντας τη διεπαφή. απαιτείται προσεκτική σκέψη. 

Πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια να δηµιουργηθούν ιστοσελίδες µε συνεπή "εµφά-

νιση και αίσθηση". Μια πρωτότυπη δυναµική διεπαφή µιας τυπικής ιστοσελίδας σει-

ράς µαθηµάτων πρέπει να δηµιουργηθεί η οποία θα χρησιµοποιηθεί στη δοκιµή. 

Β) ∆οκιµή δυνατότητας χρησιµοποίησης  

Η πρωτότυπη δυναµική διεπαφή πρέπει να δοκιµαστεί από τους τελικούς χρήστες. 

Οι αντιδράσεις τους καταγράφονται και γίνονται .κατάλληλες αλλαγές Μπορείτε να 

προκύψει η αντίληψη ότι η διεπαφή δεν είναι τόσο διαισθητική ή ότι ο σπουδαστής 

ανέµενε κάτι εντελώς διαφορετικό όταν ενεργοποίησε ένα κουµπί. Οποιαδήποτε α-

πογοήτευση στην προσπάθεια να φτάσει σε ένα ορισµένο απαραίτητο κοµµάτι των 

πληροφοριών πρέπει επίσης να σηµειωθεί και να ληφθούν τα ανάλογα µέτρα. 

Είναι καλύτερο να οριστικοποιηθεί το σχέδιο διεπαφών σε αυτό το στάδιο, δεδοµέ-

νου ότι αυτό αποτελεί τη βάση για το πρότυπο, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σε όλη 

τη σειρά µαθηµάτων. Οι αλλαγές σε ένα µεταγενέστερο στάδιο µπορούν να προκα-

λέσουν πολλή επαναληπτική εργασία. 

Γ) Σχέδιο προτύπων  

Μόλις εξεταστεί το πρωτότυπο διεπαφών και οριστικοποιηθεί, µπορεί να δηµιουρ-

γηθεί. ένα πρότυπο Χρησιµοποιώντας το διάγραµµα ροής (χάρτης σειράς µαθηµά-

των) για αναφορά όλες οι σελίδες µπορούν να δηµιουργηθούν µε ένα κενό διάστηµα 

για το περιεχόµενο. Όλες αυτές οι σελίδες µπορούν να συνδεθούν και η πλοήγηση να 

δοκιµασθεί για τη λειτουργικότητας της. 
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Στάδιο 4 - Ανάπτυξη  

Α) ∆ηµιουργία πολυµέσων  

Με βάση τα διαγράµµατα ανάπτυξης δηµιουργήστε την ποικιλία του περιεχοµένου 

που θα αποτελέσει τη σειρά µαθηµάτων.  

Αυτό περιλαµβάνει: Κείµενο, γραφικά, εισαγωγές εικόνων σε ένα λογισµικό βελτι-

στοποίησης. Να βελτιστοποιήστε έτσι ώστε το µέγεθος αρχείων του είναι το χαµη-

λότερο διατηρώντας µια καλή ποιότητα. Για τα γραφικά µε τα επίπεδα χρώµατα και 

τις διαφανείς περιοχές, το gif είναι η καλύτερη µορφοποίηση. Για τις φωτογραφίες 

και τα γραφικά µε πολλή λεπτοµέρεια, το jpeg είναι η καλύτερη µορφοποίηση. Η 

κινούµενη εικόνα µπορεί να είναι gifs κινούµενη εικόνα µε Flash. Το βίντεο πρέπει 

να συµπιεστεί για να µεταφέρεται γρηγορότερα στον Ιστό. Εάν προστεθεί ήχος µου-

σική ή αφήγηση, πρέπει να συµπιεστεί για γρήγορο κατέβασµα.Επίσης θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν οι βάσεις δεδοµένων. Και το περιεχόµενο Shockwave. 

Β) Επεξεργασία εγγράφων HTML  

Τα πολυµέσα που παράγονται πρέπει να προστεθούν στις σελίδες HTML που παρά-

γονται µε το σχέδιο προτύπων. Τα έγγραφα word µπορούν να µορφοποιηθούν µε 

HTML για να κρατήσουν τη µορφοποίηση άθικτη πριν τη µεταφέρουν στις ιστοσε-

λίδες HTML. Το βίντεο µπορεί να απαιτήσει ειδικούς ελέγχους Τα γραφικά πρέπει 

να αλλάξουν µέγεθος που να προσαρµόζεται στο σχεδιάγραµµα σελίδων HTML. Η 

χρήση συντακτών WYSIWYG κάνει αυτήν την διαδικασία αρκετά απλή. 

Γ) Σενάρια Cgi  

Εγκατάσταση σεναρίων cgi όπως οµάδες συζήτησης, βιβλίο επισκεπτών, ηµερολόγι-

ο, την ιδιότητα µέλους κ.λπ. Αυτά τα σενάρια είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο ελεύθε-

ρα ή σε µια ενδεικτική τιµή. Το σενάριο επιλέγεται ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί 

εύκολα στις απαιτήσεις του δηµιουργού των σελίδων και να του δοθεί η οπτική και η 

αίσθηση του υπολοίπου των σελίδων σας. Η καλή και έγκαιρη υποστήριξη είναι επί-

σης σηµαντική εάν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήµατα κατά τη διάρκεια της ε-

γκατάστασης ή ακόµα και σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία. 

∆) Κώδικας  
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Εάν οποιεσδήποτε περίπλοκες αλληλεπιδράσεις απαιτούνται η JavaScript µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί π.χ. τρέχουσα ηµεροµηνία, στατιστικές δικτυακού τόπου κ.λ.π. 

Ε) Εγχειρίδιο διοίκησης  

Εγκαθιστώντας αυτά τα σενάρια ένα αρχείο εγγραφών πρέπει να διατηρηθεί περιέ-

χοντας όλα τα σηµαντικά URLs, αναγνωριστικά χρηστών , κωδικούς, πληροφορίες 

υποστήριξης, λεπτοµέρειες κεντρικών υπολογιστών κλπ. Αυτό είναι ουσιαστικό για 

την τρέχουσα συντήρηση του δικτυακού τόπου Ένα αρχείο HTML µπορεί να παρα-

χθεί για να χρησιµεύσει ως το εγχειρίδιο µε τις ενεργές συνδέσεις µε όλες τις σηµα-

ντικές διευθύνσεις URLs και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Στάδιο 5 - Αξιολόγηση της on-line σειράς µαθηµάτων 

A) Ανέβασµα των αρχείων  

Μετά την ανάπτυξη όλων των στοιχείων της σειράς µαθηµάτων, πρέπει να µεταφερ-

θούν στον αποµακρυσµένο κεντρικό υπολογιστή. Αυτό µπορεί να γίνει χρησιµοποι-

ώντας ένα λογισµικό FTP. 

 B) On-line δοκιµή και αξιολόγηση 

Όταν η σειρά µαθηµάτων γίνει on-line πολλές φορές διαπιστώνεται ότι µερικά 

πράγµατα που λειτούργησαν στον τοπικό υπολογιστή δεν λειτουργούν πολύ καλά 

όταν πλοηγήστε στον µακρινό κεντρικό υπολογιστή. Οι περιορισµοί του ∆ιαδικτύου 

θα επιβραδύνουν τη διαδικασία φόρτωσης των σελίδων, των γραφικών κ.λπ. 

Είναι σηµαντικό σε αυτή τη φάση να εξεταστεί λεπτοµερώς η σειρά µαθηµάτων. Εάν 

ορισµένες σελίδες φορτώνουν πάρα πολύ αργά θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στην 

HTML ή να θυσιαστεί η ποιότητα για την ταχύτητα στην περίπτωση των γραφικών 

Θα πρέπει να εξεταστούν οι διάφοροι φυλλοµετρητές και οι εκδόσεις τους. 

Μετά από το ανέβασµα των σελίδων HTML και τη λεπτοµερή δοκιµή, η on-line σει-

ρά µαθηµάτων είναι έτοιµη για την αξιολόγηση. 

Γ) Έγκριση  

Η µεταβλητότητα του Ιστού καθιστά πιθανό να γίνονται αλλαγές αρκετά γρήγορα 

χωρίς µεγάλες δαπάνες. Η on-line σειρά µαθηµάτων πρέπει να αξιολογηθεί κρατώ-

ντας τους στόχους διευκρινισµένους στην ανάλυση αναγκών ως συγκριτική µέτρηση 

31 



 

επιδόσεων. Μόλις εγκριθεί, η on-line σειρά µαθηµάτων πρέπει να ετοιµασθεί για κα-

ταχώρηση στις µηχανές αναζήτησης. 

Στάδιο 6 - Προώθηση  

Κάθε σελίδα HTML της σειράς µαθηµάτων µπορεί να προωθηθεί χωριστά. Προστί-

θενται λέξεις κλειδιά, περιγραφή, τον τίτλο κ.λπ. στις σελίδες HTML. Οι σελίδες 

πρέπει έπειτα να υποβληθούν σε όλες τις σηµαντικές µηχανές αναζήτησης έτσι ώστε 

οι πιθανοί σπουδαστές να µπορούν να εντοπίσουν εύκολα τη σειρά µαθηµάτων. 

Στάδιο 7 - Συντήρηση δικτυακού τόπου  

Η συντήρηση δικτυακού τόπου είναι µια συνεχόµενη διαδικασία. Πληροφορίες ενη-

µέρωσης, επιδιόρθωση σφαλµάτων, διατήρηση φόρουµ συζήτησης, ενηµέρωση του 

ηµερολογίου των γεγονότων και προσθήκη των νέων σειρών µαθηµάτων είναι απα-

ραίτητη για να κρατήσει ενεργό το δικτυακό τόπο. Η προσθήκη των νέων χαρακτη-

ριστικών γνωρισµάτων και η δηµιουργία µιας κοινότητας θα βοηθήσουν το δικτυακό 

τόπο να κρατήσει τους επισκέπτες. Η σχεδίαση του δικτυακού τόπου πρέπει να δίνει 

τη δυνατότητα της εύκολης επέκτασης. 

 

2.3.1.2 Περιγραφή ενός τυπικού περιβάλλοντος οn-line µαθήµα-
των 

Επιχειρώντας να περιγράψουµε καλύτερα το τυπικό περιβάλλον µιας On-line εφαρ-

µογής που προσφέρει µαθήµατα µέσω διαδικτύου θα συνοψίσουµε τις κύριες λει-

τουργίες του εµπορικού λογισµικού eFront (Επίγνωσις, 2005). 

Μια πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης η οποία υποστηρίζει την αποδοτική επικοι-

νωνία µεταξύ µαθητή / καθηγητή .πρέπει να παρέχει µια πλούσια συλλογή από εύ-

χρηστα εργαλεία, τα οποία χρειάζονται ελάχιστη εξοικείωση από τον µαθητή και τον 

καθηγητή και δηµιουργούν επιτυχηµένες ηλεκτρονικές κοινότητες µάθησης. Να πε-

ριλαµβάνει οπτικά εργαλεία για την δηµιουργία τόσο της δοµής όσο και του περιε-

χοµένου µαθηµάτων, δυνατότητα κατασκευής ηλεκτρονικών διαγωνισµάτων, εργα-

λεία επικοινωνίας (φόρουµ, προσωπικά µηνύµατα και άµεσο chat), χρονοπρογραµ-

µατισµό του υλικού, ανακοινώσεις, κανόνες πλοήγησης και πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους οργάνωσης της ροής του µαθήµατος, και επεξεργασία στατιστικών στοιχεί-

ων χρήσης. 
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Γενικές έννοιες του µαθήµατος 

Εδώ παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, δοµές και παραδοχές που γίνονται στο σύ-

στηµα: Το σύστηµα επιτρέπει τη δηµιουργία Μαθηµάτων, τα οποία ανήκουν σε Κα-

τευθύνσεις. Οι Κατευθύνσεις είναι γενικές κατηγορίες, όπως π.χ. «Μαθήµατα τεχνο-

λογικής  Κατεύθυνσης» ή οργανώνεται σε Ενότητες, που είναι οι βασικές δοµικές 

οντότητες, µε τα εξής χαρακτηριστικά: Μία ενότητα µπορεί να ανήκει σε µία άλλη 

ενότητα (την ενότητα Γονέα) ή να εµπεριέχει άλλες ενότητες (τις ενότητες παιδιά). 

Κάθε ενότητα έχει το πολύ ένα Γονέα, αλλά µπορεί να έχει οσαδήποτε παιδιά. Με 

τον τρόπο αυτόν δηµιουργείται  µία δενδρική δοµή ενοτήτων. 

Μία ενότητα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό της το είδος. Υπάρχουν τέσσερα ήδη 

ενοτήτων: Θεωρία, Εργασίες, Παραδείγµατα και Αξιολογήσεις. Τα τρία πρώτα δεν 

διαφέρουν λειτουργικά, επιτρέπουν ωστόσο την οµαδοποίηση του περιεχοµένου α-

ντίστοιχα, το τέταρτο είδος ενότητας, οι Αξιολογήσεις, έχει ειδική µορφή και δυνα-

τότητες προσανατολισµένα στη δηµιουργία διαγωνισµάτων. 

Μία ενότητα Θεωρίας, Εργασιών ή Παραδειγµάτων έχει περιεχόµενο, το οποίο µπο-

ρεί να είναι κείµενο αλλά και οποιοδήποτε δικτυακό αντικείµενο, όπως εικόνες, αρ-

χεία ήχου και βίντεο και δραστηριότητες ή animation φτιαγµένα σε flash η java  

Μία ενότητα τύπου Αξιολόγησης δεν µπορεί να περιλαµβάνει τέτοιου είδους περιε-

χόµενο, παρά µόνο Ερωτήσεις, οι οποίες έχουν ειδική δοµή και κατασκευάζονται 

ειδικά για την προσθήκη τους σε Αξιολογήσεις. 

Η ροή ενός µαθήµατος στους µαθητές µπορεί να καθοριστεί µε βάση το αν έχουν 

επισκεφθεί και µελετήσει συγκεκριµένες ενότητες, ή αν έχουν φέρει σε πέρας (σε 

προκαθορισµένο βαθµό επιτυχίας κάποιες ενότητες. 

Τέλος, µπορούµε να οργανώσουµε τη χρονική ροή του µαθήµατος σε επίπεδο ενότη-

τας. Καθορίζουµε χρονικές περιόδους και αναθέτουµε ενότητες σε αυτές, ώστε να 

είναι διαθέσιµες τα δεδοµένα διαστήµατα. 

∆ιαδικασία Εγγραφής 

Με τον όρο «εγγραφή» αναφερόµαστε στη διαδικασία κατά την οποία ένας χρήστης 

εντάσσεται στο σύστηµα, εισάγοντας τα προσωπικά τους στοιχεία και δηλώνοντας 

τα µαθήµατα που θέλει να παρακολουθεί. 
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Γενικά για το µάθηµα 

Ένα µάθηµα αποτελείται από αρκετά συστατικά στοιχεία: Ενότητες Θεωρίας, Παρα-

δειγµάτων και Εργασιών, Αξιολογήσεις, Κανόνες Πρόσβασης, Χρονικό Προγραµ-

µατισµό. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η κατάρτιση ενός καλού πλάνου πριν την 

εισαγωγή όλου του υλικού και τη ρύθµιση όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών. 

Γενικά, µία καλή σειρά που µπορεί να ακολουθείται είναι η εξής: 

• Κατάρτιση µίας λίστας µε τις Ενότητες Θεωρίας και Εργασιών του µαθήµα-

τος, καθώς και τα τυχόν Παραδείγµατα που θα περιλαµβάνονται. Η λίστα θα 

πρέπει να είναι ταξινοµηµένη χρονικά. Επίσης, µία λίστα µε τις χρονικές 

στιγµές όπου οι µαθητές θα πρέπει να φέρουν σε πέρας αξιολογήσεις. 

• ∆ηµιουργία της παραπάνω δοµής. Καθορισµός και εισαγωγή του περιεχοµέ-

νου (υλικό) των παραπάνω ενοτήτων. 

• Καθορισµός ερωτήσεων που θα περιλαµβάνει η κάθε ενότητα και θα είναι 

διαθέσιµες κατά τη δηµιουργία αξιολογήσεων. 

• ∆ηµιουργία των αξιολογήσεων. 

• Κατάρτιση του χρονοπρογραµµατισµού, καθορίζοντας περιόδους και αντι-

στοιχώντας ενότητες σε αυτές. 

• ∆ηµιουργία κανόνων πρόσβασης. 

• Κεντρική σελίδα διαχείρισης 

Η κεντρική σελίδα του µαθήµατος παρέχει άµεση πρόσβαση στις περισσότερες λει-

τουργίες του περιβάλλοντος που αφορούν το µάθηµα και τον καθηγητή. Συγκεκρι-

µένα, από τη σελίδα αυτή έχουµε πρόσβαση στις εξής λειτουργίες: 

• Ανακοινώσεις: Μπορούµε να δούµε, να διαχειριστούµε και να προσθέσουµε 

ανακοινώσεις, οι οποίες είναι ορατές σε όλους τους µαθητές. 

• Μηνύµατα στο φόρουµ: Βλέπουµε άµεσα µία λίστα µε τα µηνύµατα που α-

φορούν το µάθηµα και µπορούµε να µεταβούµε άµεσα στις σχετικές σελίδες. 

• Προσωπικά µηνύµατα: Μία λίστα µετά προσωπικά µηνύµατα που έχουµε δε-

χτεί. 

34 



 

• Τελευταία σχόλια: Παρατίθενται οι τίτλοι των σχολίων που προσθέτουν οι 

µαθητές στις ενότητες και παρέχεται άµεση πρόσβαση σε αυτά. 

• Αναζήτηση: αναζήτηση λέξεων ή φράσεων στο µάθηµα. 

• Χρήστες on-line Μία λίστα µε τους χρήστες που βρίσκονται συνδεδεµένοι  

στο σύστηµα αυτήν τη στιγµή. 

• Επιλογές µαθήµατος: Μία λίστα µε λειτουργίες που αφορούν το µάθηµα γε-

νικά. 

• Ερωτήσεις προς διόρθωση:  Τυχόν ερωτήσεις που εκκρεµούν προς διόρθωση,  

από διεκπεραιωµένες αξιολογήσεις µαθητών. 

∆ηµιουργία µαθήµατος 

Η σελίδα ∆ιαχείρισης Υλικού παρέχει τα εργαλεία για τον καθορισµό ενοτήτων και 

υποενοτήτων, µε ιεραρχική δοµή Κατά τη δηµιουργία µιας ενότητας, ορίζουµε την 

ενότητα «Γονέα» της, καθορίζοντας έτσι µία ιεραρχία ενοτήτων σε επίπεδα. 

Εισαγωγή Υλικού 

Σε κάθε ενότητα που έχουµε δηµιουργήσει, µπορούµε να εισάγουµε υλικό. Το σύ-

στηµα παρέχει ένα ευέλικτο εργαλείο εισαγωγής περιεχοµένου, που επιτρέπει την 

προσθήκη µορφοποιηµένου κειµένου αλλά και αντικειµένων όπως εικόνες, αρχεία 

βίντεο ή ήχου, εφαρµογές java applets  καθώς και animation. Αυτές τις λειτουργίες 

αναλαµβάνει ο ενσωµατωµένος κειµενογράφος.  

Ανέβασµα αρχείων 

Μπορούµε να ανεβάσουµε αρχεία στο σύστηµα, ώστε να είναι διαθέσιµα για εισα-

γωγή στο περιεχόµενο ενός µαθήµατος. Η διαδικασία είναι απλή και συνάµα ευέλι-

κτη, καθώς επιτρέπει τη δηµιουργία φακέλων, σε αντιστοιχία µε τη φυσική δοµή των 

αρχείων στο τοπικό µας δίσκο. 

Αντιγραφή από άλλο µάθηµα 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει συνταχθεί υλικό για ένα µάθηµα και διαπιστώνεται 

πως θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και σε άλλα µαθήµατα, που αφορούν συγγενές 

αντικείµενο. Για το λόγο αυτό το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα να αντιγραφεί πε-

ριεχόµενο από ένα µάθηµα σε ένα άλλο. 
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Καθορισµός Ερωτήσεων Αξιολογήσεων 

Οι ερωτήσεις είναι δοµηµένες ασκήσεις που συνδέονται µε µια ενότητα. Μια ερώ-

τηση έχει συγκεκριµένη µορφή παρέχοντας στο σύστηµα τη δυνατότητα να τις διορ-

θώσει αυτόµατα. Υπάρχουν πέντε είδη ερωτήσεων: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

µίας σωστής απάντησης, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πολλών σωστών απαντή-

σεων, Ερωτήσεις αντιστοίχισης, Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών, Ερωτήσεις ανά-

πτυξης. 

Καθορισµός Κανόνων Πρόσβασης 

Οι κανόνες πρόσβασης ορίζουν τη ροή του µαθήµατος στους µαθητές, σε συνάρτηση 

µε την αλληλουχία των µαθηµάτων ή τις επιδόσεις τους στις αξιολογήσεις. Στη σελί-

δα των κανόνων πρόσβασης µεταβαίνουµε από την κεντρική σελίδα του µαθήµατος. 

Μπορούµε να καθορίσουµε κανόνες είτε για όλους τους µαθητής, είτε για κάθε έναν 

από αυτούς κατά περίπτωση.  

Χρονικός Προγραµµατισµός µαθήµατος 

Αφού δηµιουργηθούν οι ενότητες του µαθήµατος, µπορούµε να τις αντιστοιχίσουµε 

σε χρονικές περιόδους. Οι περίοδοι αυτό καθορίζονται από τη σελίδα του Χρονο-

προγραµµατισµού. Μπορούµε να καθορίσουµε ένα ευέλικτο πλάνο µαθήµατος, όπου 

συγκεκριµένος αριθµός ενοτήτων θα είναι διαθέσιµος σε κάθε περίοδο, ενώ για πα-

ράδειγµα οι αξιολογήσεις µπορεί να είναι διαθέσιµες µόνο για λίγες ώρες ή µέρες, 

και οι /µαθητές να είναι υποχρεωµένοι να τις φέρουν σε πέρας σε αυτό το διάστηµα. 

Παρακολούθηση της πορείας των µαθητών 

Η σελίδα των στατιστικών στοιχείων παρέχει χρήσιµα δεδοµένα για τις κινήσεις των 

µαθητών στο σύστηµα. Παρατίθενται γενικά στατιστικά του µαθήµατος, αλλά και 

για κάθε χρήστη ξεχωριστά. 

Επικοινωνία µε τους µαθητές 

Το σύστηµα προσφέρει πολλαπλούς εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας µε τους 

µαθητές, σύγχρονους και ασύγχρονους: Το φόρουµ, τα προσωπικά µηνύµατα, τις 

ανακοινώσεις, τα σχόλια. 

1.Ασύγχρονη επικοινωνία. 
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α. Φόρουµ: Το Φόρουµ παρέχει όλες τις δυνατότητες ενός σύγχρονου περιβάλλοντος 

ασύγχρονης (on-line) επικοινωνίας. Όλοι οι χρήστες µπορούν να αναρτήσουν µηνύ-

µατα, χωρισµένα σε κατηγορίες .Το σύστηµα προσφέρει εξ ορισµού τις κατηγορίες 

που αντιστοιχούν στα µαθήµατα, αλλά είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν και νέες. 

Κάθε µήνυµα είναι ορατό σε όλους τους χρήστες και κάθε χρήστης µπορεί να αναρ-

τήσει ένα µήνυµα. 

β. Προσωπικά Μηνύµατα: Παρόµοια στη λειτουργία τους µε το φόρουµ, η βασική 

διαφορά των Προσωπικών Μηνυµάτων είναι ότι απευθύνονται σε µεµονωµένους 

χρήστες και δεν είναι ορατά από όλους τους υπόλοιπους. 

γ. Ανακοινώσεις: Ειδικά για τον καθηγητή παρέχεται η δυνατότητα να αναρτήσει 

ανακοινώσεις. Αυτές είναι σύντοµα µηνύµατα σηµαντικού συνήθως περιεχοµένου, 

τα οποία είναι ορατά σε κάθε µαθητή από την κεντρική σελίδα του µαθήµατος. 

δ. Σχόλια: Τόσο ο καθηγητής όσο και οι µαθητές µπορούν να επισυνάψουν σχόλια 

σε µία ενότητα του µαθήµατος. Η δυνατότητα αυτή αναιρεί τη στατικότητα που επι-

βάλλει το προκαθορισµένο περιεχόµενο ενός µαθήµατος, επεκτείνοντας το µε τις 

εµπειρίες και τη γνώµη όσων συµµετέχουν. 

2. Σύγχρονη επικοινωνία. 

α. chat: Το περιβάλλον περιλαµβάνει ένα χώρο για τη διεξαγωγή συζητήσεων σε 

πραγµατικό χρόνο. Το chat δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας ξεχωριστών «δωµατί-

ων», έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή παράλληλων συζητήσεων. 

Αναζήτηση Υλικού 

Το σύστηµα προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων και φράσεων σε όλο το 

περιεχόµενο του. Αρκεί να εισάγουµε το κείµενο προς αναζήτηση στο αντίστοιχο 

πλαίσιο κειµένου, που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε σελίδα του συστήµατος. Τα αποτε-

λέσµατα τις αναζήτησης είναι ταξινοµηµένα ανάλογα µε τη σχετικότητα τους και 

παρατίθενται µαζί µε πληροφορίες για τη θέση τους στο σύστηµα. 

Προσαρµογή περιβάλλοντος 

Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να προσαρµόσει τα χρώµατα του µαθήµατος, ανά-

λογα µε τις προτιµήσεις του. Επίσης, όπως κάθε χρήστης, µπορεί να ορίσει ότι επι-

θυµεί διαφορετικά προσωπικά χρώµατα. 
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2.3.2 Περιβάλλον On-line µαθηµάτων από τη σκοπιά της επιστη-
µονικής έρευνας 
 

2.3.2.1 ∆ιδασκαλία βασισµένη στο διαδίκτυο 
Το ∆ιαδίκτυο ανοίγει µια νέα γενιά στην εκπαίδευση από απόσταση (τέταρτη γενιά), 

εισάγοντας εξελιγµένα µέσα διανοµής και δηµιουργώντας παραδείγµατα µε εµβριθή 

υλοποίηση στη σχεδίαση µιας σειράς µαθηµάτων. 

Προκειµένου να προσαρµοστούν στο µέσο, η πρωτότυπη σχεδίαση της διδακτέας 

ύλης και τα µοντέλα µάθησης πρέπει να είναι κατάλληλα. Κατά τη δηµιουργία η τον 

επανασχεδιασµό µιας σειράς µαθηµάτων που θα χρησιµοποιηθεί στο ∆ιαδίκτυο, οι 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη περιεχοµένου και µέσων, η πανεπιστηµιακή σχολή και 

οι ερευνητές ωφελούνται από τον αναγνώριση ενός αναπτυξιακού µοντέλου που 

λαµβάνει υπόψη τις αρχές µάθησης και σχεδιασµού (Passerini & Granger, 2000). 

Σε µια βασισµένη στο διαδίκτυο διδασκαλία. πρέπει να παρουσιαστεί µια σαφή δοµή 

στους µαθητευόµενους. Η υπάρχουσα σειρά µαθηµάτων δεν µπορεί να είναι απλά σε 

γλώσσα επισήµανσης υπερκειµένου-HTML (Ritchie & Hoffman, 1997). Η δοµή κα-

τασκευάζεται σύµφωνα µε το πρότυπο µάθησης συγκεκριµένο για την περιοχή της 

µάθησης, και η έννοια δίνεται µέσω της δοµής. Οι σηµαντικοί τίτλοι και οι υπότιτλοι 

θέµατος βοηθούν τους αρχαρίους να καταλαβαίνουν τη δοµή του περιεχοµένου που 

παρουσιάζεται. Εποµένως, µια καλή δοµή όχι µόνο καθοδηγεί τους αρχαρίους µέσω 

του πλήθους των πληροφοριών αλλά και ενισχύει την ανάκτηση και κατανόηση των 

πληροφοριών. Από την εµπειρία, η δοµή πρέπει να καθοριστεί κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης περιεχοµένου στο στάδιο της σχεδίασης και όχι αφού έχει ήδη αρχίσει η 

ανάπτυξη της εργασίας. 

∆εδοµένου ότι ένα από τα εµφανή χαρακτηριστικά των βασισµένων στο WEB εγ-

γράφων είναι το υπερκείµενο/υπερµέσα, οι πληροφορίες παρουσιάζονται µη γραµµι-

κά (Calvi, 1997). Η υλοποίηση θέτει την υποστήριξη της πλοήγησης σαν µια από τις 

πρωταρχικές εκτιµήσεις σχεδιασµού στη βασισµένη στο WEB µάθηση. 

Από την άλλη µεριά, η φύση του υπερκείµενου και των υπερµεσών, των βασισµένων 

στο WEB εγγράφων, επιτρέπουν την ανάπτυξη των δοµηµένων επίπεδων επιλογών 

και των βασισµένων στο περιεχόµενο συνδέσεων (ενσωµατωµένοι σύνδεσµοι υπερ-
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κειµένου) µεταξύ των κόµβων της πληροφορίας. Μια στρατηγική προσανατολισµού 

µπορεί να επεκταθεί για να αυξήσει την δυνατότητα εποπτικής εικόνας σε ολόκληρη 

τη δοµή της διδασκαλίας. 

Και οι δύο τύποι συνδέσεων, δοµηµένος και βασισµένος στο περιεχόµενο , όταν εί-

ναι καλά σχεδιασµένοι, θα µπορούσαν να παρέχουν τα οπτικά ερεθίσµατα που θα 

καθιστούσαν ικανούς τους µαθητευόµενους να καταλαβαίνουν τις συνδέσεις µεταξύ 

του περιεχοµένου που παρουσιάζεται και να στηρίζονται σε ένα γνωστικό πρότυπο 

της µάθησης. 

Μια άλλη θεώρηση του σχεδιασµού της βασισµένης στο WEB µάθησης είναι η αλ-

ληλεπίδραση. Η συνεπής αλληλεπίδραση µε την εστίαση στην εκµάθηση, αναφέρε-

ται ως το σηµαντικότερο θεµελιώδες συστατικό µιας επιτυχυµένης σειράς µαθηµά-

των βασισµένων στο WEB. Τέτοια αλληλεπίδραση περιλαµβάνει τη σε απευθείας 

σύνδεση επικοινωνία µεταξύ του εκπαιδευτικού και των σπουδαστών, επικοινωνία 

µεταξύ των σπουδαστών , εκπαιδευτικούς που θέτουν τα θέµατα συζήτησης ή ερω-

τήσεις και παροχή της ανατροφοδότησης από τις απαντήσεις των σπουδαστών. 

Σε αυτήν την βασισµένη στο διαδίκτυο µάθηση , εισάγονται δύο κατηγορίες αλλη-

λεπίδρασης. Ένας στην κοινωνική πτυχή δηλαδή, η ανθρώπινη αλληλεπίδραση (µε-

ταξύ του εκπαιδευτικού και του σπουδαστή και µεταξύ των σπουδαστών) ενώ άλλος 

είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού υλικού. Τα 

τελευταία θα µπορούσαν να αναφερθούν ως αλληλεπίδραση ή ως στρατηγική ελέγ-

χου εκπαιδευοµένων (Eaton, 1996). 

Συµπερασµατικά , είναι προφανές ότι η δηµιουργία της επιτυχούς και αποτελεσµατι-

κής βασισµένης στο WEB µάθησης υπερβαίνει την παρουσίαση του υλικού περιεχο-

µένου. Περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός διαλογικού µαθησιακού περιβάλλοντος µε 

την παρουσίαση µιας δοµής, βασισµένης στην υποστήριξη της πλοήγησης µε τις κα-

τάλληλες και σηµαντικές συνδέσεις µεταξύ των κόµβων της πληροφοριάς για το πε-

ριεχόµενο, χτίζοντας µια κοινωνική αλληλεπίδραση, σχεδιάζοντας αλληλεπιδραστι-

κότητα στο υλικό περιεχοµένου και ολοκληρώνοντας τη βασισµένη στο διαδίκτυο 

µάθηση µε το υπάρχον πρόγραµµα σπουδών. Κατά συνέπεια προϋποθέτει σοβαρό 

προγραµµατισµό κατά τη σχεδίαση και την ανάπτυξη της σειράς µαθηµάτων (Grace, 

1998). 
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2.3.2.2 Μέθοδος παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού 
Η δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στο διαδίκτυο απαιτεί πολύ περισσό-

τερο από την γνώση της HTML. Απαιτεί την ικανότητα σχεδιασµού οργανωµένης 

και «φιλόξενης» ιστοσελίδας που διατηρεί τον χρήστη µέσα σε αυτή και απαιτεί από 

τους δηµιουργούς της να µπορούν να θέτουν τους εαυτούς τους στη θέση του ανα-

γνώστη και να εξετάσουν την κατανόηση αυτού που τους διδάσκεται. (Meyer, 1997). 

Είναι αρκετά διαδεδοµένη σήµερα η αντίληψη ότι η πλοήγηση σε µια πολυµεσική 

εκπαιδευτική εφαρµογή µε καλές προδιαγραφές αποτελεί µια ενδιαφέρουσα και δι-

δακτικά αποδοτική εµπειρία. Με αυτή τη γενική συλλογιστική το διαδίκτυο αποκτά 

µια ξεχωριστή διδακτική λειτουργία, κυρίως µε την έννοια της εύκολα προσπελάσι-

µης «αποθήκης» πολυµεσικού και υπερµεσικού υλικού. Φυσικά σε µια τέτοια θεώ-

ρηση θα πρέπει να αποδοθούν στο διαδίκτυο όλα σχεδόν τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα που συνοδεύουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

(Kεκές & Μυλωνάκου, 2002). 

Επιχειρώντας να δώσουµε µια συνοπτική εικόνα για τη µέθοδο παραγωγής εκπαι-

δευτικού υλικού (σχ.1.4), που προορίζεται για διάφορα «σηµεία διάθεσης» 

(distributed learning) στο διαδίκτυο στα πλαίσια της «αναδυόµενης» λογικής της εξ 

αποστάσεως και της δια βίου εκπαίδευσης έχουµε τα εξής: (Κεκές & Μυλωνάκου, 

2002b). 

Στο σχήµα 1 παρουσιάζονται, σε µια γενική µοντελοποίηση, τα τρία βασικά στάδια 

που οδηγούν από τη διαπίστωση µιας εκπαιδευτικής ανάγκης ή προβλήµατος στην 

παραγωγή αντίστοιχου υλικού κατάλληλου για να διακινηθεί και µέσα από το διαδί-

κτυο. Συνολικά, αποτελούν ένα πλήρες σχέδιο στρατηγικού σχεδιασµού και προ-

γραµµατισµού για µια διαδικασία που µπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδοµάδες µέ-

χρι και χρόνια. 

Στάδιο 1: Περιλαµβάνει τη «θέση» - καθορισµό του προβλήµατος (problem setting), 

από την οποία απορρέει η λεπτοµερειακή διατύπωση των επιθυµητών απαιτήσεων 

µε βάση τις οποίες αναπτύσσονται υποθετικά σενάρια, διατυπώνονται προδιαγραφές, 

αξιολογούνται οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις και λαµβάνονται οι κύριες αποφάσεις 

για τη συνέχεια. 
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Στάδιο 2: ∆ηµιουργείται η βασική δοµή ενός σχεδίου επίλυσης του ήδη σαφώς δια-

τυπωµένου προβλήµατος, γίνεται συστηµατική και µεθοδευµένη αξιολόγηση του 

σχεδίου και στη συνέχεια καταλήγουµε στην «προτυποποίηση» της διαδικασίας, η 

οποία µε τη σειρά της αξιολογείται. Ο σχεδιασµός – προγραµµατισµός σηµαίνει να 

αποφασισθεί προκαταβολικά τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει και ποιος θα το 

κάνει. Η αξιολόγηση στη συνέχεια του «πρωτοτύπου» για την υλοποίηση ενός σχε-

δίου, ιδιαίτερα ως προς την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητά του, γίνεται 

µε βάση το κατά πόσο συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων και των αντικειµενικών 

σκοπών, αντισταθµιζόµενο από το κόστος και άλλες ανεπιθύµητες συνέπειες που 

προκύπτουν κατά την εφαρµογή του. Η αξιολόγηση του «πρωτοτύπου» αποτελεί 

κοµβικό σηµείο της όλης διαδικασίας και βασίζεται κυρίως στη λειτουργία δύο κρί-

σιµων βρόχων αµφίδροµης ανάδρασης. Ο ένας είναι «άµεσος» και συνδέει τα απο-

τελέσµατα της αξιολόγησης µε τις προδιαγραφές, ενώ ο δεύτερος είναι «έµµεσος» 

και συµπεριλαµβάνει και τη διατύπωση των απαιτήσεων πριν καταλήξει στις προδι-

αγραφές. Η ταυτόχρονη λειτουργία τους επιτρέπει τόσο τη γρήγορη ανίχνευση προ-

βληµάτων κατά την εφαρµογή («άµεσος» βρόχος) όσο και την ενσωµάτωση της ε-

µπειρίας από την εφαρµογή («έµµεσος» βρόχος) στην αρχική διατύπωση των απαι-

τήσεων. 

Στάδιο 3: Το αξιολογηµένο πλέον «πρωτότυπο» αποτελεί το δεσµευτικό πλαίσιο για 

την υλοποίηση του σχεδιασµού προγραµµατισµού και την ανάπτυξη του εκπαιδευτι-

κού υλικού (βλ. ενδεικτικά και σχ. 2). Η διάθεση του υλικού αυτού στους χρήστες 

παρέχει τη δυνατότητα να προσδιορισθεί («µετρηθεί») ο βαθµός ανταπόκρισης που 

παρουσιάζει, σε σχέση µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. Τα αποτελέσµατα αυ-

τά «επιστρέφουν» στη διαδικασία και επηρεάζουν τόσο την αξιολόγηση του πρωτο-

τύπου (για µεταβολές σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασµού), όσο και την ανάπτυξη 

του λογισµικού, για παρεµβάσεις που µπορούν να γίνουν άµεσα. 

Η όλη διαδικασία µπορεί να εξελιχθεί συνοπτικά ή εκτεταµένα ανάλογα µε τους 

σκοπούς που τίθενται και τους πόρους που υπάρχουν. Σε ακραίες περιπτώσεις, που 

όµως δεν αποκλείονται, χαρακτηρίζεται ως «ατυχήσασα» η προσπάθεια και καθί-

σταται αναγκαίο να προσδιορισθεί εκ νέου το πρόβληµα κ.ο.κ. 
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Κάνοντας µια αντιδιαστολή ανάµεσα στον κλασικό και γνωστό τρόπο συγγραφής 

ενός διδακτικού εγχειριδίου (πλαίσιο προγράµµατος σπουδών, σύνταξη του προ-

γράµµατος, γενικές και ειδικές προδιαγραφές, εργασία συγγραφικής οµάδας, αξιολό-

γηση) και στη διαδικασία δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για το διαδίκτυο παρα-

τηρούµε ότι στη δεύτερη περίπτωση το έργο αναλαµβάνει συνήθως µια πολυµελής 

οµάδα από έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες για 

το κάθε στάδιο της διαδικασίας (σχήµα. 2). 
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Σχήµα 1  
Στάδια – διαδικασίες παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Κεκές & Μυλωνάκου, 2002 
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 Σχήµα 2 
Η οµάδα ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρµογών στο διαδίκτυο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Κεκές & Μυλωνάκου, 2002 
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Επιχειρώντας να καταθέσουµε και άλλες απόψεις σχετικά µε το θέµα της δηµιουργί-

ας διδακτικού υλικού που προορίζεται για χρήση στο διαδίκτυο παραθέτουµε τα ε-

ξής: 

Η αποτελεσµατικότητα µιας διδακτικής εφαρµογής έχει να κάνει µε την οργάνωσή 

της και τη δυνατότητά της να προκαλεί το ενδιαφέρον. Τα προηγούµενο ισχύει προ-

φανώς και στην περίπτωση όπου το εργαλείο δηµιουργίας της είναι ο Η/Υ και το µέ-

σο παρουσίασης το Internet. Γενικός παιδαγωγικός στόχος κάθε τέτοιας διδακτικής 

εφαρµογής είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να προκύ-

ψει έγκυρη πληροφόρηση, ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος και ώθηση για ε-

κτέλεση διδακτικών δραστηριοτήτων, διδασκαλία και εκπαίδευση Η δηµιουργία 

µιας επιτυχηµένης εφαρµογής µε την βοήθεια Η/Υ και η παρουσίασή της απαιτεί 

συνήθως να ακολουθήσει ο συγγραφέας µια σειρά από καλά καθορισµένα βήµατα 

που έχουν ως εξής:  

• Καθορισµός θέµατος.  

• Κοινό που απευθύνεται. 

• Σκοποί και στόχοι. 

• Συλλογή ή/και δηµιουργία υλικού. 

• ∆ηµιουργία σεναρίου. 

• Υλοποίηση της εφαρµογής. 

Το σενάριο της εφαρµογής, αναφέρεται στην σχεδίαση ενός τρόπου σύνδεσης του 

υλικού που έχει επιλεγεί ώστε να ταιριάζει µε τους σκοπούς και τους στόχους της 

παρουσίασης. Ποιο συγκεκριµένα από το σενάριο καθορίζονται: η θέση, η µορφή, η 

ποσότητα και η ποιότητα της πληροφορίας που θα παρουσιασθεί τα µέσα που θα 

χρησιµοποιηθούν, ο ρόλος τους και η µεταξύ τους διασύνδεση οι πιθανές αλληλεπι-

δράσεις της διδακτικής εφαρµογής µε τον µαθητή ή καθηγητή Στην υλοποίηση επι-

λέγουµε την χρησιµοποίηση πολυµέσων. Η ταυτόχρονη χρήση όλων των µέσων δεν 

αθροίζει απλά τις δυνατότητες που έχει το καθένα ξεχωριστά  αλλά τις πολλαπλα-

σιάζει και τους προσδίδει νέα χαρακτηριστικά µε σπουδαιότερο την αλληλεπίδραση 

χρήστη και εφαρµογής (Βαβουγυιός κ.α., 1999). 
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2.3.2.2 Ο ρόλος των πολυµέσων στη δηµιουργία εκπαιδευτικού 
υλικού 

Το πολυµεσικό µαθησιακό περιβάλλον, παρέχει την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα 

της γνώσης και εµπεριέχει κείµενο, γραφικά, ήχο, κινούµενη εικόνα και βίντεο. Η 

έρευνα έχει δείξει ότι οι δυνατότητες του πολυµεσικού µαθησιακού περιβάλλοντος 

είναι σηµαντικά στοιχεία για την υποστήριξη της εκµάθησης των διδακτικών αντι-

κειµένων από τους σπουδαστές. Αν και διάφοροι παράγοντες για την επιτυχία των 

πολυµέσων έχουν συζητηθεί, η κύρια εστίαση για την επιτυχία τους είναι λόγω των 

οµοιοτήτων στη δοµή τους µε τη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών (Bagui, 1998). 

Στην προσπάθεια ανάδειξης του τρόπου µε τον οποίο η πρακτική της ανάπτυξης της 

ηλεκτρονικής εκµάθησης πρέπει να επηρεαστεί από τα εµπειρικά βασισµένα συµπε-

ράσµατα για την επίδραση των πολυµέσων στη µάθηση παραθέτουµε τις απόψεις 

του Mayer. 

Ο Mayer ορίζει τα πολυµέσα ως οποιαδήποτε παρουσίαση χρησιµοποιώντας τις λέ-

ξεις και τις εικόνες. Οι λέξεις είναι οποιοδήποτε υλικό που παρουσιάζεται µε λεκτι-

κή µορφή δηλαδή µε τυπωµένο ή προφορικό κείµενο. Οι εικόνες περιλαµβάνουν τα 

στατικά γραφικά, την κινούµενη εικόνα και το video. 

Για τις µελέτες τους, o Mayer και οι συνάδελφοί του δηµιούργησαν εκπαιδευτικά 

υλικά σε θέµατα όπως λειτουργία συστήµατος φρένων αυτοκινήτου ή δηµιουργία 

κεραυνών σε καταιγίδα. Έπειτα χειρίστηκαν τις διάφορες εκπαιδευτικές µεταβλητές 

σχεδίασης, όπως η παρουσία ή η απουσία κειµένου, εικόνων, και αφήγησης. Για κά-

θε µελέτη, ο Mayer µέτρησε την εκµάθηση δύο τρόπων: διατήρηση (πόσο καλά κά-

ποιος θυµήθηκε τι έµαθε) και µεταφορά (πόσο καλά η γνώση που πήρε εφαρµόστηκε 

σε µια άλλη κατάσταση).  

Ο Mayer έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν πειστικά στοιχεία για να υ-

ποστηριχθεί µια γνωστική θεωρία της εκµάθησης πολυµέσων. Η οποία σύµφωνα µε 

τον ίδιο, είναι µια εξήγηση για το πώς οι άνθρωποι µαθαίνουν βασιζόµενη σε τρεις 

υποθέσεις: 

• Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν µόνο ένα "κανάλι" για την επεξεργασία των ο-

πτικών πληροφοριών και ενός δεύτερου για την επεξεργασία των ακουστι-

κών πληροφοριών. 
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• Υπάρχει ένα όριο σε πόσες πληροφορίες µπορεί να υποβληθεί σε επεξεργα-

σία σε κάθε κανάλι τη φορά. 

• Οι άνθρωποι είναι ενεργοί επεξεργαστές των πληροφοριών και δεν είναι πα-

θητικοί δέκτες. 

Η έρευνα για τη γνωστική θεωρία της εκµάθησης πολυµέσων παρέχει στους επαγ-

γελµατίες ισχυρή καθοδήγηση σχετικά µε το εκπαιδευτικό σχέδιο των εφαρµογών 

ηλεκτρονικής εκµάθησης (Mayer, 1997). 

Η βασισµένη στα πολυµέσα εκµάθηση έχει αυξηθεί στους εκπαιδευτικούς κύκλους. 

Κατά συνέπεια στο σχεδιασµό των παιδαγωγικών συστηµάτων πολυµέσων πρέπει να 

ορισθεί ένα υψηλό πρότυπο για να επηρεάσει την συνετή ανάµειξη των διάφορων 

τρόπων παρουσίασης και να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες εκµάθησης των 

χρηστών. Έρευνα γίνεται στην αναθεώρηση βασικών αρχών και των επιπτώσεων 

τους στην ανάπτυξη των πολυµεσικών περιεχοµένων που είναι ελκυστικά στην πα-

ρουσίαση και συγχρόνως παιδαγωγικά (Muthukumar, 2005). 

H βασισµένη στα πολυµέσα εκµάθηση προϋποθέτοντας µια επιλεκτική ανάµιξη από 

πολλούς τρόπους όπως το κείµενο, τα γραφικά την κινούµενη εικόνα τον ήχο, έχει 

εκθετική αύξηση τα τελευταία έτη. 

Τα τεχνολογικά εργαλεία έχουν κάνει το στόχο της έκφρασης µέσω αυτών των τρό-

πων ευκολότερα επιτεύξιµο. Αδιαµφισβήτητα αυτό έχει αλλάξει τη δυναµική των 

αλληλεπιδράσεων που έχουν αποτελέσει παραδοσιακά το εκπαιδευτικό σύστηµα των 

τάξεων. Οι πόροι εκµάθησης πολυµέσων που θα µπορούσαν να παραδοθούν µέσω 

των cd-rom, εσωτερικών δικτύων και του διαδικτύου εστιάζουν πρώτιστα στην αυ-

τό-κατευθυνόµενη, ανεξάρτητη εκµάθηση µε την ελάχιστη επέµβαση διδασκαλίας. 

Η εφαρµογή κατά συνέπεια της βασισµένης στα πολυµέσα εκµάθησης απαιτεί µια 

αναθεώρηση των τεσσάρων συστατικών που περιλαµβάνουν την παραδοσιακή διδα-

σκαλία προκειµένου να προσαρµοστούν στα δυνατότητες αυτών των µεταβαλλόµε-

νων µαθησιακών περιβαλλόντων συγκεκριµένα, (α) διδακτικό υλικό, (β) χαρακτηρι-

στικά µαθητευοµένων, (γ) H φύση των διαδικασιών µάθησης και (δ) αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων της µάθησης (Najjar, 1998). 
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Η έρευνα στις µελέτες που αναλύουν την αποτελεσµατικότητα των τεχνολογικά επι-

τεύξιµων µαθησιακών περιβαλλόντων έχει παρουσιάσει µικτά αποτελέσµατα στην 

αξιολόγηση του αντίκτυπου της τεχνολογίας στην επίτευξη των στόχων εκµάθησης. 

Έχει βρεθεί µια βελτίωση στο κατανόηση της γνώσης όταν προωθείται η εκµάθηση 

µέσω των βασισµένων σε υπολογιστή εργαλείων σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές 

µορφές εκµάθησης. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί στη χρήση της τεχνο-

λογίας υπολογιστών για να ενισχύσουν τις παιδαγωγικές διαδικασίες, και στα σχο-

λεία και τα ιδρύµατα της ανώτερης εκπαίδευσης (Kazmerski & Blasko, 1999). 

Από την άλλη µεριά, µερικές άλλες µελέτες µας ενηµερώνουν για τις αρνητικές ε-

κβάσεις στις προσπάθειες να ενσωµατωθεί η τεχνολογία στη διδασκαλία και την µά-

θηση. όπου διαπιστώθηκε ότι µόνο µικρή ή πολύ συχνά καµία διαφορά δεν ανιχνεύ-

θηκε από την άποψη της βελτίωσης της εκµάθησης µεταξύ των σπουδαστών που υ-

ποβλήθηκαν στις βασισµένες στην τεχνολογία µεθόδους µελέτης. Μια βασισµένη σε 

υπολογιστή κατάρτιση (CBT) καθορίστηκε να είναι λιγότερο αποτελεσµατική από 

τους κανονικούς εκπαιδευτικούς τρόπους (Merchant et al., 2001). 

Η µη αποφασιστική φύση αυτών των ερευνητικών συµπερασµάτων υπογραµµίζει ότι 

η ενσωµάτωση της τεχνολογίας µόνο δεν εξασφαλίζει θετικά κέρδη σε µια εκπαιδευ-

τική πρωτοβουλία. Η τεχνολογία είναι τελικά µόνο ένα εργαλείο που θα µπορούσε 

να κεφαλαιοποιηθεί στη σηµαντική εµπειρία εκµάθησης  µεταξύ των µαθητευοµέ-

νων Η τεχνολογία έχει την ευελιξία για τη ρύθµιση στα µαθησιακά πρότυπα των 

χρηστών. Ο κρίσιµος καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία οποιουδήποτε βασι-

σµένου στην τεχνολογία προγράµµατος εκµάθησης, είναι η ανάγκη των υπεύθυνων 

για την ανάπτυξη σειράς µαθηµάτων, να υπάρξει µια κατάλληλη κατανόηση από το 

εκπαιδευτικό σχέδιο θεµελιώνοντας την ανάµειξη γνωστικής και συναισθηµατικής 

αιτιολόγησης που οδηγούν τους µαθητευοµένους στη νέα γνώση και την απόκτηση 

δεξιοτήτων. 

Οι εµπειρικές µελέτες για τα αποτελέσµατα των πολυµέσων στην εκµάθηση είναι 

ακόµα σε αρχικό στάδιο (Beccue et al., 2001). Εντούτοις, η έρευνα στη γνωστική 

ψυχολογία έχει σηµαντική πρόοδο και πολλά από τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα 

σε αυτόν τον τοµέα έχουν ενηµερώσει τους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές πολυµέσων 
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για τις βασικές γνωστικές αρχές που θα µπορούσαν να στηριχθούν για την ανάπτυξη 

ενδιαφερόντων υλικών εκµάθησης πολυµέσων. 

Σχετικά µε την µελέτη των ιδιοτήτων των σπουδαστών κατά τη χρήση πολυµέσων 

στη µάθηση αναφέρεται ότι: Τα πολυµέσα προσφέρουν ποικίλα σχήµατα κωδικο-

ποίησης για την παρουσίαση των πληροφοριών και αυτή η µεταβλητότητα εκτιµάται 

γενικά ως θετικό χαρακτηριστικό οποιουδήποτε µαθησιακού περιβάλλοντος πολυ-

µέσων. Οι τοποθετήσεις των σπουδαστών σχετικά µε τη χρήση των πολυµέσων πα-

ρουσιάζουν µια ιδιαίτερη µεταβλητότητα (διαφορετικά συναισθήµατα, τρόποι χρή-

σης, προτιµήσεις). Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να βοηθήσουν τους σχεδιαστές 

και τους εκπαιδευτικούς να ενσωµατώσουν καλύτερα και πολλαπλάσια πολυµέσα 

για εκπαιδευτικούς λόγους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι: 

• Τα οπτικά δυναµικά µέσα (κινούµενη εικόνα και video διεγείρουν το ενδια-

φέρον των σπουδαστών και παράγουν υποκειµενικά συναισθήµατα για καλύ-

τερη µάθηση  

• To video µπορεί να ενισχύσει την αυθεντικότητα της παρατήρησης των εκ-

παιδευτικών ρυθµίσεων και αυτό αυξάνει επίσης το ενδιαφέρον των σπουδα-

στών  

• Οι σπουδαστές µεταφέρουν στο ψηφιακό µέσο την ανάγκη για τις τεχνικές 

εκµάθησης που χρησιµοποιούν στο έντυπο µέσο και έχουνε συναισθήµατα 

περιορισµού εάν το περιβάλλον δεν υποστηρίζει επαρκώς τις ίδιες τεχνικές. 

• Η αποδοχή του ήχου ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα µε τις αντιληπτικές προ-

τιµήσεις των σπουδαστών (Demetriadis, 2003). 

Η παροχή σειράς µαθηµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου βασιζόµενης στα πολυµέσα είναι 

ένας προκλητικός στόχος. Οι τεχνολογικές απαιτήσεις είναι πολύ πιο επίπονες απ' 

ό,τι για τις απλές βασισµένες στο HTML σειρές µαθηµάτων όπως στην παραδοσιακή 

βασισµένη στο WEB διδασκαλία . Οι χαµηλού κόστους τεχνολογίες πολυµέσων, ει-

δικότερα τεχνολογίες για την  παραγωγή video και παράδοση µέσω του διαδικτύου 

έγιναν διαθέσιµες όµως δεν υπάρχουν θεσπισµένοι κανόνες και συστάσεις για την 

αποδοτική χρησιµοποίηση αυτών των τεχνολογίων. 
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 Η συµπερίληψη ήχου και βίντεο µπορεί να φέρει ένα σύστηµα εκµάθησης βασισµέ-

νο στο διαδίκτυο πιο κοντά σε µια πραγµατική τάξη. Όµως, θέτει πολλές προκλήσεις 

στη δηµιουργία της σειράς µαθηµάτων και στη διανοµή της. 

Η βασισµένη στο διαδίκτυο µάθηση προσθέτει νέους τρόπους διανοµής στην εξ α-

ποστάσεως εκπαίδευση. Μια από τις πολλά υποσχόµενες θεωρήσεις είναι η εκπαί-

δευση κατ’ απαίτηση (EoD) η όποια αναφέρεται στη δυνατότητα από έναν αποµα-

κρυσµένο σπουδαστή να συµµετέχει στη σειρά µαθηµάτων όταν και όποτε µπορεί. Ο 

ιστός παρέχει έναν µηχανισµό διανοµής παγκόσµιας προσβασιµότητας για EoD. Αν 

και η διανοµή video θέτει πολλές προκλήσεις. οι περισσότεροι σπουδαστές στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης αισθάνονται µια αίσθηση αποσύνδεσης όταν έχουνε λίγο η 

καθόλου προσωπική επαφή µε τους διδάσκόντες τους. Το βίντεο κάνει πιθανή τη 

µετρίαση αυτού του προβλήµατος ως ένα ορισµένο βαθµό (Picciano, 2002). 

Σηµαντική είναι και η επιρροή των εκπαιδευτικών εφαρµογών πολυµέσων. Η χρήση 

των πολυµέσων στη δηµιουργία εκπαιδευτικών συστηµάτων βασιζόµενων στο δια-

δίκτυο ήταν µια προφανής λειτουργία µια και το διαδίκτυο ουσιαστικά είναι ένα πε-

ριβάλλον υπερµέσων. Η ενσωµάτωση κειµένου, εικόνας, ήχου, κινούµενης εικόνας 

είναι µία απλή διαδικασία. Η προσπάθεια προσαρµογής υπάρχοντος εκπαιδευτικού 

υλικού µε τη µορφή πολυµέσων στο περιβάλλον του διαδικτύου είναι µία σχετικά 

εύκολη διαδικασία. Η φύση του διαδικτύου παρουσιάζει όµως ένα σύνολο νέων χα-

ρακτηριστικών που αλλάζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού συστή-

µατος και του µαθητή. 

 

2.3.2.3 Ο ρόλος των διαγωνισµάτων αυτοαξιολόγησης στη δηµι-
ουργία εκπαιδευτικού υλικού. 

Ένα διαλογικό σύστηµα εξέτασης για χρήση στο διαδίκτυο είναι δύσκολα υλοποιή-

σιµο για το δηµιουργό του δικτυακού τόπου αλλά πολύ χρήσιµο στον χρήστη. Μπο-

ρεί να υλοποιηθεί χρησιµοποιώντας σενάρια (scripts) και φόρµες βασιζόµενες στην 

html. Για παράδειγµα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µπορούν να παρουσιαστούν 

στο χρήστη χρησιµοποιώντας πλήκτρα επιλογής Το σενάριο επεξεργασίας βαθµολο-

γεί τον χρήστη. Από παιδαγωγικής σκοπιάς το διαλογικό σύστηµα εξέτασης είναι 
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σηµαντικό να ενθαρρύνει το χρήστη στο να συνεχίσει την προσπάθεια του (Meyer, 

χ.η. b). 

Για τη δηµιουργία των ερωτηµάτων αυτοαξιολόγησης πρέπει να εφαρµόζονται παι-

δαγωγικές αρχές. Η αξιολόγηση λειτουργεί ως µηχανισµός ανατροφοδότησης ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος και συµβάλει στη βελτίωση του (Οµάδα παιδαγωγών, 

2004).  

Η δηµιουργία των ερωτήσεων πρέπει να βασίζεται στα αντικειµενικά τεστ. Το κύριο 

χαρακτηριστικό των αντικειµενικών τεστ είναι η απόλυτη αξιοπιστία τους. Μπορούν 

να βαθµολογηθούν µε απολύτως όµοιο τρόπο από οποιονδήποτε διορθωτή, ακόµη 

και από κάποιον ο οποίος δεν είναι ειδικός στο θέµα καθώς επίσης και από τον υπο-

λογιστή. Υπάρχουν αρκετοί τύποι αντικειµενικών τεστ. Οι κυριότεροι είναι οι εξής: 

• Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών.  

• Ασκήσεις αντιστοίχισης. 

• Ασκήσεις τύπου "Σωστό - Λάθος". 

• Ασκήσεις συµπλήρωσης κενών. 

• Ασκήσεις σωστής ακολουθίας. 

Ως ασκήσεις αυτοαξιολόγησης τα αντικειµενικά τεστ παρουσιάζουν το σηµαντικό 

πλεονέκτηµα ότι υπάρχει µόνο µια σωστή απάντηση κάθε φορά και επιπλέον, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, τα πιθανά λάθη των αξιολογουµένων είναι εξίσου γνω-

στά. Το γεγονός αυτό επιτρέπει, στο δηµιουργό των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης να 

συνθέσει την απάντηση - απόκριση στις ενέργειες του αξιολογουµένου µε τρόπο ε-

πωφελή γι' αυτόν, παρέχοντας του τη δυνατότητα όχι µόνο να αξιολογήσει µόνος του 

την πρόοδο του, αλλά και, όταν έχει κάνει κάπου λάθος, να µάθει γιατί ήταν λάθος 

και τι πρέπει να κάνει, ώστε να βελτιώσει την απόδοση του. 

Τα αντικειµενικά τεστ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποτίµηση συγκεκριµέ-

νων γνώσεων και ικανοτήτων κάθε φορά, γεγονός που συµβάλλει στην εγκυρότητα 

της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Μια εργασία αξιολόγησης αυτού του είδους µπορεί να αποτελείται από πάρα πολλές 

τέτοιες ασκήσεις, καλύπτοντας έτσι ευρύτατο φάσµα των προσδοκώµενων αποτελε-
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σµάτων της ύλης (υψηλή εντιµότητα της αξιολόγησης).Τα αποτελέσµατα των εργα-

σιών αξιολόγησης αυτού του είδους µπορούν κάλλιστα να αναλυθούν στατιστικώς, 

παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα ακριβούς εντοπισµού των προβληµατικών τµηµάτων 

της ύλης (Κόκκος, 2000). 

Για την υλοποίηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του διαδικτύου οι ερωτήσεις εξέ-

τασης σχεδιάζονται µε βάση τους στόχους της σειράς µαθηµάτων. Η ιδέα είναι να 

αξιολογηθεί η εκµάθηση του σπουδαστή και να παρασχεθεί η εποικοδοµητική ανα-

τροφοδότηση όπου είναι απαραίτητο Είναι µια ενίσχυση στην εκµάθηση και όχι µια 

ανταγωνιστική διαδικασία Κατά τη δηµιουργία των ερωτήσεων θα πρέπει να µην 

ζητούνται ασαφείς ερωτήσεις. 

Τα test αξιολόγησης διαφέρουν από την έντυπη µορφή λόγω των περιορισµών του 

Ιστού και ίσως την απουσία του εκπαιδευτικού. Τα test µπορούν να εγκατασταθούν, 

προγραµµατισµένα µε τις σωστές απαντήσεις και την ανατροφοδότηση. Οι ερωτή-

σεις πολλαπλής επιλογής και οι ερωτήσεις σωστό/ λάθος είναι οι δηµοφιλέστερες. 

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας πρέπει να έχουν προετοιµαστεί: Ερωτήσεις εξέτα-

σης, πιθανές επιλογές απάντησης , σωστές απαντήσεις και ενίσχυση (ανατροφοδό-

τηση) λανθασµένες απαντήσεις και βοηθητική ανατροφοδότηση. Επίσης πρέπει να 

εξασφαλίζεται ότι τα παραπάνω θα λειτουργήσουν µε τη διαθέσιµη τεχνολογία Ιστού 

για παράδειγµα δοκιµάζοντας τη λειτουργία των σεναρίων προγραµµατισµού 

(Williams, 2006b). 

Ανάλογα διαγωνίσµατα αυτοαξιολόγησης που βασίζονται στα παραπάνω αντικειµε-

νικά τεστ χρησιµοποιούνται σε βασιζόµενα στο διαδίκτυο περιβάλλοντα µάθησης 

που αναπτύσσονται για εµπορικούς σκοπούς. Στο διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης 

e-front σχετικά µε τον καθορισµό ερωτήσεων αξιολογήσεων αναφέρονται τα εξής: 

Οι αξιολογήσεις επιτρέπουν την αποτίµηση των γνώσεων των µαθητών, είτε από 

τους ίδιους είτε από τους εκπαιδευτές τους. Οι αξιολογήσεις βασίζονται στις ερωτή-

σεις, στις οποίες έχουµε επίσης πρόσβαση από τη σελίδα των αξιολογήσεων. 

Οι ερωτήσεις είναι δοµηµένες ασκήσεις που συνδέονται µε µια ενότητα. Μια ερώ-

τηση έχει συγκεκριµένη µορφή παρέχοντας στο σύστηµα τη δυνατότητα να τις διορ-

θώσει αυτόµατα. 

Υπάρχουν πέντε είδη ερωτήσεων: 
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• Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, µίας σωστής απάντησης, όπου ο µαθητής 

πρέπει να επιλέξει τη µοναδική σωστή απάντηση ανάµεσα σε πολλές διαθέ-

σιµες. 

• Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, πολλών σωστών απαντήσεων, όπου ο µα-

θητής επιλέγει τις (ενδεχοµένως περισσότερες από µια) σωστές απαντήσεις. 

• Ερωτήσεις αντιστοίχισης, όπου ο µαθητής αντιστοιχεί µε σωστό τρόπο τις 

φράσεις µεταξύ δύο στηλών. 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών, όπου ο µαθητής οφείλει να συµπληρώσει τη 

σωστή λέξη ή φράση στα κενά ενός κειµένου. 

• Ερωτήσεις ανάπτυξης, όπου ο µαθητής καλείται να αναπτύξει ελεύθερα το 

θέµα της εκφώνησης. Προφανώς αυτό το είδος ερωτήσεων δεν διορθώνεται 

αυτόµατα, αλλά πρέπει να διορθωθεί από τον καθηγητή. 

Για κάθε ερώτηση, δηλώνεται και ο βαθµός δυσκολίας της. Έχοντας καθορίσει ερω-

τήσεις, µπορεί να δηµιουργηθεί αξιολόγηση, που περιλαµβάνει όσες από τις ερωτή-

σεις επιθυµεί ο δηµιουργός της. Ορίζεται επίσης η διάρκεια της αξιολόγησης, καθώς 

και το βάρος κάθε ερώτησης, το οποίο µπορεί να είναι συνάρτηση της δυσκολίας 

που έχει οριστεί κατά τη δηµιουργία της. 

Οι αξιολογήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για την αποτίµηση των επιδό-

σεων των µαθητών από τον καθηγητή τους, όσο και για λόγους αυτοαξιολόγησης 

των µαθητών, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα αυτόµατης διόρθωσης (Επίγνωσης, 

2005b). 

 

2.4 ∆ιαδικτυακή υποστήριξη του µαθήµατος του προγραµ-
µατισµού υπολογιστών στην Ελλάδα 
Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη διδασκαλία του προγραµµα-

τισµού σε αρχαρίους έχουν απασχολήσει την επιστηµονική κοινότητα και ως αποτέ-

λεσµα έχουν δηµιουργηθεί ενδιαφέροντα προϊόντα. Πολλά µάλιστα από αυτά επικε-

ντρώνουν την προσοχή τους στα «λάθη» των νέων προγραµµατιστών και τις δυσκο-

λίες κατανόησης που αυτοί συναντούν. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα VINCE (animator 

γλώσσας C ), Karel the Robot και Karel Genie (προγραµµατιστικοί µικρόκοσµοι για 
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τα αρχικά βήµατα των εκπαιδευοµένων), το περιβάλλον Thetis C (µε υποστήριξη 

σηµαντικών προγραµµατιστικών εργαλείων ), το visual περιβάλλον BACCII (πα-

ρουσίαση βασικών προγραµµατιστικών λειτουργών µε διαγράµµατα ροής), το 

Dynalab (µε βηµατική παρουσίαση κώδικα) και το WebLab (Η διαδικτυακή έκδοση 

του Dynalab που υποστηρίζει ένα υποσύνολο της Java). Τα τελευταία δύο περιβάλ-

λοντα έχουν πλέον ενσωµατωθεί στο WebWorks που αποτελεί µια πολύ σηµαντική 

προσπάθεια στο τοµέα αυτό µε έµφαση τους τοµείς του program animation, context 

free grammar animation και finite state automaton animation. (Εφόπουλος κ.α., 

2003). 

Στην προσπάθεια περιγραφής της ελληνικής διαδικτυακής πραγµατικότητας για την 

υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού παρουσιάζουµε συνοπτικά το 

περιβάλλον ADETO (ADAPTIVE EDUCATIONAL TOOLS) που είναι ένα προ-

σαρµοστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον βασισµένο στο διαδίκτυο. Tα Προσαρµοστικά 

εκπαιδευτικά συστηµάτων υπερµέσων στοχεύουν στο να υποστηρίξουν τον εκπαι-

δευόµενο στη διάρκεια της µελέτης του, προσδίδοντας στο σύστηµα τη δυνατότητα 

να προσαρµόζεται δυναµικά ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε εκ-

παιδευόµενου και την πρόοδό του (Brusilovsky, 1999). 

Το ADETO αναπτύχθηκε µε στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας των µαθηµάτων 

προγραµµατισµού. 

Στη σχεδίαση του περιβάλλοντος δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην απλότητα και την 

ευκολία χρήσης όπως επίσης και στην αποτελεσµατική λειτουργία και συµβατότητα 

του λογισµικού όσον αφορά την µεγάλη πλειοψηφία των υπό λειτουργία Η/Υ και 

φυλλοµετρητών διαδικτύου. 

Συνοπτικά οι δυνατότητες του Αdeto περιγράφονται στη συνέχεια: 

∆ηµοσίευση σηµειώσεων για κάθε αντικείµενο µαθήµατος σε όλες τις γνωστές ηλε-

κτρονικές µορφές (κείµενο, εικόνα, ήχος, διαφάνειες διαλέξεων, κινούµενη εικόνα, 

λογιστικά φύλλα κ.τ.λ.). 

∆ηµοσίευση οδηγού για κάθε εργαστηριακή άσκηση µε εξειδικευµένες λεπτοµερείς 

οδηγίες εκτέλεσης της κάθε άσκησης αξιολόγησης. 
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∆ηµοσίευση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης όλων των τύπων (Ναι / Όχι, πολλαπλών 

απαντήσεων κ.λπ.) σε όλες τις πιθανές µορφές (απαντήσεις σε µορφή διαγραµµάτων, 

λογιστικών φύλλων, εικόνων, κ.λπ.) µε πολλές δυνατότητες παραµετρικοποίησης 

(π.χ. πόσες φορές µπορεί να δώσει το τεστ ο εκπαιδευόµενος, απόκρυψη συγκεκρι-

µένων ερωτήσεων από ανακυκλωµένο τεστ προηγούµενων εκπαιδευτικών ετών, 

κ.τ.λ.). Όλες οι ερωτήσεις αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων του συστήµατος και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανακυκλωµένες σε επόµενα εκπαιδευτικά έτη. 

Προσωποποιηµένη σχέση πλοήγησης για εκπαιδευόµενο µε χρήση συνδέσµων σαν 

εξαρτώµενα τεµάχια. 

Προσωποποιηµένη σχέση πλοήγησης για κάθε εκπαιδευόµενο µε χρήση προαπαι-

τούµενων συγγενειών - συναφειών µεταξύ των συνδέσµων. 

Προσαρµοσµένο περιβάλλον λειτουργίας ανάλογα µε τα δικαιώµατα χρήσης του κά-

θε συµµετέχοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο κάθε χρήστης «βλέπει» µόνο χει-

ριστήρια και συνδέσµους που είναι σχετικά µε τις δυνατότητες πρόσβασης που έχει 

στο σύστηµα. 

Στατιστική ανάδραση από τους εκπαιδευόµενους σχετικά µε την εκπαιδευτική επάρ-

κεια του κάθε τεστ αξιολόγησης. Ο κάθε µαθητής µπορεί να εκφράσει την γνώµη 

του για την µαθησιακή επάρκεια της κάθε άσκησης αυτοαξιολόγησης, και ο καθηγη-

τής να πάρει τα σχετικά στατιστικά αποτελέσµατα υπό την µορφή αριθµών αλλά και 

διαγραµµάτων. 

Παροχή ενός πλήρους και αποτελεσµατικού περιβάλλοντος διαχείρισης µε οn line  

εγγραφές νέων χρηστών, έλεγχο και καταγραφή ΙΡ αυτών για κάθε είσοδο τους, α-

ποθήκευση όλων των στοιχείων που αφορούν τις επιδόσεις των εκπαιδευόµενων, 

εκτύπωση στοιχείων ανά τάξη, επίδοση ή ανά καθηγητή και άλλα ακόµα εργαλεία 

που διευκολύνουν την on-line διαχείριση µιας ηλεκτρονικής τάξης. 

Χρήση εκτεταµένου χάρτη υποστήριξης χρήσης µε σενάριο χρήσης για κάθε διαφο-

ρετικό επίπεδο ελέγχου αλλά και µικρά pop up υποστήριξης σε κάθε ξεχωριστή σε-

λίδα του περιβάλλοντος. 
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Παροχή ασύγχρονης επικοινωνίας : πίνακας ανακοινώσεων Κυλιόµενο µήνυµα Ηλε-

κτρονική αλληλογραφία Παροχή σύγχρονης επικοινωνίας ∆ωµάτιο συζήτησης για 

κάθε αντικείµενο µάθησης. 

Το περιβάλλον σχεδιάστηκε µε στόχο να υποστηρίξει τη διδασκαλία των µαθηµάτων 

προγραµµατισµού και ειδικότερα το εργαστηριακό µέρος τους. Το βασικότερο εργα-

λείο που περιλαµβάνει για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι 

ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. 

Επιπλέον στο ADETO λειτουργεί και µια προσωποποιηµένη σχέση πλοήγησης για 

κάθε εκπαιδευόµενο η οποία γίνεται σύµφωνα µε δύο µοντέλα αναφοράς και αποτε-

λεί µια εκσυγχρονισµένη εκδοχή της προσωποποιηµένης φροντιστηριακής διδασκα-

λίας προσαρµοσµένης σύµφωνα µε το επίπεδο και τις γνώσεις του εκπαιδευόµενου. 

Η ανάπτυξη του ADETO αποτελεί ενεργό αντικείµενο έρευνας, ακολουθώντας πα-

ράλληλη πορεία µε τα συναφή αντικείµενα της υπερµεσικής σχεδίασης και της τε-

χνολογίας λογισµικού. Το βασικότερο όµως θέµα είναι η µέτρηση της αποτελεσµα-

τικότητας του στην εκπαιδευτική διαδικασία Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι τα εκπαι-

δευτικά συστήµατα αυτής της κατηγορίας (WbES) πρέπει να σχεδιάζονται µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να υποστηρίζεται η συνεχής εξέλιξη τους. Το πως πρέπει να σχεδιάζο-

νται βέβαια είναι σήµερα ένα ανοιχτό ερευνητικό θέµα τόσο στην τεχνολογία υπερ-

µεσικών εφαρµογών (hypermedia engineering) όσο και στην αντίστοιχη τεχνολογία 

λογισµικού (software engineering). Είναι όµως γεγονός ότι οι αλλαγές που θα πρέπει 

να υποβάλλονται τέτοια συστήµατα τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και κατά την λει-

τουργική περίοδο τους είναι συχνότερες από ότι άλλα πληροφοριακά συστήµατα και 

αρκετά εκτενείς (Λάλος, 2004). 

Επίσης ένα πρωτότυπο ολοκληρωµένο διαδικτυακό περιβάλλον για την υποστήριξη 

της διδασκαλίας των αρχών του προγραµµατισµού. είναι το WIPE (Εφόπουλος κ.α., 

2003b). 

Το WIPE περιλαµβάνει α) ολοκληρωµένο περιβάλλον διαχείρισης χρηστών, β) µε-

ταγλωττιστή γλώσσας Pascal σε PseudoAssembly γ) βοηθητικά προγραµµατιστικά 

εργαλεία και δ) βάση δεδοµένων όπου καταχωρούνται δεδοµένα και αποθηκεύονται 

αποτελέσµατα των προσπαθειών των εκπαιδευοµένων. 

56 



 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του προγραµµατιστικού περιβάλλο-

ντος, η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του και η διδακτική του αξία. 

Το προγραµµατιστικό περιβάλλον λειτουργεί στο ∆ιαδίκτυο ή στο τοπικό Intranet 

και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται µέσω Web browser. Το λογισµικό εγκαθίσταται 

στον εξυπηρετητή (Server) του δικτύου (τοπικού ή ∆ιαδίκτυο) και στον σταθµό ερ-

γασίας (client) µεταφέρονται οι πληροφορίες µέσω του browser. 

Το ολοκληρωµένο σύστηµα θα παρέχει διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης: 

• Πρόσβαση απλού χρήστη – επισκέπτη (anonymous user). 

• Πρόσβαση καθηγητή. 

• Πρόσβαση µαθητή (ορίζεται από τον καθηγητή). 

• Πρόσβαση διαχειριστή. 

Το γραφικό ενδιάµεσο του Web Compiler θα ενσωµατώνεται στο περιβάλλον του 

Web browser και θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:  

• Παράθυρο συγγραφής πηγαίου κώδικα (source code), όπου ο µαθητής πληκτρολο-

γεί το πρόγραµµα. 

• Παράθυρο assembly κώδικα (assembly code), όπου ο εµφανίζεται κάθε φορά η µε-

ταγλώττιση σε assembly του πηγαίου κώδικα. 

• Παράθυρο εξόδου αποτελεσµάτων (output), όπου εµφανίζονται τα αποτελέσµατα 

της εκτέλεσης του προγράµµατος. 

• Παράθυρο µηνυµάτων – βοήθειας (message), όπου εµφανίζονται τα µηνύµατα της 

µεταγλώττισης, η εκφώνηση των ασκήσεων, η βοήθεια (hints). 

• Παράθυρο ελέγχου τιµών µεταβλητών (watcher), όπου ο µαθητής ελέγχει τις τιµές 

µεταβλητών ή παραστάσεων. 

• Μπάρα εργαλείων µε τις πιο συχνές λειτουργίες (Μεταγλώττιση, Εκτέλεση, κ.λ.π). 

Σχετικά µε τη διδακτική αξία. το WIPE θα επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει αν το 

πρόγραµµα του παράγει τα σωστά αποτελέσµατα, θα τον καθοδηγεί στην αναζήτηση 

λογικών λαθών ή αδύνατων σηµείων και θα τον βοηθά στην προσπάθεια του να δι-

ορθώσει και γενικότερα να βελτιώσει το πρόγραµµα του. 
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Στην προσπάθεια εξειδίκευσης της έρευνας σε υπάρχοντες δικτυακούς τόπους για 

την υποστήριξη του µαθήµατος ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περι-

βάλλον µελετήθηκαν όλες οι σχετικές ιστοσελίδες. Η επίσκεψη σε αυτές έγινε µε 

βάση την καταγραφή τους στην ιστοσελίδα ∆ικτυακοί κόµβοι ΑΕΠΠ (Τσιωτάκης, 

2005). 

Κατά τη διαδικασία της πλοήγησης παρατηρήθηκαν τα εξής: Οι περισσότερες από 

τις ιστοσελίδες είναι στατικές. Τα κύρια περιεχόµενα τους είναι παραδείγµατα, α-

σκήσεις, διαγωνίσµατα, θέµατα πανελλαδικών εξετάσεων. και σε ορισµένες µόνο 

περιπτώσεις µέρος της θεωρίας. Στα διαγωνίσµατα διαφόρων τύπων (ερωτήσεις θε-

ωρίας, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης δεν υπάρχει δυναµική αλληλεπίδραση µε το χρή-

στη. Επίσης δεν υπάρχει υποστήριξη βάσης δεδοµένων. Τέλος σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης επικοινωνίας των χρηστών. 

Η έκταση που καλύπτεται η εξεταστέα ύλη είναι µέτρια στους περισσότερους δικτυ-

ακούς τόπους µε εξαίρεση ορισµένους από αυτούς που χαρακτηρίζονται από πλήρη 

κάλυψη. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε το δικτυακό τόπο του Τσιωτάκη όπου υπάρχει πλήρη κάλυ-

ψη του διδακτικού αντικειµένου (Τσιωτάκης, 2005). Ειδικότερα µέσα από εύχρηστα 

pull down menu δίνεται πρόσβαση στην παρακάτω δοµή: 

• Γενικά: Υπάρχει η δυνατότητα για λήψη του σχολικού διδακτικού πακέτου 

και παρουσιάσεων. Επίσης δίνεται η ύλη των εξετάσεων και υπερσυνδέσεις 

σε σχετικούς δικτυακούς κόµβους. 

• Θεωρία: Τονίζονται τα σηµαντικά θέµατα της θεωρίας. ∆ίνεται τυπολόγιο 

και επιχειρείται ανάλυση των «ευαίσθητων» σηµείων. 

• Ερωτήσεις: Υπάρχουν ερωτήσεις ανάπτυξης της θεωρίας, ερωτήσεις σε µορ-

φή πολλαπλής επιλογής, και σταυρόλεξα ανασκόπησης θεωρίας µαζί µε τις 

λύσεις τους. 

• Ασκήσεις: Υπάρχουν οδηγίες για την επίλυση ασκήσεων, ασκήσεις λυµένες 

και άλυτες του δηµιουργού του δικτυακού τόπου, λύσεις των ασκήσεων του 

τετραδίου µαθητή καθώς επίσης µεθοδολογία επίλυσης των ασκήσεων και 

επαναληπτικές ασκήσεις. 
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• Εξετάσεις: Υπάρχουν όλα τα θέµατα των πανελλαδικών εξετάσεων µε τις 

λύσεις τους. 

Σε άλλους δικτυακούς τόπους όπου ότι αφορά το διδακτικό υλικό του µαθήµατος 

φιλοξενείται µέσα από τη λειτουργία ενός forum. Εκεί οι χρήστες έχουν πρόσβαση 

στο διδακτικό υλικό του µαθήµατος αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες που 

τους παρέχει το forum. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους παρακάτω δικτυακούς τόπους. 

∆ικτυακός τόπος του Νικολαίδη: Παρέχεται το πρόγραµµα «ΓλωσσοΜάθεια» που 

είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον εκπαιδευτικού προγραµµατισµού που στηρίζε-

ται στο συντακτικό που διδάσκεται στα πλαίσια µαθήµατος ΑΕΠΠ. Επίσης µέσα 

από τη λειτουργία ενός forum οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε βάση δεδοµένων µε 

ασκήσεις που εµπλουτίζεται από τους ίδιους (Νικολαίδης, 2005). 

∆ικτυακός τόπος του Γεωργόπουλου: Παρέχεται το πρόγραµµα «∆ιερµηνευτής της 

Γλώσσσας» που είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθµων σε 

µορφή ψευδοκώδικα, ειδικά σχεδιασµένο για τη γλώσσα προγραµµατισµού που δι-

δάσκεται στα πλαίσια του µαθήµατος ΑΕΠΠ. Επίσης µέσα από τη λειτουργία ενός 

forum http://www.tosteki.tk/ παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για το µάθηµα της Α-

ΕΠΠ (Γεωργόπουλος, 2006). 

Βελτίωση των δικτυακών τόπων που αφορούν το µάθηµα θα µπορούσε να γίνει µε 

την προσθήκη πολυµεσικών χαρακτηριστικών όπου κριθεί σκόπιµο για την καλύτε-

ρη κατανόηση του διδακτικού υλικού από το χρήστη και µε την προσθήκη test αυτο-

ξιολόγησης µε δυνατότητα αλληλεπίδρασης (αυτόµατη βαθµολόγηση, ανατροφοδό-

τηση κ.α.). Επίσης σηµαντική βελτίωση θα ήτανε η προσθήκη δυνατοτήτων σύγχρο-

νης και ασύγχρονης επικοινωνίας των χρηστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Στατιστική έρευνα για τη διαδικτυακή υποστή-
ριξη του µαθήµατος ΑΕΠΠ 
 
3.1 Εισαγωγή 
Για την υποστήριξη της παρούσας διπλωµατικής εργασίας κρίθηκε σκόπιµο να διε-

ρευνηθούν µε στατιστική έρευνα οι απόψεις των καθηγητών πληροφορικής δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης για τη διαδικτυακή υποστήριξη του διδακτικού αντικειµένου 

ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον. 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά η αναγκαιότητα και η µεθοδολογία της 

στατιστικής έρευνας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έκθεση αποτελεσµάτων και τέ-

λος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε. 

 

3.2 Αναγκαιότητα της έρευνας 
Το διαδίκτυο έδωσε νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-

σης. Η µελέτη για τις αρχές συγγραφής διδακτικού υλικού για χρήση στο διαδίκτυο 

προβάλει ως ανάγκη αφ’ ενός µεν λόγω της έλλειψης ποιότητας που παρατηρείται 

στο υπάρχον υλικό, αφ’ ετέρου λόγω των συνεχώς µεταβαλλόµενων παραµέτρων 

(τεχνολογικές δυνατότητες παιδαγωγικές προσεγγίσεις). Στις επόµενες παραγράφους  

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας για έναν πολυµεσικό δικτυακό τόπο που 

θα υποστηρίζει το διδακτικό αντικείµενο Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστι-

κό Περιβάλλον υπολογιστών στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Με χρήση ενός ερω-

τηµατολογίου που δόθηκε σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 συγκεντρώθηκαν 

απαντήσεις σε ερωτήµατα, που σχετίζονται µε τη διδασκαλία του προγραµµατισµού, 

την ανάγκη για χρήση αντίστοιχου διδακτικού υλικού από το διαδίκτυο καθώς και 

τις αρχές αξιολόγησης ενός ποιοτικού δικτυακού τόπου που θα υποστηρίζει την εκ-

µάθηση του προγραµµατισµού υπολογιστών. 

Το µάθηµα του προγραµµατισµού υπολογιστών διδάσκεται στην τεχνολογική κα-

τεύθυνση της Γ τάξης ενιαίων λυκείων και της ∆΄ τάξης εσπερινών λυκείων 
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(ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον «ΑΕΠΠ») και στη Β τάξη 

των Τ.Ε.Ε.(Προγραµµατισµός υπολογιστών). ∆ιαφαίνεται από συµπεράσµατα έρευ-

νας για τις παραµέτρους διδασκαλίας του ΑΕΠΠ ότι το µάθηµα είναι κατά τους κα-

θηγητές πληροφορικής ένα σηµαντικό διδακτικό αντικείµενο. και ότι σε θέµατα 

χρήσης βοηθητικού υλικού οι καθηγητές δηµιουργούν δικές τους σηµειώσεις, ή 

λαµβάνουν υλικό από το διαδίκτυο ή χρησιµοποιούν εξωσχολικά βιβλία (Κοίλιας 

κ.α., 2004). 

Το ερώτηµα που γεννάται είναι κατά πόσο οι υπάρχοντες δικτυακοί τόποι µε βάση 

την καταγραφή τους από τον Τσιωτάκη επαρκούν για την υποστήριξη του µαθήµα-

τος (Τσιωτάκης, 2003b). 

 

3.3 Αντικείµενο και µεθοδολογία ανάπτυξης της έρευνας  
Ο γενικός στόχος της έρευνας αφορά την καταγραφή των απόψεων των καθηγητών 

πληροφορικής σε σχέση µε τη δηµιουργία δικτυακού τόπου µε πολυµεσικά χαρα-

κτηριστικά για την υποστήριξη εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού υπολογι-

στών. Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει τους δηµιουργούς αντίστοιχων δικτυακών τόπων 

υποστήριξης διδακτικών αντικειµένων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από φορείς της 

εκπαίδευσης που ασχολούνται µε την αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

υλικού που διατίθεται στο διαδίκτυο. Επιπλέον ένας δικτυακός τόπος που θα χαρα-

κτηρίζεται από την εφαρµογή των συµπερασµάτων της έρευνας θα µπορεί να χρησι-

µοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό των υποψηφίων µαθητών της τεχνολογικής κα-

τεύθυνσης κατά την προετοιµασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο διδακτικό 

αντικείµενο Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον. 

Σχετικά µε τη µεθοδολογία ανάπτυξης της έρευνας συνοψίζουµε στα παρακάτω: 

Κατά την ανάπτυξη της εφαρµόστηκαν οι αρχές για τα στάδια µιας έρευνας οι οποίες 

µε βάση τη βιβλιογραφία (Javeau, 1996) είναι: 

• Η κατάρτιση των πινάκων του δείγµατος οι οποίοι πρέπει να είναι συµπλη-

ρωµένοι µε τα απαιτούµενα πληροφοριακά στοιχεία. 

• Η ταχυδρόµηση των ερωτηµατολογίων στους συµµετέχοντες στην έρευνα. 

• Ο έλεγχος της ορθής συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. 
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• Η εισαγωγή και επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας. 

• Η ∆ηµιουργία Έκθεσης Αποτελεσµάτων της Έρευνας. 

Ορίστηκε ως πληθυσµός της έρευνας οι καθηγητές πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20 των 

ενιαίων λυκείων της ∆υτικής Μακεδονίας (Ν=38) γιατί το µεγαλύτερο ποσοστό από 

αυτούς έχει διδάξει κατ’ επανάληψη το εισαγωγικό µάθηµα προγραµµατισµού στο 

ενιαίο λύκειο που είναι πανελλαδικώς εξεταζόµενο. 

Κύριο περιορισµό της έρευνας αποτελεί το µικρό µέγεθος του δείγµατος. Ο περιορι-

σµός αυτός σχετίζεται µε την παραδοχή ότι σκοπός του ερευνητή ήταν µια προσπά-

θεια πρώτης καταγραφή των απόψεων των καθηγητών πληροφορικής για το θέµα 

της δικτυακής υποστήριξης του Α.Ε.Π.Π. η οποία λειτουργεί επικουρικά στην υπο-

στήριξη της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 

Για την διεξαγωγή της έρευνας καταλληλότερη µέθοδος συλλογής πρωτογενών 

στοιχείων κρίθηκε η ταχυδροµική αποστολή ερωτηµατολογίου. 

Στα πλαίσια αυτής της µεθόδου καταρτίστηκε σύντοµο και ευκολονόητο, δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο. Η δοµή του ερωτηµατολογίου και ο τύπος των ερωτήσεων στηρί-

χθηκε σε βιβλιογραφία για τη δηµιουργία ερωτηµατολογίων (Κιόχος, 1997). Οι ερω-

τήσεις ήταν ανοικτές, κλειστές, ηµιανοικτές (Javeau, 1996b). Για τη διατύπωση των 

ερωτήσεων στηρίχθηκε:  

• Σε ανάλογη στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος 

«Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον» όπου υπάρχουν 

ερωτήσεις σχετικά µε το διδακτικό υποστηρικτικό υλικό του µαθήµατος 

(Κοίλιας κ.α., 2004b). 

• Στις αναφορές της παρούσας εργασίας σχετικά µε την δηµιουργία περιβάλ-

λοντος στο διαδίκτυο για χρήση στη εκπαίδευση από απόσταση και στη χρή-

ση των πολυµέσων στη σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού. 

• Σε άρθρο που µελετά την ποιότητα της σχεδίασης διαδικτυακού εκπαιδευτι-

κού περιβάλλοντος (Zaharias, 2004). 

Στο συγκεκριµένο άρθρο αναφέρονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση ενός δικτυα-

κού τόπου που χρησιµοποιείται στη µάθηση µέσω διαδικτύου. Τα κριτήρια είναι: 
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Από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού σχεδιασµού:  

Αλληλεπίδραση, περιεχόµενα και πόροι, χρήση πολυµέσων, στρατηγικές σχεδια-

σµού εκµάθησης, εκπαιδευτική ανατροφοδότηση, εκπαιδευτική αξιολόγηση εκπαι-

δευτική καθοδήγηση και υποστήριξη. Ειδικότερα οι στρατηγικές σχεδιασµού εκµά-

θησης αναφέρονται στο κατά πόσο ο σχεδιασµός της διεπαφής του περιβάλλοντος 

συµφωνεί µε τις θεωρίες µάθησης. 

Από τη σκοπιά της δυνατότητας χρησιµοποίησης του ιστού:  

Πλοήγηση, δυνατότητα εκµάθησης, προσβασιµότητα, συνέπεια, οπτικός σχεδια-

σµός. Ειδικότερα η δυνατότητα εκµάθησης του περιβάλλοντος που αναφέρεται στην 

ευκολία µε την οποία οι νέοι χρήστες θα µπορούν να εκτελούν εργασίες µάθησης 

χρησιµοποιώντας τη διεπαφή του. 

Αναλύοντας τη δοµή του ερωτηµατολογίου έχουµε τα εξής: 

Για τον κύριο στόχο παίρνουµε πληροφορίες από την Οµάδα ερωτήσεων Γ και από 

την Οµάδα ερωτήσεων ∆. Ειδικότερα σχετικά µε την αναγκαιότητα σχεδίασης εκ-

παιδευτικού υλικού ΑΕΠΠ για χρήση στο διαδίκτυο (οµάδα Γ ) καταγράφεται η ά-

ποψη για την εκπαιδευτική υποστήριξη που παρέχουν οι υπάρχουσες ιστοσελίδες 

όπως επίσης η βοήθεια που θα πρόσφερε ένα πολυµεσικό διδακτικό υλικό σε δικτυ-

ακό τόπο για το ΑΕΠΠ. Επίσης διερευνάται κατά πόσο η χρήση δικτυακού τόπου µε 

πολυµεσικό διδακτικό υλικό για το ΑΕΠΠ θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρόσθετο 

βοήθηµα για τους µαθητές και αν η χρήση ενός τέτοιου τόπου µειώνει την αξία του 

διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών. Τέλος γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί η 

πρόθεση των πληροφορικών να συµµετέχουν στην υποστήριξη ενός δικτυακού τό-

που για το ΑΕΠΠ µε η χωρίς κίνητρα. 

Σχετικά µε τα χαρακτηριστικά ενός δικτυακού τόπου για το ΑΕΠΠ (Οµάδα ∆). 

Εξετάζεται η ανάγκη για προσθήκης δυνατοτήτων Συζητήσεων και Ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σε ένα δικτυακό τόπο για το ΑΕΠΠ. Επίσης εξετάζεται το κατά πόσο 

χρειάζεται τα πολυµεσικά χαρακτηριστικά ο δικτυακός τόπος για το ΑΕΠΠ και ειδι-

κότερα η χρησιµότητα του animation, του video και της αφήγησης. Επίσης εξετάζε-

ται που θα έπρεπε να δοθεί περισσότερη έµφαση από πλευράς διδακτικού υλικού και 
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ποια είναι τα σηµαντικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση ενός δικτυακού τόπου για 

το ΑΕΠΠ. 

Πέρα από τον κύριο στόχο η έρευνα µπορεί να απαντά και σε άλλα ποιοτικά χαρα-

κτηριστικά που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην αναζήτηση συσχέτισης κά-

ποιων µεταβλητών. Ένα παράδειγµα είναι η αναζήτηση στατιστικά σηµαντικής σχέ-

σης της εµπειρίας των καθηγητών στη διδασκαλία του µαθήµατος ΑΕΠΠ µε την α-

πάντηση στην ερώτηση στο κατά πόσο η χρήση δικτυακού τόπου µε πολυµεσικό δι-

δακτικό υλικό για το ΑΕΠΠ θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρόσθετο βοήθηµα για 

τους µαθητές. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αφορούν:  

Στοιχεία εκπαίδευσης και εµπειρίας του καθηγητή από την οµάδα Α: Φύλο, προϋπη-

ρεσία στη δηµόσια εκπαίδευση, κάτοχος µεταπτυχιακού-διδακτορικού, παιδαγωγικές 

Σπουδές, εµπειρία σε διδασκαλία εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού. 

Στοιχεία που αφορούν γενικότερα τη διδασκαλία της ΑΕΠΠ από την οµάδα Β όπως:  

Επάρκεια εβδοµαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας , χρήση σχολικού εργαστηρίου, χρήση 

βοηθήµατος/ πρόσθετου υλικού, χρήση λογισµικού για τη διδασκαλία του προγραµ-

µατισµού, χρήση των εποπτικών µέσων. 

Η αποστολή του ερωτηµατολογίου συνοδεύτηκε από σύντοµη ενηµερωτική επιστο-

λή για τους στόχους της έρευνας και οδηγίες για ορισµένα από τα επιµέρους πεδία 

του ερωτηµατολογίου. ∆υνατότητα απάντησης δόθηκε µε αποστολή fax ή ταχυδρο-

µικά. Στη επόµενη σελίδα παραθέτουµε το ερωτηµατολόγιο που εστάλη. 

Εργαλείο για την καταχώρηση και την επεξεργασία των δεδοµένων, µε στόχο την 

σύνταξη της «Έκθεσης Αποτελεσµάτων» επιλέχθηκε το λογισµικό Excel της 

Microsoft. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 

 
Θέµα έρευνας: ∆ηµιουργία δικτυακού τόπου για υποστήριξη εισαγωγικού µα-

θήµατος προγραµµατισµού. 

 
Α. Γενικές ερωτήσεις 

1. Φύλο: 

Άνδρας  Γυναίκα  

 

2. Προϋπηρεσία στη δηµόσια εκπαίδευση: 

< 1έτος  1-5 έτη  >5 έτη  

 
3.Κάτοχος µεταπτυχιακού-διδακτορικού: 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

4.Παιδαγωγικές Σπουδές : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

5.Έχετε διδάξει εισαγωγικό µάθηµα προγραµµατισµού πχ) «ΑΕΠΠ» στα ενιαία λύ-

κεια η Προγραµµατισµό υπολογιστών στα ΤΕΕ; 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
Β. ∆ιδασκαλία εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού 

6. Πιστεύετε ότι το εβδοµαδιαίο δίωρο διδασκαλίας της ΑΕΠΠ είναι αρκετό; 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ   

65 



 

7. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το σχολικό εργαστήριο κατά τη διδασκαλία της Α-

ΕΠΠ; 

 
 Καθόλου  1 φορά/15ήµερο  Πάντα  

 

8. Χρησιµοποιείτε κάποιο βοήθηµα/ πρόσθετο υλικό για τη διδασκαλία της ΑΕΠΠ; 

 Ποτέ  Σπάνια  Συχνά  Πάντα  

    
 

 

 

9. Το πρόσθετο υλικό προέρχεται από: 

∆ιαδίκτυο [  ] 

Βοηθήµατα [  ] 

Προσωπικές σηµειώσεις [  ] 

Πανεπιστηµιακά εγχειρίδια [  ] 

Άλλες πηγές [  ] 

 
10. Χρησιµοποιείτε λογισµικό για τη διδασκαλία του προγραµµατισµού; 

 
Ποτέ  Σπάνια  Συχνά  Πάντα  

 
11. Χρησιµοποιείτε τα εποπτικά µέσα κατά τη διδασκαλία της ΑΕΠΠ; 

 
Ποτέ  Σπάνια  Συχνά  Πάντα  
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Γ Αναγκαιότητα σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού ΑΕΠΠ για χρήση στο διαδί-

κτυο 

12. Είστε ευχαριστηµένοι από την εκπαιδευτική υποστήριξη που παρέχουν οι υπάρ-

χουσες ιστοσελίδες σχετικά µε το µάθηµα; 

 
Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ  

 
13. Που εκτιµάτε ότι θα βοηθούσε περισσότερο η χρήση δικτυακού τόπου µε πολυ-

µεσικό διδακτικό υλικό για το ΑΕΠΠ; 

Υλικό υποστήριξης της µάθησης για χρήση στο σπίτι   

Υλικό εξάσκησης για χρήση από τους µαθητές στο σχολικό. ερ-

γαστήριο.  

 

Υλικό παρουσιάσεων για χρήση από τον εκπαιδευτικό στο σχο-

λείο 

 

 
14. Εκτιµάτε ότι η χρήση δικτυακού τόπου µε πολυµεσικό διδακτικό υλικό για το 

ΑΕΠΠ θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρόσθετο βοήθηµα για τους µαθητές; 

 
Συµφωνώ  

Συµφωνώ µερικώς  

Ουδέτερος  

∆ιαφωνώ µερικώς  

∆ιαφωνώ  

 
15. θα µπορούσε η χρήση δικτυακού τόπου µε πολυµεσικό διδακτικό υλικό για το 

ΑΕΠΠ να µειώσει τη σηµασία του έργου του εκπαιδευτικού; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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16. Θα συµµετείχατε στην υποστήριξη ενός δικτυακού τόπου για το ΑΕΠΠ (Παροχή 

διδακτικού υλικού, ηλεκτρονική υποστήριξη των µαθητών κ.λ.π.) Με υπηρεσιακά 

κίνητρα (π.χ. µείωση ωραρίου ή χρηµατική αποζηµίωση); 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
17. Θα συµµετείχατε στην υποστήριξη ενός δικτυακού τόπου για το ΑΕΠΠ (Παροχή 

διδακτικού υλικού, ηλεκτρονική υποστήριξη των µαθητών κ.λ.π.) λόγω προσωπικής 

άποψης; (π.χ. Για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σας έργου) 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 

∆. Χαρακτηριστικά δικτυακού τόπου για το ΑΕΠΠ  

18.Θεωρείτε απαραίτητη την αναγκαιότητα προσθήκης δυνατοτήτων Συζητήσεων 

και Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε ένα δικτυακό τόπο για το ΑΕΠΠ; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

19.Θεωρείτε ότι η χρήση πολυµεσικών δυνατοτήτων για τη συγγραφή υλικού του 

συγκεκριµένου µαθήµατος λόγω των χαρακτηριστικών του π.χ. έµφαση του µαθήµα-

τος στην περιγραφή αλγορίθµων κλπ θα πρέπει να είναι: 

 

Μικρή  Μέτρια  Μεγάλη     Πολύ µεγάλη  

 

20. Θεωρείτε ότι η χρήση κινούµενης εικόνας  π.χ).για παρουσίαση διαγραµµάτων 

ροής, η περιγραφή των δυναµικών αλλαγών των περιεχόµενων µνήµης θα λειτουρ-

γούσε αποτελεσµατικά στην κατανόηση των αλγορίθµων;  

Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ  
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21. Θεωρείτε ότι η προσθήκη video, για την περιγραφή ορισµένων εννοιών (π.χ. δια-

δικασία µεταγλώττισης σε αντίστοιχο λογισµικό ) συνιστάται, δεδοµένου ότι θα υ-

πήρχε σχετική χρονική επιβάρυνση;  

Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ  

 

22. Θεωρείτε ότι η προσθήκη αφήγησης ,για την περιγραφή ορισµένων ενεργειών η 

«δύσκολων» εννοιών συνιστάται δεδοµένου ότι θα υπήρχε σχετική χρονική επιβά-

ρυνση; 

Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ  

 

23. Που θεωρείτε ότι θα έπρεπε να δοθεί περισσότερη έµφαση από πλευράς διδακτι-

κού υλικού του δικτυακού τόπου;  

Στην θεωρητική τεκµηρίωση  

∆ηµιουργία test αξιολόγησης   

Υποδειγµατική επίλυση αλγορίθµων  

24. Επιλέξτε το πιο σηµαντικό κριτήριο κατά τη γνώµη σας για την αξιολόγηση ενός 

δικτυακού τόπου για το ΑΕΠΠ: α)από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και 

β) από τη σκοπιά της δυνατότητας χρησιµοποίησης του ιστού 

Α) Από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού σχεδιασµού  

Αλληλεπίδραση   

Περιεχόµενο και πόρο  

Χρήση πολυµέσων  

Στρατηγικές σχεδιασµού εκµάθησης  

Εκπαιδευτική ανατροφοδότηση  

Εκπαιδευτική αξιολόγηση  

Εκπαιδευτική καθοδήγηση και υποστήριξη  
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Β) Από τη σκοπιά της δυνατότητας χρησιµοποίησης του ιστού  

Πλοήγηση  

∆υνατότητα εκµάθησης  

Προσβασιµότητα  

Συνέπεια  

Οπτικός σχεδιασµός  

 

25. ∆ιατυπώστε σχόλια η προτάσεις για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τις παραπάνω 

ερωτήσεις και την άποψη σας για τη σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού, ενός εισαγωγι-

κού µαθήµατος προγραµµατισµού π.χ.ΑΕΠΠ, για χρήση στο διαδίκτυο. 

 

3.4 Έκθεση αποτελεσµάτων 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στους καθηγητές πληροφορικής των ενιαίων λυκείων 

της ∆υτικής Μακεδονίας στο διάστηµα Μαΐου - Ιουνίου 2005 (Πίν. 1). Η διαδικασία 

διεξαγωγής της έρευνας ακολούθησε ανάλογες µε τη βιβλιογραφία (Κιόχος, 1997b) 

φάσεις. 

 
Πίνακας1: Στατιστικά µεγέθη της έρευνας 

ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-ΠΕ20 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 38 
ΑΝΤΡΕΣ 22 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ  8 
∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ  8 
ΣΥΝΟΛΟ 38 

 
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε συνοπτικούς στατιστικούς πίνακες, γραφήµα-

τα, και αναφορές (Κιόχος, 1997c). 

Εκτός από τον κύριο στόχο η έρευνα απαντά και σε άλλα χαρακτηριστικά που αφο-

ρούν γενικά στοιχεία επιπέδου εκπαίδευσης και εµπειρίας των καθηγητών όπως: φύ-

λο: άνδρες 73,3%, γυναίκες 26,6%, προϋπηρεσία στη δηµόσια εκπαίδευ-

ση:µικρότερο από 1 έτος 3,3%, από 3 έως 5 έτη: 43,3%, µεγαλύτερη των πέντε ε-
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τών:46,6%, κάτοχος µεταπτυχιακού-διδακτορικού 23%, παιδαγωγικές σπουδές:33%, 

εµπειρία σε διδασκαλία εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού, 100%. Τα στοι-

χεία αυτά µπορούν να συσχετιστούν µε τον βαθµό αντικειµενικότητας της έρευνας. 

Επίσης η έρευνα απαντά σε στοιχεία που αφορούν γενικότερα τη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού. ∆ιαπιστώθηκε ότι ποσοστό 60% των καθηγητών πληροφορικής 

χρησιµοποιεί «Συχνά» πρόσθετο διδακτικό υλικό (Πιν. 2). Οι κυριότερες πηγές εύ-

ρεσης του θεωρούνται το διαδίκτυο και οι προσωπικές σηµειώσεις (Γράφ. 1). Επίσης 

διαφάνηκε ότι ένα ποσοστό 40% απάντησε ότι κάνει «Σπάνια» χρήση λογισµικού 

κατά τη διδασκαλία. Τέλος ένα ποσοστό 36,7% χρησιµοποιεί συχνά εποπτικά µέσα 

κατά τη διδασκαλία. Από τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται η σηµασία της ύπαρξης υπο-

στηρικτικού διδακτικού υλικού στο διαδίκτυο για τους περισσότερους καθηγητές. 

Πίνακας 2: Χρήση µέσων στη διδασκαλία 
Ποσοστό 

 % Ερωτήσεις Συχνότητα 
Ν =30 Ποτέ Σπάνια Συχνά Πάντα 

Χρήση πρόσθετου  
διδακτικού υλικού 

30 3,3 20,0 60,0 16,7 

Χρήση λογισµικού κατά 
τη διδασκαλία 

30 20,0 40,0 26,7 13,3 

Χρήση εποπτικών µέ-
σων 

30 20,0 30,0 36,7 13,3 
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Γράφηµα 1: Πηγές πρόσθετου διδακτικού υλικού 

*∆υνατότητα πολλαπλής απάντησης Ν=30 Απαντήσεις 66 
 

Αναφορικά µε τον κύριο στόχο της έρευνας δηλαδή την διερεύνηση της αναγκαιότη-

τα σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στο διαδίκτυο που θα υποστηρίζει τη 

διδασκαλία του προγραµµατισµού οι καθηγητές χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική 

υποστήριξη που παρέχουν οι υπάρχουσες ιστοσελίδες ως «Μέτρια» (Γράφ.2) και 

θεωρούν ότι η χρήση ενός πολυµεσικού δικτυακού τόπου θα ήταν εξίσου σηµαντική 
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σαν υλικό υποστήριξης εξάσκησης και παρουσιάσεων. Επίσης δήλωσαν «συµφωνία 

πλήρως» 46,7% και «συµφωνία µερικώς» 53,3% µε την άποψη ότι ο δικτυακός τό-

πος θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρόσθετο βοήθηµα για τους µαθητές. Σχετικά µε 

τον ενεργό ρόλο των εκπαιδευτικών πληροφορικής διαπιστώθηκε µια καθολική διά-

θεση συµµετοχής στην υποστήριξη του δικτυακού τόπου µε η χωρίς κίνητρα (Πίν 3) 

Τέλος κατά την άποψη τους η χρήση του δικτυακού τόπου δε µειώνει τη σηµασία 

του εκπαιδευτικού έργου τους (Πιν. 3). 
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Γράφηµα 2:Εκπαιδευτική υποστήριξη που παρέχουν οι υπάρχουσες ιστοσελίδες 
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Γράφηµα 3: Τοµείς χρήσης του πολυµεσικού διδακτικού υλικού. 
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Πίνακας 3 :Συµµετοχή των καθηγητών στην υποστήριξη του δικτυακού τόπου  
Ερωτήσεις Συχνότητα Ν =30 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρήση διδακτικού τόπου µειώνει την αξία  
Του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών; 30 10% 90% 

Συµµετοχή µε υπηρεσιακά κίνητρα 30 100% 0% 
Συµµετοχή για προσωπικούς λόγους 30 100% 0% 
 

Σχετικά µε τα χαρακτηριστικά ενός δικτυακού τόπου για τη διδασκαλία του προ-

γραµµατισµού είχαµε τα εξής: Οι ερωτώµενοι θεωρούν ότι υπάρχει η ανάγκη για την 

προσθήκη της υπηρεσίας συζητήσεων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε ποσοστό 

83,3%. (Πιν. 4 ) και αναγκαία την ύπαρξη πολυµεσικών χαρακτηριστικών σε ποσο-

στό 70%. Τα παραπάνω αποτελέσµατα τονίζουν το σηµαντικό ρόλο της σύγχρονης 

και ασύγχρονης επικοινωνίας σε σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης µέσω διαδικτύου 

καθώς επίσης και τον θετική συµβολή της ύπαρξης των πολυµεσικών χαρακτηριστι-

κών σε αυτά τα περιβάλλοντα. 

Απαντώντας ως προς την αποτελεσµατικότητα της χρήσης των επιµέρους πολυµεσι-

κών χαρακτηριστικών οι καθηγητές θεωρούν ως πιο σηµαντικό την κινούµενη εικό-

να (Πίν.5). 

Πίνακας 4: Αναγκαιότητα ύπαρξης επικοινωνίας 
Ποσοστά % Ερωτήσεις Συχνότητα

Ν= 30 ΝΑΙ   ΟΧΙ 
Αναγκαιότητα ύπαρξης 
Επικοινωνίας (chat, e-mail, κ.α.) 30 83,3   16,7 

 
Πίνακας 5: Αναγκαιότητα χρήσης πολυµεσικών χαρακτηριστικών 

Ποσοστά % 
Ερωτήσεις Συχνότητα

Ν= 30 Λίγο  Μέτρια  Πολύ Παρά 
Πολύ 

Αναγκαιότητα ύπαρξης  
πολυµεσικών χαρακτηριστικών 30 3,3 26,7 60,0 10,0 

Αποτελεσµατικότητα  
χρήσης Animation 30 10,0 10,0 46,7 33,3 

Αποτελεσµατικότητα  
χρήσης Video 30 20,0 26,7 46,7 6,7 

Αποτελεσµατικότητα  
χρήσης Αφήγησης 30 20,0 40,0 33,3 6,7 

 
Έµφαση από πλευράς διδακτικού υλικού. Θα πρέπει να δοθεί στην υποδειγµατική 

επίλυση αλγορίθµων (Γράφ. 4). Αναζητώντας τη γνώµη τους για τα σηµαντικότερα 

κριτήρια κατά την αξιολόγηση ενός δικτυακού τόπου που θα παρέχει εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση στον προγραµµατισµό προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα: Από την σκο-

πιά του εκπαιδευτικού σχεδιασµού του επιλέχθηκε κατά κύριο λόγο η εφαρµογή των 
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στρατηγικών σχεδιασµού εκµάθησης µε ποσοστό 43% η οποία αναφέρεται στις αλ-

ληλεπιδράσεις που έχουν σχεδιασθεί σύµφωνα µε τις αρχές της θεωρίας µάθησης. 

(Γράφ. 5). Οι θεωρίες κοινωνικής µάθησης φαίνεται ότι έχουν σηµαντικές εφαρµο-

γές στο χώρο της εκπαίδευσης. Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευοµένων µέσα από την 

οµαδική εργασία και οι προσπάθειες των εκπαιδευτών να προωθήσουν την ενεργητι-

κή συµµετοχή τους αποτελούν αντιπροσωπευτικές και αποτελεσµατικές εφαρµογές 

των θεωριών αυτών (Bandura, 1997). 

Από τη σκοπιά ευχρηστίας του δικτυακού τόπου κυριότερο κριτήριο θεωρήθηκε η 

δυνατότητα εκµάθησης µε ποσοστό 50 % η οποία αναφέρεται στην ευκολία µε την 

οποία οι νέοι ή οι περιστασιακοί χρήστες θα µπορούν να εκτελούν εργασίες µάθησης 

χρησιµοποιώντας τη διεπαφή του (Γραφ. 6). 
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Γράφηµα 4: Σηµαντικότερο διδακτικό υλικό στον δικτυακό τόπο 
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Γράφηµα 5: Κριτήρια αξιολόγησης από την σκοπιά του εκπαιδευτικού σχεδιασµού 
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Γράφηµα 6: Κριτήριο αξιολόγησης από τη σκοπιά ευχρηστίας της διεπαφής 

 

3.5 Συµπεράσµατα  
Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους καθηγητές πληροφορικής της δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης κατέληξε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα:  

• Χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως πηγή εύρεσης υποστηρικτικού υλικού για τη 

διδασκαλία του προγραµµατισµού και χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική υπο-

στήριξη που παρέχουν οι υπάρχουσες ιστοσελίδες ως «Μέτρια». 

• θεωρούν αναγκαία στο δικτυακό τόπο την ύπαρξη δυνατοτήτων επικοινωνίας 

(chat, e-mail), την ύπαρξη πολυµεσικών χαρακτηριστικών µε έµφαση χρήσης 

στην κινούµενη εικόνα. 

• θεωρούν αναγκαία για το διδακτικό υλικό του δικτυακού τόπου την ύπαρξη 

υποδειγµατικής επίλυσης αλγορίθµων και διαγωνισµάτων αυτοαξιολόγησης. 

• Επισηµαίνουν ως κύρια κριτήρια αξιολόγησης του δικτυακού τόπου από την 

σκοπιά του εκπαιδευτικού σχεδιασµού του την εφαρµογή των στρατηγικών 

σχεδιασµού εκµάθησης η οποία αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις που έχουν 

σχεδιασθεί σύµφωνα µε τις αρχές της θεωρίας µάθησης και από τη σκοπιά 

ευχρηστίας του δικτυακού τόπου τη δυνατότητα εκµάθησης η οποία αναφέ-

ρεται στην ευκολία µε την οποία οι νέοι χρήστες θα µπορούν να εκτελούν ερ-

γασίες µάθησης χρησιµοποιώντας τη διεπαφή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
∆ικτυακός τόπος ΑΕΠΠ - Συµπεράσµατα 
 
4.1 Εισαγωγή  
Σε πλαίσια εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας αναπτύχθηκε δικτυακός τόπος για 

την υποστήριξη της διδασκαλίας εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού. Επιλέ-

χθηκε το διδακτικό αντικείµενο ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περι-

βάλλον του ενιαίου λυκείου λόγω του αυξηµένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ως 

πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφούν η δοµή, οι λειτουργίες και τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά του δικτυακού τόπου που δηµιουργήθηκε και είναι διαθέσιµος στο www. 

στο url:http://users.sch.gr /nikmatanas/. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρου-

σίαση των τελικών συµπερασµάτων της διπλωµατικής εργασίας. 

 

4.2 Περιγραφή δικτυακού τόπου που δηµιουργήθηκε για το 
µάθηµα ΑΕΠΠ 

 

 4.2.1 Αντικείµενο και στόχοι δικτυακού τόπου 
Το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου είναι η δηµιουργία ενός διαδικτυακού περι-

βάλλοντος εκπαίδευσης στο οποίο θα παρουσιάζεται το µάθηµα: «Ανάπτυξη εφαρ-

µογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον» (ΑΕΠΠ) της Γ' Τάξης των Ενιαίων Λυ-

κείων. Στόχος είναι η ευχάριστη, ενισχυτική εµπειρία πλοήγησης για τον µαθητή αλ-

λά και τον εκπαιδευτικό, µέσω αυτού του περιβάλλοντος ως διδακτικού µέσου, σε 

ένα πανελλαδικά εξεταζόµενο µάθηµα. 

Η οµάδα-στόχος στην οποία απευθύνεται ο δικτυακός τόπος είναι κυρίως οι µαθητές 

της Γ' Τάξης Ενιαίων Λυκείων Τεχνολογικής κατεύθυνσης που διδάσκονται το µά-

θηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον», καθώς επίσης και 

και οι καθηγητές που διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα. Επίσης µπορεί να φανεί 
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χρήσιµο στην εκπαίδευση από απόσταση στις περιπτώσεις που το διδακτικό αντικεί-

µενο  αφορά την εισαγωγή στον προγραµµατισµό υπολογιστών. 

Ο συγκεκριµένος δικτυακός τόπος µπορεί να γίνει χρήσιµο εργαλείο στη διδασκαλία 

του µαθήµατος µε διάφορα εκπαιδευτικά σενάρια. Στο εργαστήριο πληροφορικής 

κάθε σχολείου, όπου ο κάθε µαθητής στον υπολογιστή του µπορεί να πλοηγείται και 

να εκπαιδεύεται σε αυτό τον τόπο, σύµφωνα µε τους δικούς του ρυθµούς µάθησης. 

Επίσης µπορεί να διευκολύνει τον καθηγητή να προσελκύσει την προσοχή των µα-

θητών του προβάλλοντας το δικτυακό τόπο µε έναν ψηφιακό προβολέα και να τον 

βοηθήσει ως σηµείο αναφοράς στην εξέλιξη του µαθήµατος. Ακόµα µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί για µελέτη του µαθητή ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι. 

Έτσι έχουµε τα παρακάτω εκπαιδευτικά πλεονεκτήµατα: 

• Το περιβάλλον µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επιπλέον εποπτικό µέσο στη 

διάρκεια του µαθήµατος κεντρίζοντας το ενδιαφέρον και τη προσοχή των 

µαθητών-εκπαιδευόµενων. 

• Το µάθηµα γίνεται πιο κατανοητό, πιο ευχάριστο και δίνει ερεθίσµατα για 

περισσότερη εµβάθυνση. 

• Επιτρέπει στον µαθητή να προχωρήσει στη µελέτη µε ρυθµό ανάλογο µε τις 

δικές του δυνάµεις και άρα ευνοείται η εξατοµικευµένη διδασκαλία και η αύ-

ξηση της παραγωγικότητας. ∆εν υπάρχουν χρονικοί περιορισµοί. 

• Αν για οποιοδήποτε λόγο λείπει ο µαθητής από την τάξη µπορεί να διδαχθεί 

το µάθηµα µε έναν σχετικά ρεαλιστικό τρόπο µόνος εκτός σχολείου (µέθοδος 

αυτοεκπαίδευσης). 

• Απαιτεί ελάχιστο χρόνο εξοικείωσης από το µαθητή. 

 

4.2.2 Ανάπτυξη δικτυακού τόπου 
Με βάση επιστηµονικές µελέτες για τη σχεδίαση ιστοσελίδων για το web οι 

υποκείµενοι περιορισµοί του µέσου, ο ίδιος ο υπολογιστής καθώς και τα 

πρωτόκολλα του web, παρεµποδίζουν τη σχεδίαση καλών ιστοσελίδων. 

Κατανοώντας τους υπάρχοντες περιορισµούς µπορεί κανείς να δηµιουργήσει 

ιστοσελίδες πολύ πιο πληροφορικές, ελκυστικές και ευκολονόητες σε σύγκριση µε 
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κές, ελκυστικές και ευκολονόητες σε σύγκριση µε τις σελίδες που δηµιουργούνται 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος χρήσης τους (Μανιτσάρης, 2002). 

Η δηµιουργία του εκπαιδευτικού υλικού του δικτυακού τόπου έλαβε υπόψη τους πα-

ραπάνω περιορισµούς του διαδικτύου καθώς επίσης και τη διαδικασία για τη δηµι-

ουργία on-line µαθηµάτων (βλ. ενότητα 2.3.1.1).  

Τα γενικά στάδια που τηρήθηκαν για τη δηµιουργία του δικτυακού τόπου είναι τα 

εξής: 

• Απόφαση σε ποιους απευθύνεται και τι πρέπει να περιλαµβάνει. 

• Συγκέντρωση σε ηλεκτρονική µορφή των πληροφοριών π.χ.)αρχεία κειµένων 

που συµπεριλήφθηκαν στον δικτυακό τόπο, καθώς και τη λίστα των πηγών 

για καθεµία από αυτές. 

• Απόφαση ποια θα είναι η δοµή του και οι τρόποι πλοήγησης σε αυτόν. 

• ∆ηµιουργία στο χαρτί ενός σκαριφήµατος µε το χάρτη πλοήγησης του δικτυ-

ακού τόπου. 

• Απόφαση ποιο θα είναι το ύφος των σελίδων και σχεδίαση µε κατάλληλα η-

λεκτρονικά εργαλεία των διάφορων γραφικών, των κουµπιών πλοήγησης, 

του υπόβαθρου (background), της εικόνας της αρχικής σελίδας, κλπ. 

• Με τη βοήθεια ενός εργαλείου δηµιουργίας ιστοσελίδων ανάπτυξη των σελί-

δων του δικτυακού τόπου. 

• Έλεγχος της λειτουργίας του δικτυακού τόπου µε δύο φυλλοµετρητές διαδι-

κτύου (Internet Explorer, Mozilla Firefox) διόρθωση και επανέλεγχος µέχρι 

το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

• Ανέβασµα του ιστοτόπου στο διαδίκτυο. 

Επίσης. κατά τη σχεδίαση του δικτυακού τόπου λήφθηκαν υπόψη γενικές αρχές για 

τη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου. σύµφωνα µε τη (Σταµάτη, χ.η.) και τους 

(Lynch & Horton, 2001) οι οποίες αναφέρονται παρακάτω: 

Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά οποιουδήποτε καλού δικτυακού τόπου είναι 

η αισθητική, η λειτουργικότητα, η εύκολη πλοήγηση, η εργονοµία και ο µικρός χρό-
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νος φόρτωσης. Βέβαια αυτά τα χαρακτηριστικά συχνά έρχονται σε σύγκρουση, π.χ. 

µια εντυπωσιακή ιστοσελίδα µε πολλές εικόνες απαιτεί µεγαλύτερο χρόνο φόρτω-

σης. Για το λόγο αυτό, κατά το σχεδιασµό του δικτυακού τόπου, επιδιώχθηκε η βέλ-

τιστη ισορροπία, που εξαρτήθηκε από το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο δικτυακού 

τόπου, από την ποσότητα της πληροφορίας που περιλαµβάνει και από το γενικότερο 

ύφος του. 

Η εισαγωγική σελίδα είναι καλό να περιλαµβάνει εισαγωγικό κειµένου µε αναφορά 

στο περιεχόµενο του δικτυακού τόπου καθώς και στην ταυτότητα του ιδιοκτήτη. 

Σηµαντικό παράγοντα καλαισθησίας για έναν δικτυακού τόπου, αποτελούν τα κείµε-

να που περιλαµβάνονται στις σελίδες του. Σελίδες ανορθόγραφες ή µε λάθη συντα-

κτικά και λογικά προσβάλλουν ανεπανόρθωτα την αισθητική του επισκέπτη αλλά 

και τη συνολικότερη εικόνα του δικτυακού τόπου. Επίσης, αρνητικές εντυπώσεις 

προκαλούν οι µη έγκυρες σελίδες, και οι σελίδες µε περιεχόµενο διαφορετικό από 

αυτό που θα περίµενε να βρει ο επισκέπτης. Ακόµα όµως και οι διαφοροποιήσεις 

στην τιτλοποίηση, στις επικεφαλίδες και στην ορολογία µεταξύ των ιστοσελίδων του 

δικτυακού τόπου µπορούν να µπερδέψουν τον επισκέπτη. Γενικότερα, σε όλες τις 

σελίδες του δικτυακού τόπου, ο όγκος της πληροφορίας που εµφανίζεται πρέπει να 

διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. 

Τα γραφικά, οι εικόνες και τα animations συµβάλλουν και αυτά στην αισθητική ο-

ποιουδήποτε δικτυακού τόπου. Όµως η ύπαρξη µεγάλων εικόνων και animations 

προκαλεί καθυστερήσεις στη φόρτωση µιας ιστοσελίδας. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται 

κάποιοι συµβιβασµοί κατά το σχεδιασµό τους. Η τυπική ανάλυση για γραφικά στο 

web είναι τα 72 dpi (dots per inch) Επίσης, κατάλληλα formats για εικόνες στο web, 

επειδή υποστηρίζονται από όλους τους φυλλοµετρητές, είναι τα διεθνή πρότυπα jpg 

(ή jpeg) και gif. 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των ιστοσελίδων είναι η οπτική ισορροπία τους. Η 

οπτική ισορροπία εξαρτάται από τον τρόπο που κατανέµεται το οπτικό βάρος στη 

διάταξη της οθόνης. Τα αντικείµενα που έλκουν το βλέµµα του επισκέπτη της σελί-

δας είναι αυτά µε το µεγαλύτερο οπτικό βάρος, ενώ η ισορροπία µπορεί να είναι 

συµµετρική ή ασύµµετρη. Στη συµµετρική ισορροπία χρησιµοποιούνται αντικείµενα 

του ίδιου οπτικού βάρους και το αποτέλεσµα αποπνέει τάξη και κανονικότητα. Στην 
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ασύµµετρη ισορροπία αντίθετα, δίνεται µεγάλο βάρος σε συγκεκριµένα αντικείµενα 

(π.χ. εικόνα στο κέντρο της οθόνης) και µικρότερο σε άλλα (π.χ. περιφερειακά εικο-

νίδια) και το αποτέλεσµα αποπνέει δυναµισµό και εξερευνητικό πνεύµα. 

Η σηµαντική πληροφορία κάθε σελίδας καλό είναι να τονίζεται οπτικά. Βέβαια, 

πρέπει να δίνεται πάντα προσοχή στο ενιαίο ύφος τόσο στο εσωτερικό των ιστοσελί-

δων όσον και του δικτυακού τόπου γενικότερα, ώστε να µην δίνεται στον επισκέπτη 

η εντύπωση της προχειρότητας. Το ενιαίο ύφος στο εσωτερικό των ιστοσελίδων επι-

τυγχάνεται µε την αρµονία των χρωµάτων, των γραµµατοσειρών, αλλά και του ύ-

φους των εικονιδίων, animations κλπ. Το ενιαίο ύφος του δικτυακού τόπου επιτυγ-

χάνεται µε την τήρηση κανόνων στη δοµή και τους χρωµατισµούς των ιστοσελίδων, 

καθώς και στις επιλογές πλοήγησης. Ειδικότερα, αν ο δικτυακός τόπου απευθύνεται 

και σε παιδιά, καλό είναι να έχει ψυχαγωγικό ύφος. Σε αυτό βοηθούν τα χαρούµενα 

χρώµατα, που είναι ιδιαίτερα προσφιλή στα παιδιά, η οργάνωση των συνδέσµων σε 

εικονοχάρτες, οι αλληγορίες π.χ. µε εικόνες που οδηγούν σε ιστοσελίδες µε τις λει-

τουργίες που απεικονίζουν. 

Όσον αφορά το σχεδιασµό της πλοήγησης για τον δικτυακό τόπο, υπάρχουν διάφο-

ροι τρόποι πλοήγησης, όπως τα µενού πλοήγησης, τα roll-over buttons, τα rollbar-

like µενού, οι εικόνες-άγκυρες, αλλά και ο απλούστερος τρόπος πλοήγησης µε συν-

δέσµους κειµένου (π.χ. τον τίτλο, µια µικρή περιγραφή, λέξεις-κλειδιά ή τη διεύθυν-

ση της σελίδας στην οποία οδηγεί ο σύνδεσµος). Σε κάθε περίπτωση, τα κουµπιά 

πλοήγησης πρέπει να είναι συγκεντρωµένα κάπου µαζί (π.χ. οµαδοποιηµένα σε µια 

γραµµή πλοήγησης), σε σταθερό µέρος και ξεχωριστά από το καθαρό περιεχόµενο. 

Επίσης, να είναι ορατά στην οθόνη χωρίς να απαιτείται κύλιση, γιατί διαφορετικά 

γίνονται ιδιαίτερα δύσχρηστα. 

 

Λογισµικά  

Για τη δηµιουργία του δικτυακού τόπου χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω λογισµικά 

Front page, Flash, Hotpotatoes, Εdit plus, Corel draw. 

Πιο συγκεριµένα ως κύριο λογισµικό επιλέχθηκε το frontpage. H ενότητα των ερω-

τήσεων αυτοαξιολόγησης έγινε µε επεξεργασία του κώδικα javascipt που παράγει το 

λογισµικό hotpotatoes. µέσα από τον html editor edit plus. Για την επεξεργασία των 
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γραφικών χρησιµοποιήθηκε το Coreldraw. Τέλος το flash χρησιµοποιήθηκε σε ορι-

σµένα σηµεία που κρίθηκε σκόπιµη η χρήση κινούµενης εικόνας (προσοµοίωση λει-

τουργίας της µνήµης) και στη δηµιουργία των κουµπιών πλοήγησης. 

To frontpage λειτουργεί σαν εργαλείο δηµιουργίας σελίδων στο web ,διαχείρισης και 

έκδοσης τοποθεσιών. Οι σελίδες αποτελούν ξεχωριστά αρχεία html. To frontpage 

είναι επεξεργαστής χαρακτήρων wysiwyg µε την έννοια ότι ο δηµιουργός της ιστο-

σελίδας βλέπει στην οθόνη του τη στιγµή της δηµιουργίας της και την τελική εµφά-

νιση της στο διαδίκτυο (Karlins, 2001). 

Το Flash είναι µία από τις δηµοφιλέστερες εφαρµογές ανάπτυξης περιεχοµένου. Το 

βασικότερο στοιχείο στο οποίο οφείλεται η δηµοτικότητα του Flash είναι οι ισχυρές 

δυνατότητες του στον τοµέα των πολυµέσων οι οποίες επέτρεψαν στο Flash να µε-

τασχηµατίσει το Web από ένα µέσο παρουσίασης κειµένου και γραφικών που ήταν 

στο παρελθόν, στην πολυµορφική, αµφίδροµη εµπειρία που είναι σήµερα. Οι δυνα-

τότητες του Flash οι οποίες το καθιστούν ένα τόσο ελκυστικό εργαλείο είναι η ταχύ-

τητα, και η χρήση των ανυσµατικών γραφικών σαν προκαθορισµένη κατάσταση για 

τις λειτουργίες σχεδίασης του προγράµµατος. Ο σηµαντικότερος παράγοντας που 

σχετίζεται µε την δυνατότητα του Flash να δηµιουργεί παρουσιάσεις πολυµέσων οι 

οποίες θα µπορούν να φορτώνονται γρήγορα µέσω του Web, είναι η ροή περιεχοµέ-

νου (streaming) (Franklin & Patton, 2001). 

Μέσα από το περιβάλλον του δηµιουργήθηκαν τα κουµπιά πλοήγησης του δικτυα-

κού τόπου και οι σελίδες που προσοµοιώνουν τη λειτουργία της µνήµης κατά την 

εκτέλεση του προγράµµατος. 

To edit plus είναι ένας κειµενογράφος για επεξεργασία κώδικα ιστοσελίδων µε ειδι-

κά εργαλεία και εύχρηστο περιβάλλον. Υποστηρίζει δυναµική και προσαρµοζόµενη  

επισήµανση για Html, java scipt, php κ.α. (ES-Computing, 2005). 

Μέσα από το περιβάλλον του χρησιµοποιήθηκε Java scipt όπου κρίθηκε απαραίτητο 

όπως στην υλοποίηση των αναδυόµενων παραθύρων µε περιεχόµενο σηµαντικά µυ-

νήµατα για το χρήστη (συµβουλές, σηµειώσεις, χρήσιµες πληροφορίες )και στη δη-

µιουργία της δυνατότητας αλληλεπίδρασης στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης. (αυτό-

µατη βαθµολόγηση, ανατροφόδοτηση ανάλογα µε την απάντηση του µαθητή, χρονι-

κός περιορισµός). 
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Το λογισµικό hotpotatoes δηµιουργεί διαλογικές βασισµένες στο web ασκήσεις δι-

δασκαλίας. Οι ασκήσεις χρησιµοποιούν HTML and JavaScript για να υλοποιήσουν 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης µε το χρήστη (Arneil & Holmes, 2006). 

H JavaScript είναι µια βασιζόµενη σε αντικείµενα γλώσσα script η οποία τρέχει στην 

πλευρά του πελάτη και χρησιµοποιείτε για δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων. Η 

διερµήνευση των προγραµµάτων σε γλώσσα script γίνεται άµεσα από την εφαρµογή 

του πελάτη (Pollock ,2001). 

Με τη JavaScript µπορείτε να φτιάξετε σενάρια που να εκτελούν αυτόµατες εργασί-

ες. Επίσης µπορείτε να κάνετε την JavaScript να εκτελεί ενέργειες ανταποκρινόµενη 

σε ένα συγκεκριµένο γεγονός. Για παράδειγµα όταν ο χρήστης επιλέγει ένα κουµπί ή 

ένα σύνδεσµο, όταν εστιάζει από ένα στοιχείο µιας φόρµας σε ένα άλλο στοιχείο της 

κ.ο.κ. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να είναι απλές ή και περίπλοκες (Σιάφακας & Χρη-

µατόπουλος, χ.η.). 

Το Corel draw είναι εφαρµογή επεξεργασίας διανυσµατικών γραφικών και εικόνων  

Επιτρέπει τη σύνθεση, την επεξεργασία τους και την αποθήκευση τους σε διαφορε-

τικές τύπους αρχείων γραφικών (Wikipedia, 2006). Μέσα από το περιβάλλον του 

έγινε η επεξεργασία των εικονιδίων που χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή. 

Εικονίδια  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εικονίδια ή σύµβολα που χρησιµοποιήθηκαν 

στο δικτυακό τόπο ως κουµπιά εντολής µε την επεξήγηση της λειτουργίας τους. 

Πίνακας 

Λειτουργία εικονιδίων δικτυακού τόπουΑΕΠΠ 

Εικονίδιο Λειτουργία 

 
Είσοδος στο µάθηµα 

 Επόµενη σελίδα 

 Προηγούµενη σελίδα 
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Εικονίδιο Λειτουργία 

 Είσοδος στο ∆ωµάτιο συζήτησης 

 Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

 

Πίνακας περιεχοµένων  

(επιστροφή στη θεωρία -εισαγωγή) 

 

Ευρετήριο αλγορίθµων 

(επιστροφή στη θεωρία – εισαγωγή)  

 

Στοιχεία ψευδογλώσσας 

(επιστροφή στη θεωρία – εισαγωγή ) 

 

Εντολές γλώσσας 

(επιστροφή στη θεωρία – εισαγωγή ) 

 

∆ιαγράµµατα ροής 

(επιστροφή στη θεωρία – εισαγωγή) 

 

Γλωσσάρι 

(επιστροφή στη θεωρία – εισαγωγή) 

 

Ασκήσεις 

(επιστροφή στις ασκήσεις) 

 
Αξιολόγηση 

(επιστροφή στην αξιολόγηση) 

 
Θέµατα εξετάσεων 

(επιστροφή στα θέµατα) 

 Πληροφορίες 
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Εικονίδιο Λειτουργία 

 
Ανάπτυξη ενοτήτων 

(επιστροφή στα περιεχόµενα) 

 

∆ιδακτικοί στόχοι 

(επιστροφή στη θεωρία του κεφαλαίου ) 

 

Ανακεφαλαίωση 

(επιστροφή στη θεωρία του κεφαλαίου) 

 

Λέξεις κλειδιά 

(επιστροφή στη θεωρία του κεφαλαίου) 

 

Ερωτήσεις 

(επιστροφή στη θεωρία του κεφαλαίου) 

 Ερώτηση 

(επιστροφή στις ερωτήσεις) 

 

Χρήσιµη Πληροφορία 

(άνοιγµα αναδυόµενου παραθύρου) 

 Προσοχή 

(άνοιγµα αναδυόµενου παραθύρου) 

 
Σηµείωση 

(άνοιγµα αναδυόµενου παραθύρου) 

 
Προσοµοίωση µνήµης 
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∆οµή και λειτουργία του δικτυακού τόπου 

Περιγράφοντας τη δοµή του δικτυακού τόπου έχουµε τα εξής: Ο χρήστης – µαθητής 

όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα έχει πολλές δυνατότητες πλοήγησης. Στο πάνω 

µέρος της οθόνης υπάρχει. µενού επιλογών Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ξεναγείται 

στο περιβάλλον µε µεγάλη ευκολία και χωρίς ανάληψη ιδιαίτερων πρωτοβουλιών. 

Ο δικτυακός τόπος είναι οργανωµένος µε συνδυασµό ιεραρχικής και σειριακής δο-

µής. Ο κύριος τρόπος ανάπτυξης είναι ο ιεραρχικός δηλαδή από µια σελίδα µπορού-

µε να οδηγηθούµε προς τα κάτω σε περισσότερες από µια νέες ιστοσελίδες (αν υ-

πάρχουν στη δοµή) ενώ µπορούµε να επιστρέψουµε πίσω στην ιστοσελίδα από την 

οποία µεταβήκαµε στην τρέχουσα. Σε ορισµένα σηµεία, όπου κρίθηκε σκόπιµο, α-

κολουθείται η σειριακή οργάνωση όπου κάθε ιστοσελίδα διασυνδέεται µε την προη-

γούµενη και την επόµενη της (αν υπάρχουν) σειριακά. 

Η λειτουργία του δικτυακού τόπου συνοψίζεται στα παρακάτω: 

O χρήστης (µαθητής) µεταβαίνει στην αρχική σελίδα του µαθήµατος από τη σελίδα 

εισαγωγής (εικ. 1). Αφού εισέλθει στο µάθηµα έχει τις εξής δυνατότητες επιλογής: 

Αρχική, θεωρία, ασκήσεις, αξιολόγηση, θέµατα, πληροφορίες. 

Αναλυτικότερα µέσα από την αρχική σελίδα (εικ. 2) θα έχει τη δυνατότητα να επι-

κοινωνήσει µε τους συµµαθητές του µε χρήση δωµατίου συζήτησης (chat room) 

(εικ.3) ή να αποστείλει ηλεκτρονικό ταχυδροµείο e-mail στον καθηγητή του. Επίσης 

µέσα από την αρχική σελίδα δίνεται η δυνατότητα εξόδου από το µάθηµα. Επιση-

µαίνεται ότι η αρχική σελίδα δεν περιέχει διδακτικό υλικό. 

Ο µαθητής µέσα από την αρχική σελίδα µπορεί να πλοηγηθεί άµεσα όπου επιθυµεί 

µε χρήση των κουµπιών στη γραµµή πλοήγησης όµως η προτεινόµενη δοµή για τον 

αρχάριο µαθητή εµφανίζεται παρακάτω: 

Ο µαθητής προτείνεται να επιλέξει τη θεωρία (εικ. 4) όπου µπορεί:  

i. να επισκεφτεί τη θεωρία συγκεκριµένου κεφαλαίου µε χρήση πίνακα πε-

ριεχοµένων (εικ. 5) που περιέχει υπερσυνδέσεις προς τα αντίστοιχα κε-

φάλαια. 

ii. Από το ευρετήριο αλγορίθµων µπορεί να επιλέξει την εµφάνιση της επί-

λυσης ενός αλγορίθµου συχνής χρήσης. Εάν το επιθυµεί εµφανίζεται 
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προσοµοίωση της λειτουργίας της µνήµης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του αλγορίθµου (εικ. 6). 

iii. Από τα στοιχεία της ψευδογλώσσας να εµφανίσει τις βασικές ενέργειες 

και δοµές των αλγορίθµων.  

iv. Από τις εντολές γλώσσας να εµφανίσει το συντακτικό των εντολών και 

δηλώσεων της γλώσσας προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται για την 

υλοποίηση των προγραµµάτων του µαθήµατος. 

v. Από τα διαγράµµατα ροής να εµφανίσει τα βασικά σύµβολα που χρησι-

µοποιούνται στα διαγράµµατα ροής. 

vi. Από το γλωσσάρι να εµφανίσει επεξηγήσεις µε χρήση αναδυόµενων πα-

ραθύρων στη βασική ορολογία του προγραµµατισµού (εικ. 10). 

Σε περίπτωση που επιλέξει συγκεκριµένο κεφάλαιο της θεωρίας (βλ. i στην παραπά-

νω λίστα) µπορεί να πλοηγηθεί µέσα σε αυτό στις επιµέρους ενότητες που το απαρ-

τίζουν. Η πλοήγηση του µπορεί να υλοποιηθεί είτε µε υπερσυνδέσµους που οδηγούν 

απευθείας στο θέµα που τον ενδιαφέρει (εικ. 7) είτε σειριακά (εικ. 8). Στην περίπτω-

ση αυτή η σειρά επίσκεψης των ιστοσελίδων είναι: ∆ιδακτικοί στόχοι, εισαγωγή, 

ανάπτυξη του ενοτήτων του διδακτικού υλικού, ανακεφαλαίωση, λέξεις κλειδιά που 

η σηµασία τους επεξηγείτε µε χρήση αναδυόµενων παραθύρων, ερωτήσεις απαντή-

σεις. Κατά την ανάπτυξη του κεφαλαίου γίνεται παρουσίαση του διδακτικού υλικού 

της θεωρίας µε οµοιόµορφο και συνεπή τρόπο. Επίσης γίνεται χρήση κουµπιών µε 

µορφή εικονιδίων, η λειτουργία των οποίων επεξηγείτε όταν γίνεται κίνηση του πο-

ντικιού πάνω από αυτά.(on mouse move). Τα εικονίδια αυτά οδηγούν σε αναδυόµε-

να παράθυρα στα οποία εµφανίζεται κείµενο που σχετίζεται µε την τρέχουσα ενότη-

τα. Το κείµενο αυτό αφορά την επισήµανση της προσοχής του µαθητή σε συγκεκρι-

µένο θέµα η µια χρήσιµη πληροφορία ή µια σχετική σηµείωση και λειτουργεί ως εκ-

παιδευτικό εργαλείο για την υποβοήθηση της διαδικασίας της µάθησης (εικ. 9). 

Στη συνέχεια ο µαθητής επιλέγοντας ασκήσεις θα του δοθεί η δυνατότητα µε χρήση 

πίνακα περιεχοµένων να επισκεφτεί τις ασκήσεις του αντίστοιχου κεφαλαίου Σε πε-

ρίπτωση που επιλέξει κεφάλαιο µπορεί να πλοηγηθεί στο επόµενο επίπεδο (εικ. 11) 

σε: 
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• Υποδείξεις: Εδώ περιέχονται χρήσιµες συµβουλές για την ανάπτυξη των προ-

γραµµάτων. 

• Παραδείγµατα: Υπάρχουν λυµένα παραδείγµατα µε παρουσίαση του κώδικα, 

και διαδικασίες δοκιµής της ορθής εκτέλεσης των προγραµµάτων µε δοκιµα-

στικά δεδοµένα και αναµενόµενα αποτελέσµατα. Κατόπιν επιθυµίας του µα-

θητή εµφανίζεται σε αναδυόµενο παράθυρο περιγραφή των δυναµικών αλλα-

γών στα περιεχοµένα της µνήµης για τα συγκεκριµένα δοκιµαστικά δεδοµένα 

(εικ. 12). Η εµφάνιση γίνεται µε χρήση κινούµενης εικόνας (animation). Επί-

σης γίνεται προαιρετική εµφάνιση του αντίστοιχου διαγράµµατος ροής (εικ. 

13). 

• Ασκήσεις λυµένες: Παρουσιάζεται υποδειγµατική ανάπτυξη αλγορίθµων σε 

οµάδα αντιπροσωπευτικών ασκήσεων. 

• Ασκήσεις προς επίλυση: ∆ίνονται οµάδες ασκήσεων µε αυξανόµενο συντε-

λεστή δυσκολίας για επίλυση από τους µαθητευόµενους. 

Στη συνέχεια ο µαθητής µπορεί να συνεχίσει την πλοήγηση του για έλεγχο των γνώ-

σεων που απέκτησε . Επιλέγοντας αξιολόγηση θα του δοθεί η δυνατότητα µε χρήση 

πίνακα περιεχοµένων να επισκεφτεί τα διαγωνίσµατα αυτοαξιολόγησης κάθε κεφα-

λαίου. Σε περίπτωση που επιλέξει κεφάλαιο µπορεί να δει σε επόµενο επίπεδο (εικ. 

14) πέντε τύπους ερωτήσεων. 

Οι ερωτήσεις αυτές βασίζονται στη θεωρητική τεκµηρίωση (βλ. ενότητα2.3.2.3.) και 

χαρακτηρίζονται από την ανατροφοδότηση του χρήστη, το χρονικό περιορισµό που 

τίθεται για την επίλυση τους, τη δυνατότητα της αυτόµατης βαθµολόγησης των απα-

ντήσεων και τη δυνατότητα δυναµικής βοήθεια του αξιολογούµενου από τον υπολο-

γιστή. Στην περίπτωση λανθασµένης απάντησης ή λήψης βοήθειας από το χρήστη το 

λογισµικό προσαρµόζει αρνητικά τη βαθµολογία του. Οι τύποι των ερωτήσεων που 

υποστηρίζονται είναι οι εξής: 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (εικ. 15): Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τη 

σωστή απάντηση µεταξύ τεσσάρων απαντήσεων. ∆ίνεται η επιλογή να βλέπει 

το σύνολο των ερωτήσεων ή να βλέπει σειριακά µόνο µια ερώτηση σε κάθε 

σελίδα. 
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• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης (εικ 16): Ο χρήστης πληκτρολογεί την απά-

ντηση. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο αποτυχηµένες προσπάθειες η ε-

ρώτηση µετατρέπεται σε πολλαπλής επιλογής. 

• Ερωτήσεις αντιστοίχισης (εικ. 17): O χρήστης πρέπει να αντιστοιχίσει τα πε-

ριεχόµενα της αριστερής στήλης µε τις επιλογές που βρίσκονται στη δεξιά 

στήλη. Στην περίπτωση λάθους δίνεται η δυνατότητα µετακίνησης µόνο της 

λανθασµένης επιλογής. 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού (εικ. 18): O χρήστης. καλείται να συµπλη-

ρώσει τα κενά στην πρόταση που δίνεται. Μπορεί να βοηθηθεί είτε πατώντας 

στο κουµπί υπόδειξη όποτε εµφανίζεται διαδοχικά ένα γράµµα από τη ζη-

τούµενη λέξη κάθε φορά είτε πατώντας στο κουµπί (?) για να πάρει µια κα-

θοδηγητική ένδειξη για την απάντηση της ερώτησης. Στην περίπτωση που γί-

νει χρήση της βοήθειας η βαθµολογία προσαρµόζεται αρνητικά. 

• Ερωτήσεις Σωστό η λάθος (εικ. 19): O χρήστης. καλείται να συµπληρώσει τo 

χαρακτήρα Σ η Λ. 

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγοντας θέµατα θα πλοηγηθεί σε θέµατα και απαντήσεις 

θεµάτων πανελλαδικών εξετάσεων του διδακτικού αντικειµένου ανάπτυξη εφαρµο-

γών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (εικ. 20). 

Τέλος επιλέγοντας πληροφορίες θα ενηµερωθεί για το περιεχόµενο του δικτυακού 

τόπου το σκοπό της δηµιουργίας του και τη βασική βιβλιογραφία που χρησιµοποιή-

θηκε. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο δη-

µιουργό του. 
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Εικόνα1 
Εισαγωγική ιστοσελίδα 

 

 

Εικόνα 2 
Αρχική σελίδα 
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Εικόνα 3 
∆ωµάτιο συζήτησης 

 

Εικόνα 4 

Θεωρία –Εισαγωγική σελίδα 
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Εικόνα 5 
θεωρία - Πίνακας περιεχοµένων 

 

Εικόνα 6 
θεωρία – Ευρετήριο αλγορίθµων 

Προσοµοίωση µνήµης 
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Εικόνα 7 
Θεωρία- Ανάπτυξη κεφαλαίου 
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Εικόνα 8 
Θεωρία –  ∆υνατότητα σειριακής προσπέλασης  

 

 

 
Εικόνα 9 

Θεωρία –  Χρήση αναδυόµενου παραθύρου 
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Εικόνα 10 
Γλωσσάρι 

 

 

 

Εικόνα 11 
Ασκήσεις- Εισαγωγική σελίδα 
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Εικόνα 12 
Ασκήσεις – Παραδείγµατα- Προσοµοίωση µνήµης  

 

Εικόνα 13 
Ασκήσεις – Παραδείγµατα- διαγράµµατα ροής 
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Εικόνα 14 
Αξιολόγηση- Εισαγωγική σελίδα -Τύποι ερωτήσεων 

 

Εικόνα 15 
Αξιολόγηση – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
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Εικόνα 16 
Αξιολόγηση – Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

 
 

Εικόνα 17 
Αξιολόγηση – Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
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Εικόνα 18 
Αξιολόγηση – Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

 

Εικόνα 19 
Αξιολόγηση – Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος  
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Εικόνα 20 
Θέµατα πανελλαδικών 
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4.3 Συµπεράσµατα διπλωµατικής εργασίας 
Μέσα από την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας δηµιουργήθηκε δι-

κτυακός τόπος για το µάθηµα ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλ-

λον του ενιαίου λυκείου µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Για την αιτιολόγηση της 

δηµιουργίας του διενεργήθηκε στατιστική έρευνα που αφορούσε κυρίως την ανα-

γκαιότητα ύπαρξης και τα βασικά χαρακτηριστικά του. Για τη θεωρητική τεκµηρίω-

ση του διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση µέσα από την οποία διερευνήθη-

καν οι αρχές σχεδίασης ενός δικτυακού τόπου που θα υποστηρίζει την µάθηση µέσω 

διαδικτύου. 

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα: 

• Από τη στατιστική έρευνα προέκυψε, ότι υπάρχει αναγκαιότητα δηµιουργίας ε-

νός δικτυακού τόπου που θα εφαρµόζει τις αρχές της on-line µάθησης για τη δι-

δασκαλία του µαθήµατος προγραµµατισµού υπολογιστών στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Ο δικτυακός τόπος πρέπει να εµπεριέχει πολυµεσικά χαρακτηριστι-

κά και να υποστηρίζει δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. 

Αναφορικά µε το διδακτικό υλικό του θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη υποδειγµα-

τικής επίλυσης αλγορίθµων και διαγωνισµάτων αυτοαξιολόγησης. Τέλος ως κύ-

ρια κριτήρια αξιολόγησης του από την σκοπιά του εκπαιδευτικού σχεδιασµού 

θεωρήθηκε η εφαρµογή των στρατηγικών σχεδιασµού εκµάθησης και από τη 

σκοπιά ευχρηστίας του δικτυακού τόπου η δυνατότητα εκµάθησης. 

• Κατά τη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου που θα υποστηρίζει ένα διδακτικό 

αντικείµενο για χρήση σε εκπαίδευση από απόσταση πρέπει να τηρούνται οι επι-

στηµονικές αρχές για τη σχεδίαση του. Ειδικότερα: 

 Κατά το στάδιο της τεχνικής ανάλυσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι πε-

ριορισµοί του Ιστού. 

 Κατά το στάδιο του εκπαιδευτικού σχεδιασµού του δικτυακού τόπου πρέπει 

να καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, να δηµιουργείται παρουσίαση των 

διαγραµµάτων ροής για την ολοκληρωµένη σειρά µαθηµάτων, και να καθο-

ρίζεται το εκπαιδευτικό περιεχόµενο της σειράς µαθηµάτων. Επίσης οι ερω-

τήσεις εξέτασης να σχεδιάζονται µε βάση τους στόχους της σειράς µαθηµά-

των και να παρέχεται ανατροφοδότηση όπου είναι απαραίτητο. Ακόµη να 
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υπάρχει γλωσσάρι όρων για την πρόσβαση του σπουδαστή σε διευκρινίσεις. 

Τέλος η πλοήγηση πρέπει να είναι απλή και οι σπουδαστές πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα προσανατολισµού όταν είναι µέσα στη σειρά µαθηµάτων. 

 Κατά το στάδιο της δηµιουργίας των διεπαφών πρέπει να καθορίζονται τα 

χαρακτηριστικά πλοήγησης, προσανατολισµός και το θέµα για ολόκληρη τη 

σειρά µαθηµάτων. (χρώµατα, γραφική παράσταση υποβάθρου, τα ονόµατα 

των βασικών στοιχείων κ.λ.π.). 

 Κατά το στάδιο της ανάπτυξης πρέπει να δηµιουργηθούν τα πολυµεσικά 

στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν στη σειρά µαθηµάτων. και να ενσωµατω-

θούν στις σελίδες html. Επίσης να γίνει εγκατάσταση σεναρίων cgi όπως ο-

µάδες συζήτησης, και να χρησιµοποιηθεί κώδικας javascipt όπου απαιτείται. 

• Ο ρόλος των πολυµέσων κατά τη δηµιουργία ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού 

για χρήση στο διαδίκτυο είναι σηµαντικός. Η κύρια συµβολή τους εστιάζεται 

στην υποβοήθηση της λειτουργίας της µάθησης µέσα από την πολλαπλή αναπα-

ράσταση της πληροφορίας. 

• O ρόλος των αλληλεπιδραστικών διαγωνισµάτων αυτοαξιολόγησης κατά τη δη-

µιουργία ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στο διαδίκτυο είναι σηµα-

ντικός. Η κύρια συµβολή τους εστιάζεται στην ανατροφοδότηση του µαθητή µε 

την παροχή βοήθειας προς αυτόν κατά τη διαδικασία επίλυσης. 
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