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Περίληψη 
 
Για την άµβλυνση του ψηφιακού χάσµατος, ορισµένοι οραµατιστές συνέλαβαν το 
πρόγραµµα του One Laptop Per Child που έχει ως σκοπό τον σχεδιασµό, την παραγωγή 
και τη διανοµή φθηνών υπολογιστών σε όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Για την 
καταπολέµηση ορισµένων από τις δυσκολίες που παρουσιάζει ένα εγχείρηµα τέτοιου 
βεληνεκούς βρίσκεται υπό εξέταση η πιθανή συνεργασία του olpc µε µια υπάρχουσα 
σηµαντική δύναµη στον τοµέα της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, το moodle. 
  
Στόχος της µελέτης είναι η πλήρης παρουσίαση των δύο φαινοµένων – µε στόχο τα κενά 
του olpc – ενώ απώτερος σκοπός η παράλληλη ανάλυση τους ώστε να φανούν τα κοινά 
τους σηµεία, ο τρόπος µε τον οποίο το moodle µπορεί να συνεργαστεί µε τον µαθητικό 
υπολογιστή, πώς µπορεί κάτι τέτοιο να επιτευχθεί και τι έχει η παγκόσµια κοινότητα να 
ωφεληθεί από αυτό. Μια πλατφόρµα moodle προσαρµοσµένη στο olpc στήνεται για την 
παρουσίαση των δεδοµένων και των συµπερασµάτων. 
 
Η εργασία ξεκινά µε την παρουσίαση του Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοιχτού 
Κώδικα ενώ µετέπειτα εξετάζει το One Laptop Per Child. Στόχος η κατανόηση της 
ανάγκης επιτυχίας του προγράµµατος αλλά και του τρόπου µε τον οποίο κάτι τέτοιο είναι 
δυνατό. Στο επόµενο στάδιο έρχεται στο προσκήνιο το moodle ως πλατφόρµα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αφού δικαιολογείται η επιλογή της συγκεκριµένης 
πλατφόρµας από την πληθώρα σχετικών εργαλείων που υπάρχουν, ο αναγνώστης έρχεται 
σε επαφή µε την ιδέα και βυθίζεται σε µία εν τάχει παρουσίαση κάποιων βασικών 
χαρακτηριστικών του. Μετά την ξεχωριστή παρουσίαση των δύο γίνεται λόγος για τον 
κονστρουκτιβισµό, την φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τον µαθητικό υπολογιστή και 
το moodle. Τέλος, παρουσιάζεται το παράγωγο της µελέτης, One Moodle Per Child. 
 
Εν ολίγοις, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αποδείξει βιβλιογραφικά την εν γένει 
εξάρτηση του olpc από το moodle. Υποστηρίζεται θεωρητικά από την ως επί το πλείστον 
ηλεκτρονική (λόγω του αντικειµένου) βιβλιογραφία η οποία τροφοδοτεί τη γενόµενη 
δευτερογενή ανάλυση. Αυτό που εξετάζεται είναι το εάν µπορεί το moodle να 
εξυπηρετήσει ως πλατφόρµα ανταλλαγής olpc εκπαιδευτικού υλικού, αν το ίδιο το olpc 
µπορεί να συνεργαστεί µε το moodle και αν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. 
 
Τα συµπεράσµατα που εξάγονται αποδεικνύουν µια υπαρκτή σύνδεση µεταξύ του 
µαθητικού υπολογιστή και του moodle. Μια σύνδεση που δεν οφείλεται µόνον στο κοινή 
εκπαιδευτική φιλοσοφία τους αλλά που επίσης είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της 
έννοιας του olpc µέσα σε ένα ήδη «λειτουργικό» εκπαιδευτικό σύστηµα. Ένα σύστηµα 
που θα εµφανίσει αλλεργικές αντιδράσεις αφού θα θιγούν υπάρχοντα συµφέροντα, θα 
κλονιστούν δικαιώµατα και θα απειληθούν – φαινοµενικά ίσως – υπάρχοντες ρόλοι. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Μαθητικός υπολογιστής των 100 δολαρίων, One Laptop Per Child, 
Nicholas Negroponte, XO, Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Moodle, Εκπαιδευτικές 
Πλατφόρµες, One Moodle Per Child. 
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Πρόλογος - Ευχαριστίες 
 

Το έγγραφο αυτό αποτελεί τη διπλωµατική µου εργασία στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας. Η εκπόνησή της εκτείνεται χρονικά από το Νοέµβριο του 2006 έως και τον 
Οκτώβριο του 2007. Επιβλέπουσα είναι η κυρία ∆έσποινα Μακρίδου-Μπούσιου. 
 
Ο κύριος λόγος που µε οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος ήταν η 
περιέργεια για κάτι το νέο, το ουτοπικό. Για ένα όραµα που ισχυρίζεται πως µπορεί να 
αλλάξει τον κόσµο. «Μαθητικός υπολογιστής», «laptop των 100 δολαρίων», «XO», 
«olpc» - όλα παραπέµπουν στο νεοφερµένο πράσινο µηχάνηµα που αναµένεται να φέρει 
τα πάνω-κάτω στην εκπαίδευση. ∆ιαβλέποντας σε έναν ορίζοντα διετίας, θεώρησα πως ο 
υπολογιστής αυτός µπορεί να κάνει πραγµατικότητα θεωρίες που µέχρι τώρα 
παραµένουν – πρακτικά – θεωρίες. Θέλοντας λοιπόν να εµβαθύνω τόσο στις φιλοσοφίες 
αυτές όσο και στον τρόπο συνεργασίας του olpc µε το moodle – µε το οποίο ασχολούµαι 
εδώ και κάποια χρόνια µε αποτέλεσµα να το έχω αγαπήσει τόσο πολύ – αποφάσισα να 
αρχίσω το ταξίδι που θα µε οδηγήσει στην αποµυθοποίηση. 
 
Η εργασία κινείται σε βιβλιογραφικά πλαίσια µε σκοπό την ενηµέρωση και την 
παράλληλη ανάλυση κάποιων εννοιών όπως το Ελεύθερο Λογισµικό, το One Laptop Per 
Child, το moodle. Κατά τη διάρκεια της µελέτης και τα τρία κοµµάτια εξετάζονται 
τµηµατικά µε στόχο την τελική παράλληλη ανάλυση του olpc και του moodle. Φυσικά, 
το παρόν έγγραφο µε κανέναν τρόπο δεν προτίθεται να αντικαταστήσει ένα πιθανό 
εγχειρίδιο χρήστη ή οδηγό χρήσης. 
 
Η αλήθεια είναι πως, κατά την εκκίνηση της συγγραφής, ήλπιζα σε µία πρακτική 
εφαρµογή των συµπερασµάτων πάνω σε µία πραγµατική πλατφόρµα moodle ή – γιατί όχι 
– σε έναν πραγµατικό XO. Ωστόσο, σχεδόν ένα χρόνο µετά την αρχή των πάντων, δεν 
έχουν έρθει στο φως αρκετές πρακτικές εφαρµογές ώστε να είναι εφικτή η πρακτική 
εξέταση των συµπερασµάτων της µελέτης. Αν και όταν γίνει εφαρµογή η σύνδεση του 
olpc µε το moodle, ελπίζω να υπάρξει κάποιος που να αποφασίσει να πάει τη µελέτη 
αυτή ένα βήµα πιο πέρα, διακρίνοντας στο συγκεκριµένο αντικείµενο το κρυµµένο 
νόηµα και την αχνή λάµψη που είδα εγώ. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο σκοπός του 
στησίµατος της πλατφόρµας One Moodle Per Child (έτσι ονοµάζω την πλατφόρµα 
moodle που θα προσφέρει πληροφορίες γύρω από olpc και moodle). 
 
Στο σηµείο αυτό δράττοµαι της ευκαιρίας να αναφέρω πως η διπλωµατική αυτή εργασία 
δε θα γινόταν ποτέ πραγµατικότητα χωρίς τη βοήθεια ορισµένων ανθρώπων το σύνολο 
των οποίων δεν µπορεί να αναφερθεί εδώ. Μεταξύ αυτών, ωστόσο, ξεχωρίζει η 
καθηγήτρια κυρία ∆έσποινα Μακρίδου-Μπούσιου, την οποία ειλικρινά ευγνωµονώ για 
τόσα πολλά: Για την συνεργασία της, το χρόνο της, την υποµονή της. Πάνω απ'όλα, 
όµως, την ευχαριστώ για ένα πράγµα: Για την εµπιστοσύνη της στις τόσες φορές που 
είχα την τιµή να συνεργαστώ µαζί της. Η εκπόνηση της διπλωµατικής µου διατριβής 
ήταν “απλώς” µία από αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Worldometers (2007), ο πληθυσµός της γης 

ανέρχεται στα 6,64 δισεκατοµµύρια ανθρώπους µε µία µέση αύξηση της τάξεως των 150 

χιλιάδων ανθρώπων ηµερησίως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1: Αύξηση του πληθυσµού της γης από το 1950 µέχρι το 2050 (θεωρητικά)  

Πηγή: Wikipedia 2007d 

 

Αν αναγάγουµε τα στατιστικά αυτά στον χώρο των υπολογιστών και της εκπαίδευσης και 

θεωρήσουµε πως ήταν οι άνθρωποι αυτοί που αγόρασαν το πρώτο τρίµηνο του 2007 

περισσότερους από 24 εκατοµµύρια υπολογιστές τότε δικαιολογούµε ευκολότερα τη 

δαπάνη 332.7 εκατ. δολαρίων για την παιδεία (τα στοιχεία αφορούν µόνον στις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής). 
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∆ιάγραµµα 2: Πωλήσεις υπολογιστών για το διάστηµα 1975-2003 

Πηγή: Batto n.d. (από eT Forecasts n.d.) 

 

Ωστόσο, προκύπτει ένα ερώτηµα: Πόσο είναι το ποσοστό του παγκόσµιου πληθυσµού 

που έχει πρόσβαση σε αυτές τις ψηφιακές υποδοµές; Με άλλα λόγια, ποιοι βρίσκονται 

στις δύο πλευρές του “ψηφιακού χάσµατος” για το οποίο γίνεται τόσος λόγος τελευταία; 

Και λέγοντας “ψηφιακό χάσµα” εννοούµε (µεταξύ άλλων) το γεγονός ότι, σε σχέση µε 

τον παγκόσµιο πληθυσµό, η µερίδα εκείνων των ανθρώπων που έχει πρόσβαση στον 

κόσµο των υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου είναι εξαιρετικά µικρή. 

 

 

∆ιάγραµµα 3: Αριθµός µαθητών ανά υπολογιστή σε διάφορες χώρες του κόσµου 

Πηγή: "The Second Information Technology in Education Study" 1999, IEA 
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Αναφέροντας στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat 2005), το 

φαινόµενο παρουσιάζεται κυρίως εξαιτίας λόγων που έχουν να κάνουν µε την ηλικία και 

την εκπαίδευση: Οι ηλικίες 16-24 ετών παρουσιάζουν τριπλάσια χρήση νέων 

τεχνολογιών από ότι οι ηλικίες 55-74 ετών. Ας σηµειωθεί πως η ίδια συµπεριφορά 

παρατηρείται αναλογικά µε τη µόρφωση και το κοινωνικό επίπεδο. Άλλοι παράγοντες 

είναι η οικονοµική κατάσταση, ο βαθµός στον οποίο µια περιοχή είναι αστική ή αγροτική 

κ.α. 

 

Ωστόσο, ένα από τα συµπεράσµατα της έρευνας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Η 

παρουσία παιδιών σε ένα σπίτι αυξάνει κατά 50% τις πιθανότητες ύπαρξης υπολογιστή 

και σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο. Κι αυτό επειδή η έννοια της εκπαίδευσης σήµερα έχει 

ταυτιστεί µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τόσο όσον αφορά στην εκπαίδευση επάνω σε 

αυτές όσο και στη γενικότερη χρήση τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Συνεπώς, το 

γεγονός ότι το 76% των νοικοκυριών µε παιδί στην Ευρώπη είναι συνδεδεµένο µε το 

Internet δε µπορεί παρά να αποτελεί αισιόδοξο συµπέρασµα. 

 

∆ιάγραµµα 4: Ποσοστό αναλφάβητων σε χώρες τις Αφρικής (ηλικίες άνω των 15) 

Πηγή: African Development Bank (παρατίθεται στον Isaacs 2002) 
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Όχι και τόσο, είναι η αλήθεια. ∆ιότι χώρες του πρώτου κόσµου (Η.Π.Α., Καναδάς) ή της 

Ευρώπης παρουσιάζουν µια εικόνα αρκετά µακριά από τον παγκόσµιο µέσο όρο. Αν 

δούµε κάποια νούµερα, τα συµπεράσµατα είναι τραγικά (Worldometers 2007): Τη στιγµή 

αυτή υπάρχουν πάνω από 180 εκατοµµύρια υποσιτισµένα παιδιά και περίπου 274 

εκατοµµύρια υποσιτισµένοι άνθρωποι συνολικά (τη στιγµή που στις Η.Π.Α. ξοδεύτηκαν 

στο 1ο τετράµηνο του 2007 περισσότερα από 10 δισεκατοµµύρια δολάρια σε δίαιτες). Οι 

αριθµοί συνεχίζονται µόνο και µόνο για να δείξουν πως το “ψηφιακό χάσµα” αποτελεί 

µοναχά επέκταση του γενικότερου κοινωνικού χάσµατος που υπάρχει σήµερα. 

Υποσιτισµένα και αµόρφωτα παιδιά στην Αφρική, στην Ασία και σε άλλες οικονοµικά 

ασταθείς περιοχές έχουν περισσότερα προβλήµατα από την αναβάθµιση του υπολογιστή 

τους ή την απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης στο σπίτι τους. 

 

Στοιχεία σαν αυτά αποτέλεσαν εν µέρει το κίνητρο στην προσπάθεια δηµιουργίας ενός 

υπολογιστή χαµηλού κόστους που θα µπορούσε να εξυπηρετεί ως “γιατρικό” κάτω από 

τέτοιες συνθήκες. Ο λόγος για το Laptop των 100 δολαρίων, µια προσπάθεια που έχει ως 

σκοπό να διασφαλίσει πως κάθε παιδί σχολικής ηλικίας θα έχει τη δυνατότητα να 

αποκτήσει τον προσωπικό του υπολογιστή ώστε να µπορεί να συµµετέχει στις 

διαδικασίες της ανοιχτής µάθησης. Το One Laptop Per Child (OLPC) Foundation 

βρίσκεται σε µία συνεχή προσπάθεια εξεύρεσης πόρων ώστε να διασφαλιστεί η 

βιωσιµότητα του εγχειρήµατος αλλά και η εξάπλωση της λογικής που ακολουθεί το 

OLPC σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες του Τρίτου κόσµου. 

 

Η φιλοσοφία του One Laptop Per Child κινείται γύρω από έννοιες όπως “ανοιχτή 

µάθηση”, “ ελεύθερη διακίνηση ιδεών, εργαλείων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού”. 

Οικονοµικά, τεχνολογικά και εµπορικά στηρίζεται, όπως θα δούµε, σε εντελώς 

ανορθόδοξες φιλοσοφίες και συµφωνίες. Αυτό φυσικά δεν εννοεί πως συµβαίνει κάτι 

αθέµιτο. Απλώς η ιδιαίτερη φύση του υπολογιστή που πρέπει να φτιαχτεί καθώς και η  

µη εµπορική φύση του φαινοµένου καθιστά την προσπάθεια µια “µεγάλη ευρεσιτεχνία” 

µε προβλήµατα να λύνονται από καινοτοµίες και φρέσκες ιδέες. 
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Την τρέχουσα περίοδο γίνονται στην Ελλάδα κάποιες προετοιµασίες για την παραλαβή 

των πρώτων υπολογιστών (κάτι που αναµένεται να γίνει το 2008). Συγκεκριµένα, ο 

εξελληνισµός του υπολογιστή είναι κάτι που ήδη έχει δροµολογηθεί, µετά από 

προσκλήσεις όπως αυτή του ∆. Κορµπέτη (2006) στον ελληνικό δικτυακό τόπο για το 

Ανοιχτό Λογισµικό. Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στην ίδια πρόσκληση, “το λογισµικό 

για την ελληνική έκδοση του υπολογιστή θα αναπτυχθεί υπό την αιγίδα της Ειδικής 

Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (http://www.infosoc.gr/) και εθελοντικά 

από την ελληνική κοινότητα του ελεύθερου λογισµικού (http://www.ellak.gr/)”. 

 

Μεγάλο κοµµάτι της φιλοσοφίας του OLPC βασίζεται στη δηµιουργία δικτύων µάθησης 

(µιλώντας από τεχνική είτε από θεωρητική πλευρά) βάσει ανοιχτών προτύπων. 

Πρακτικά, αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει την ανταλλαγή διδακτικού υλικού (ασκήσεις, 

παρουσιάσεις, βιβλιοθήκες εκπαιδευτικού ή διδακτικού υλικού, κ.α.) µεταξύ των 

εκπαιδευτών (ή και εκπαιδευοµένων). Άλλωστε, η πρόσκληση της Ειδικής Γραµµατείας 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας που αναφέρεται πιο πάνω τονίζει σχετικά πως “η 

πρόσκληση για τον εξελληνισµό του υπολογιστή απευθύνεται σε όλους όσους έχουν 

χρόνο και διάθεση να συµβάλουν στην προσπάθεια και ειδικότερα σε: [...] 

Εκπαιδευτικούς και µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που µπορούν να σχεδιάσουν, να 

δηµιουργήσουν και να αξιολογήσουν εκπαιδευτικές εφαρµογές και εκπαιδευτικά 

σενάρια.” 

 

Για την “ανταλλαγή” των εκπαιδευτικών αυτών σεναρίων – αλλά και για την 

βιωσιµότητα του olpc εγχειρήµατος – είναι απαραίτητη µια πλατφόρµα που θα µπορούσε 

να δράσει ως σηµείο συλλογής ηλεκτρονικού υλικού, ανταλλαγής απόψεων, κ.α. Μια 

πιθανή λύση για την υλοποίηση αυτής της πλατφόρµας είναι το moodle. Πρόκειται για 

µια πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης που χρησιµοποιεί client-server αρχιτεκτονική για να 

προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες διεξαγωγής ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω 

∆ιαδικτύου ενώ είναι ανοιχτού κώδικα (open source) κάτω από την άδεια GNU/GPL 

(µπορεί, δηλαδή, κάποιος να το κατεβάσει, να το εγκαταστήσει και να το χρησιµοποιήσει 

ελεύθερα). 
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Αυτό που πρέπει να ερευνηθεί – αφού το olpc και το moodle εξεταστούν ξεχωριστά – 

είναι το κατά πόσο είναι εύκολη µια µεταξύ τους συµβίωση αλλά και, φυσικά, κατά πόσο 

είναι απαραίτητη. Θα δούµε εάν είναι θεµιτό το olpc να αποκτήσει το moodle ως 

σύµµαχο και εάν ένα σενάριο εγκόλπωσης του ενός µέσα στο άλλο είναι ρεαλιστικό. Για 

το σκοπό αυτό θα εξετάσουµε την φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τις δύο ιδέες και 

κατά πόσο αυτήν θα “ευλογήσει” την µεταξύ τους συνεργασία.  

 

Στόχοι της εργασίας είναι η µελέτη των δύο φαινοµένων (του One Laptop Per Child και 

του moodle) και η υπογράµµιση ορισµένων αδύναµων σηµείων στο πρόγραµµα του olpc. 

Απώτερος σκοπός µας είναι να εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η ενσωµάτωση του 

moodle στο olpc θα µπορούσε να βοηθήσει στην κάλυψη των προαναφερθέντων κενών 

ενώ τα τελικά συµπεράσµατα παρουσιάζονται σε µια νέα πλατφόρµα moodle που 

φιλοδοξεί να χρησιµοποιηθεί σε µελλοντική έρευνα ως κοινός παρονοµαστής µιας 

olpc/moodle κοινότητας στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 

 

Οι δύο υποθέσεις που θα εξετάσουµε είναι «η ύπαρξη κενών στη λογική που 

ακολουθείται από το One Laptop Per Child» και το ότι «το moodle µπορεί να βοηθήσει 

τόσο στην οµαλότερη λειτουργία όσο και στην ενσωµάτωση του µαθητικού υπολογιστή 

στην εκπαιδευτική κοινωνία». 

 

Για την απόδειξη των παραπάνω υποθέσεων θα βασιστούµε στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Φυσικά, λόγω της φύσης του θέµατος αλλά και της πρόσφατης γέννησής 

του, η βιβλιογραφία είναι ως επί το πλείστον ηλεκτρονική ενώ πραγµατικό υπόβαθρο δεν 

υπάρχει µιας και το olpc δεν έχει ακόµη κυκλοφορήσει ευρέως, πόσο µάλλον 

συνεργαστεί µε το moodle. Η επιχειρηµατολογία µας λοιπόν θα βασιστεί τόσο στα 

χαρακτηριστικά των δύο υποψήφιων όσο και – εν µέρει – σε µελέτες περιπτώσεων για 

κάποια από τα χαρακτηριστικά τους (παράδειγµα το Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα στο 

οποίο βασίζονται και οι δύο περιπτώσεις). 
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Επιπλέον, από τη βιβλιογραφία θα αντλήσουµε πληροφορίες γύρω από την εκπαιδευτική 

θεωρία του κονστρουκτιβισµού πάνω στην οποία στηρίζονται olpc και moodle. Αυτό θα 

µας βοηθήσει να αντιληφθούµε την πραγµατική φύση τους ως ριζοσπαστικές φιλοσοφίες 

και όχι ως δύο ακόµη εργαλεία εκπαίδευσης. 

 

Η σηµασία της εργασίας έγκειται στη διασαφήνιση του olpc ως κάτι περισσότερο από 

αυτό που παρουσιάζεται στις ειδήσεις: Όχι µια ιδέα βασισµένη σε πολιτικά παιχνίδια 

εξουσίας και οικονοµίας αλλά µια ολόκληρη εκπαιδευτική φιλοσοφία. Τη φιλοσοφία 

αυτή θα προσπαθήσουµε να φέρουµε στην επιφάνεια εξετάζοντας τόσο τον τρόπο 

λειτουργίας του µαθητικού υπολογιστή (όχι αναφορικά στο υλικό αλλά αναφορικά στο 

παιδί που θα τον χρησιµοποιεί) όσο και των αλλαγών που θα επιφέρει η χρήση του στις 

εκπαιδευτικές κοινότητες. Στην αναζήτηση αυτή θα ανακαλύψουµε κενά σηµεία που θα 

επιχειρήσουµε να καλύψουµε µε το moodle. Θα στοχεύσουµε δηλαδή στην απόδειξη πως 

το moodle µπορεί να είναι ο συνεργάτης χωρίς τον οποίον το olpc ρισκάρει να 

αντιµετωπίσει πολύ σηµαντικά εµπόδια. Επιπλέον, η έρευνα αυτή θα παρέχει στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας έναν δικτυακό τόπο που – για πρώτη φορά στο ίδρυµα – θα 

περιέχει ένα σηµείο εκκίνησης όσον αφορά στο olpc αρχικά και το olpc/moodle στη 

συνέχεια. 

 

Αυτό που ελπίζουµε να πετύχουµε είναι να αναλυθούν οι δύο φιλοσοφίες ενώ απώτερος 

σκοπός µας είναι, όπως έχει ήδη λεχθεί, η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τη 

δυνατότητα συνεργασίας αυτών: «Γιατί το olpc χρειάζεται το moodle;» Ο σκοπός αυτός 

θα επιτευχθεί µέσα από την ανάλυση των θεωριών στις οποίες στηρίζονται τα υπό 

εξέταση φαινόµενα. Με τον τρόπο αυτό θα αποδείξουµε πως δεν πρόκειται το olpc δεν 

είναι απλώς ένα πρόγραµµα διανοµής φθηνών υπολογιστών όπως το moodle δεν είναι 

απλώς µια πλατφόρµα αποµακρυσµένης διδασκαλίας. Εργαλείο µας στην αναζήτηση 

αυτή είναι η υπάρχουσα βιβλιογραφία η οποία είναι, λόγω της φύσης των συνεχώς 

εξελισσόµενων αντικειµένων – κυρίως ηλεκτρονική. Μέσα από τη βιβλιογραφία αυτή 

αλλά και µέσα από νεότευκτες ιδέες θα αποπειραθούµε να ερευνήσουµε το αν είναι 
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δυνατή η συνεργασία olpc και moodle, γιατί είναι απαραίτητη και να στηρίξουµε κάποια 

τελικά συµπεράσµατα. 

 

Όσον αφορά στα όρια της µελέτης, εξωτερικές παράµετροι έδωσαν µια άλλη κατεύθυνση 

από αυτή που είχε προγραµµατιστεί αρχικά. Έτσι λοιπόν, αν και ανάµεσα στους 

επιµέρους στόχους συγκαταλεγόταν και η πρακτική εφαρµογή των συµπερασµάτων που 

εξάγονται, η µη έγκαιρη ανάπτυξη olpc και olpc-moodle υλικού από τις σχετικές οµάδες 

εργασίας έδωσε µια νέα τροπή. Τα νέα όρια που προέκυψαν καθορίζονται από τη 

θεωρητική ανάλυση olpc και moodle µέχρι το σηµείο όπου τόσο τα υπάρχοντα στοιχεία 

όσο και η κοινή λογική θα αποδείξουν τις υποθέσεις που σκιαγραφήθηκαν πιο πάνω. 

Όσον αφορά στην One Moodle Per Child πλατφόρµα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

έρευνας, αυτή περιορίζεται στην κατασκευή και τον εµπλουτισµό της µε υλικό. Από εκεί 

κι έπειτα, προτείνεται περαιτέρω έρευνα όσον αφορά στην ενηµέρωση των φοιτητών 

σχετικά µε την ύπαρξη και λειτουργία του ompc. Στα πλαίσια εκείνης της έρευνας θα 

εντάσσεται ενδεχοµένως και η εγγραφή χρηστών στην πλατφόρµα (η οποία, προς το 

παρόν, επιτρέπει µόνο την είσοδο επισκεπτών), το στήσιµο forum για τη µεταξύ τους 

επικοινωνία, κ.α.. 

 

Λόγω της στενής σχέσης τόσο του olpc όσο και του moodle µε την έννοια του 

Ελεύθερου Λογισµικού, η εργασία ξεκινά µε την παρουσίαση του Ελεύθερου 

Λογισµικού / Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) ή αλλιώς FOSS (Free Open 

Source Software). Πρόκειται για µια όχι και τόσο νέα έννοια, χωρίς όµως την πλήρη 

κατανόηση της οποίας καθίσταται παντελώς αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω 

ενασχόληση µε olpc και moodle. Για τον λόγο αυτό αφιερώνεται µια ολόκληρη 

παράγραφος για την πλήρη κατανόηση της φιλοσοφίας, της κοινωνίας και των ειδικών 

αδειών που χρειάζεται να κατανοήσουµε για να µπορέσουµε να εισχωρήσουµε στη 

λογική του ΕΛ/ΛΑΚ. 

 

Αφού διασαφηνιστεί πλήρως το “τι είναι το ΕΛ/ΛΑΚ” παρουσιάζεται το One Laptop Per 

Child. Γίνεται λόγος για τον ιδρυτή του, τον Nicholas Negroponte, την ιστορία του olpc, 
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την εξέλιξη του. Στη συνέχεια κινούµαστε σε τεχνικά πλαίσια υλικού και λογισµικού ενώ 

συχνά γίνονται αναφορές στην φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τις ενίοτε ανορθόδοξες 

επιλογές σε όλους τους τοµείς. Η διπλωµατική εργασία περιστρέφεται γύρω από τον 

µαθητικό υπολογιστή τόσο όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο αυτός γεννήθηκε (αρχική 

ιδέα, φιλοσοφία γύρω από την οποία κινείται, πολιτική που ακολουθείται από το ίδρυµα 

OLPC) όσο και χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν µε χειροπιαστά κοµµάτια της 

προσπάθειας (ανθρώπινο δυναµικό, υλικό, λογισµικό, συµφωνίες µε εταιρείες και 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο του olpc). Ο υπολογιστής των 100 δολαρίων (αλλιώς 

µαθητικός υπολογιστής, olpc ή XO) παρουσιάζεται µε σκοπό την κατανόηση, από 

µέρους του αναγνώστη, της ανάγκης που θα εξυπηρετήσει η επιτυχία του προγράµµατος 

αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο κάτι τέτοιο είναι δυνατό. 

 

Στο επόµενο στάδιο έρχεται στο προσκήνιο το moodle ως πλατφόρµα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Και πάλι γίνεται µια ιστορική αναδροµή στο τι είναι το moodle και πώς 

έφτασε να έχει τη σηµερινή του µορφή. Έπειτα, αφού δικαιολογούµε την επιλογή της 

συγκεκριµένης πλατφόρµας από την πληθώρα σχετικών εργαλείων που υπάρχουν, 

ερχόµαστε σε µια πλήρη περιγραφή του moodle από πλευράς χρήσης. Η µελέτη κινείται 

δηλαδή σε πλαίσια παρουσίασης του προγράµµατος από µια σκοπιά γνωριµίας µε το 

φαινόµενο. Ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή µε την ιδέα του Συστήµατος Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης moodle και στη συνέχεια βυθίζεται σε µία εν τάχει παρουσίαση 

κάποιων βασικών χαρακτηριστικών του. Ως όχηµα για την διαδικασία αυτή 

χρησιµοποιείται η Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-learning που έχει στηθεί 

στα πλαίσια του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου. Πρακτικά, η συγκεκριµένη 

παράγραφος έχει σκοπό να σκιαγραφήσει το πρόγραµµα στο βαθµό του δυνατού ώστε να 

γίνει ευκολότερα αντιληπτό, στη συνέχεια, το πώς και γιατί το moodle µπορεί να 

εξυπηρετήσει το One Laptop Per Child. Ανάµεσα στους επιµέρους στόχους της είναι η 

ενεργοποίηση του επίδοξου moodle χρήστη (moodler) όσον αφορά στην περαιτέρω 

µελέτη και στην πιθανή εγκατάσταση της πλατφόρµας. Στην παράγραφο αυτή γίνεται και 

η πρώτη αναφορά στον κονστρουκτιβισµό, την εκπαιδευτική φιλοσοφία που αποτελεί – 

όπως αποδεικνύεται στο τέλος – τον ισχυρό συνδετικό κρίκο µεταξύ olpc και moodle: 
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Παρατίθενται σχετικές µελέτες, δίνονται παραδείγµατα και γίνεται αναλυτική τµηµατική 

ανάλυση κάποιων εννοιών µέχρι να φτάσουµε στον κατασκευισµό (εδώ θα 

χρησιµοποιούµε την αγγλική παράφραση «κονστρουκτιβισµός» - από το constructivism) 

και τον κονστρουκτιονισµό, δυο αδελφές έννοιες που η µία λειτουργεί ως υποσύνολο της 

άλλης. 

 

Αµέσως µετά αναλύονται παράλληλα olpc και του moodle σε µια προσπάθεια να 

δείξουµε πώς το olpc παρουσιάζει κάποια εν γένει αδύναµα σηµεία τα οποία το moodle 

µπορεί να καλύψει. Ουσιαστικά, αυτό που εξετάζεται δεν είναι το εάν µπορεί το moodle 

να εξυπηρετήσει ως πλατφόρµα ανταλλαγής olpc εκπαιδευτικού υλικού αλλά αν το ίδιο 

το olpc µπορεί να συνεργαστεί µε το moodle και – κυρίως – αν υπάρχει ανάγκη για κάτι 

τέτοιο. Θα προσπαθήσουµε, µε άλλα λόγια, να αποδείξουµε πως το olpc διατρέχει 

σοβαρούς κινδύνους σε πολλά µέτωπα και µε τη µορφή πολλών εµποδίων που πρέπει να 

ξεπεραστούν. Αυτό που ελπίζουµε να αποδείξουµε είναι πως το moodle µπορεί να δράσει 

ως καταλύτης στην υπερπήδηση των δυσκολιών αυτών. 

 

Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πλατφόρµα One Moodle Per Child που 

στήθηκε στα πλαίσια της µελέτης. Εκεί δίνονται κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, µια 

περίληψη του υλικού που συµπεριελήφθη, εικόνες για το πώς µπορεί κανείς να µεταβεί 

και να πλοηγηθεί στον δικτυακό τόπο του ompc καθώς και προτάσεις για µελλοντική 

αξιοποίησή του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 

 

Τόσο το One Laptop Per Child όσο και το moodle αποτελούν προσπάθειες που 

στηρίζονται στη φιλοσοφία του ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοιχτού 

Κώδικα). Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η φύση του ΕΛ/ΛΑΚ και ο 

τρόπος λειτουργίας του. 

 

 

2.1. Γενικά 

 

Πρόκειται για προγράµµατα που, όπως συνηθίζεται να λέγεται, ακολουθούν τη λογική 

του “copyleft” αντί του “copyright”. Αυτό σηµαίνει πως η έναρξη της ανάπτυξής τους 

γίνεται µεν από κάποια συγκεκριµένη πηγή (άνθρωπος, φορέας, εταιρεία) αλλά στη 

συνέχεια υποστηρίζονται συνήθως από µια πληθώρα ανεξάρτητων (και συνήθως 

εθελοντών) προγραµµατιστών. Τα προγράµµατα αυτά παρουσιάζουν µία ιδιαιτερότητα: 

∆εν ανήκουν σε κάποιον συγκεκριµένα αλλά στην δηµόσια κοινότητα (public domain) 

γενικά. 

 

 

Εικόνα 1: Λογότυπο του Free Open Source Software 

 

Η εµβάθυνση στην έννοια του ΕΛ/ΛΑΚ θεωρείται πρωτίστης σηµασίας για την 

ανάγνωση και κατανόηση της εργασίας αυτής. Για να ρίξουµε λοιπόν µια πρώτη µατιά ας 

ακολουθήσουµε το παρακάτω παράδειγµα: Έστω ένας άνθρωπος Χ που αγοράζει ένα 

ηλεκτρικό τρυπάνι. Το προϊόν αυτό ανήκει στον Χ µε τη γνωστή µέχρι σήµερα έννοια 
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της λέξης: Μπορεί να το χρησιµοποιήσει στο σπίτι του, το εξοχικό ή το τροχόσπιτό του. 

Επιπλέον, µπορεί να το δανείσει στο γείτονά του ή να το πουλήσει.  

 

Παράλληλα, ο Υ αγοράζει ένα λειτουργικό σύστηµα (ουσιαστικά ένα πρόγραµµα) για να 

το χρησιµοποιήσει στον προσωπικό του υπολογιστή Α. Μια πρώτη σκέψη θα ήταν πως ο 

Υ έχει επάνω στο λειτουργικό σύστηµα που αγόρασε τα ίδια δικαιώµατα που έχει και ο 

Χ στο δικό του προϊόν. Τα πράγµατα, ωστόσο, είναι πολύ διαφορετικά: Εάν ο Υ επιθυµεί 

να εγκαταστήσει το ίδιο λειτουργικό σύστηµα στον φορητό του υπολογιστή Β πρέπει να 

το ξαναγοράσει, ασχέτως αν η πρώτη του αγορά θα µπορούσε να καλύψει την ανάγκη 

του. Σε περίπτωση που ο Υ θέλει να καλύψει, π.χ., τις ανάγκες των υπολογιστών ενός 

ολόκληρου σχολείου, µπορεί να έρθει σε επαφή µε την εταιρεία ώστε να του εκδοθεί 

ειδική άδεια (κόστους αντίστοιχου µε τον αριθµό των υπολογιστών του ιδρύµατος). 

 

Φυσικά, ανάµεσα στις δύο περιπτώσεις υπάρχει µια ειδοποιός διαφορά: Αντίθετα µε τον 

Υ, ο Χ δε µπορεί να αναπαραγάγει (κοινώς να αντιγράψει) το ηλεκτρικό τρυπάνι που 

αγόρασε ώστε να εξυπηρετηθεί και ο γέιτονάς του αφού αναφερόµαστε σε ένα 

χειροπιαστό αντικείµενο. Παρόλα αυτά, πολλές είναι οι φωνές που υποστηρίζουν πως η 

πώληση λογισµικού είναι κάτι το καθαρά ανήθικο αφού οποιαδήποτε εξέλιξη στο χώρο 

του λογισµικού στηρίζεται καθαρά επάνω σε υπάρχουσα γνώση που έχει παραχθεί από 

ανθρώπους που δεν επωφελούνται (δεν είναι άλλωστε δυνατόν κάτι τέτοιο) από τα έσοδα 

της εκάστοτε πώλησης. Συνεπώς, συνεχίζοντας την επιχειρηµατολογία των τελευταίων, 

το να πουλά κανείς λογισµικό είναι σαν να εµπορεύεται θεωρήµατα των µαθηµατικών. 

 

Αντίθετα σε αυτήν την αντίληψη, εδώ και χρόνια οι εταιρείες λογισµικού θησαυρίζουν 

από τη χρέωση µαζικών αδειών χρήσης πουλώντας, ουσιαστικά, το ίδιο πρόγραµµα 

πολλές φορές στον ίδιο χρήστη. Αν αναλογιστεί κανείς πως αυτό περιλαµβάνει και 

δηµόσιους οργανισµούς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κ.α., αντιλαµβάνεται πως πρόκειται για 

ένα έξοδο εξαιρετικά υψηλό που δε µπορούν να πληρώσουν όλα τα κράτη του κόσµου. 

Για το λόγο αυτό, πολλές είναι οι χώρες που, εδώ και λίγο καιρό, έχουν κάνει µια ριζική 

στροφή στο Ελεύθερο Λογισµικό. 
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2.2. Ορισµός 

 

Οι αρχές του Ελεύθερου Λογισµικού – Free Software διασφαλίζονται εδώ και κάποια 

χρόνια από το Free Software Foundation. Όπως συνηθίζεται να λέγεται, πρόκειται για 

software που είναι free, not gratis. Εξαιρώντας την έννοια του δωρεάν (= gratis στα 

ισπανικά) από την έννοια του αγγλικού free, θέλουµε να δείξουµε πως δεν πρόκειται για 

κάτι που χαρίζεται. Αντίθετα, πρόκειται για κάτι που ανήκει σε κάποιον όπως όλα τα 

proprietary λογισµικά. Απλώς ανήκει σε όλους και όχι σε κάποιον συγκεκριµένα. 

 

Εικόνα 2: Λογότυπο της Free Software Foundation 

 

Η Free Software Definition, όπως γράφτηκε από το Free Software Foundation, έχει 

τέσσερα σηµεία (Wikipedia 2007a) που αριθµούνται από το 0 έως το 3. Το ελεύθερο 

λογισµικό ορίζεται ανάλογα µε το εάν ο κάτοχος έχει την ελευθερία να: 

 

0. τρέξει το πρόγραµµα για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0) 

1. µελετήσει τον τρόπο λειτουργίας του προγράµµατος και να το προσαρµόσει στις 

ανάγκες του (ελευθερία 1) 

2. αναδιανείµει αντίγραφα του κώδικα ώστε να βοηθήσει τον πλησίον του 

(ελευθερία 2) 

3. βελτιώσει το πρόγραµµα και να επαναδηµοσιεύσει τις αλλαγές αυτές στην 

κοινότητα προς όφελος αυτής (ελευθερία 3) 

 

Επιπλέον, ο ορισµός αυτός θέτει την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ως προϋπόθεση για τις 

ελευθερίες 1 και 4. 
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2.3. Ιδιοκτησία - εγγύηση 

 

Ένα πρακτικό ερώτηµα που γεννάται από τα παραπάνω είναι το εξής: Σε ποιον “ανήκει” 

τέτοιου είδους λογισµικό; Σε κανέναν, αν σκεφτούµε µε τον καθαρά εµπορικό τρόπο. 

Υπάρχουν, ωστόσο, εταιρείες που διαχειρίζονται κάποια ρεύµατα ανοιχτού λογισµικού. 

Ας δούµε, για παράδειγµα, το Red Hat Linux που αναπτύσσεται από την Red Hat 

Corporation. Η συγκεκριµένη διανοµή του δηµοφιλούς λειτουργικού Linux είναι ανοιχτή 

για οποιονδήποτε επιθυµεί να δει τον κώδικα. Την άτυπη “ευθύνη” έχει µεν η Red Hat 

Corporation αλλά πολλοί είναι αυτοί που έχουν ρίξει κόπο και χρόνο στο Red Hat Linux 

εθελοντικά. 

 

Πρακτικά, αυτό σηµαίνει πως η εταιρεία δεν έχει το δικαίωµα να κλείσει το λογισµικό 

(βλέπε Microsoft Windows) και να αλλάξει την πολιτική της. Κι αυτό επειδή τα 

εµπορικά δικαιώµατά της επάνω στο λογισµικό δεν είναι αντίστοιχα µε αυτά µιας 

εταιρείας σε ένα λογισµικό που αναπτύχθηκε στους κόλπους της και µόνο. Για τον λόγο 

αυτό, η Red Hat Corporation πουλάει εκδόσεις του Red Hat Linux για µια συµβολική 

τιµή (που δεν έχει τίποτε να κάνει µε τις τιµές της αγοράς για αντίστοιχα λειτουργικά 

συστήµατα) ενώ οι κύριες πηγές εσόδων της προσανατολίζονται στην υποστήριξη. 

Υποστήριξη εταιρειών που χρειάζονται µαζικές εγκαταστάσεις του Red Hat Linux, 

υποστήριξη µεγάλων πελατών που επιθυµούν παραµετροποίηση του εν λόγω 

λειτουργικού σε συγκεκριµένα πρότυπα, κτλ. 

 

Στην πραγµατικότητα, τα µεγάλα FOSS projects πολλές φορές αρχίζουν µε την 

υποστήριξη και τον ενθουσιασµό ορισµένων εθελοντών που λειτουργούν αφιλοκερδώς. 

Αυτό σηµαίνει πως δεν τηρούνται αυστηρά χρονοδιαγράµµατα ούτε υπάρχει πίεση για 

απαλοιφή προβληµάτων στα προγράµµατα αυτά. Ωστόσο, από την στιγµή που ένα 

πρόγραµµα γίνεται αρκετά δηµοφιλές ώστε να χρησιµοποιείται από πολλά άτοµα 

παγκοσµίως, συνήθως κάποιος υπεύθυνος φορέας βγαίνει στο προσκήνιο και 

αναλαµβάνει πλήρως την υποστήριξή του. 
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Ως αποτέλεσµα, οι κύριες προσπάθειες ΕΛ/ΛΑΚ υποστηρίζονται είτε από µια στενή 

κοινότητα προγραµµατιστών (π.χ. Debian Linux) είτε από εταιρείες/οργανισµούς που 

αντιµετωπίζουν το ζήτηµα επαγγελµατικά. Για παράδειγµα, ο Apache υποστηρίζεται από 

το Apache Software Foundation ενώ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Red Hat Linux από 

την Red Hat Corporation. Το Apache Software Foundation είναι ένα πολύ γνωστό µη 

κερδοσκοπικό ίδρυµα ενώ η Red Hat Corporation είναι µια καθαρά εµπορική επιχείρηση 

εισηγµένη στον χρηµατιστηριακό δείκτη NASDAQ. 

 

Όσον αφορά στο ποιος θεωρείται υπεύθυνος για το λογισµικό που παράγεται µε τέτοιο 

τρόπο, υπάρχει ένας µύθος που λέει πώς από τη στιγµή που το ΕΛ/ΛΑΚ δεν “ανήκει” σε 

κανέναν, δεν υπάρχει κάποιος που να θεωρείται υπεύθυνος για την υποστήριξή του. Ένας 

τέτοιος ισχυρισµός είναι παντελώς λαθεµένος. Αν και ο αρχικός δηµιουργός / ιδιοκτήτης 

(µόνο µε την πνευµατική έννοια) του λογισµικού µπορεί να µην προσφέρει υποστήριξη 

σε ένα πρόγραµµα που προσφέρει ευγενικά στη δηµόσια κοινότητα, άλλες πηγές µπορεί 

να πάρουν αυτόν το ρόλο. Τέτοιες πηγές µπορεί να είναι τοπικοί παροχείς λογισµικού, οι 

παγκόσµιες κοινότητες χρηστών αλλά και γενικότερες πηγές του ∆ιαδικτύου. 

 

 

2.4. Νοµικό πλαίσιο 

 

Στα πλαίσια προσδιορισµού προγραµµάτων Ελεύθερου Λογισµικού έχει συνταχθεί µια 

πληθώρα αδειών χρήσης που συνοδεύει κάθε πρόγραµµα. Η κάθε µία από τις άδειες 

αυτές εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς οπότε και χρησιµοποιείται σε διαφορετικές 

περιπτώσεις. Η πιο συνηθισµένη από αυτές είναι η GNU/General Public License η οποία 

από τον Ιανουάριο του 2006 αντιπροσωπεύει περίπου το 67% των 41.962 project που 

φιλοξενούνται στο Freshmeat και στο SourceForge.net. (Wikipedia 2007b) Ας σηµειωθεί 

πως η τρέχουσα έκδοση (έκδοση 2) της GNU/GPL (η οποία ισχύει από το 1991) 

αναµένεται να αναβαθµιστεί στην έκδοση 3 τον Ιούλιο του 2007. Με λίγα λόγια, η 

GNU/GPL αποτελεί έναν καλό τρόπο “κοινής ιδιοκτησίας” λογισµικού. Κι αυτό διότι η 

άδεια αυτή εξασφαλίζει πως οποιοσδήποτε µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιον κώδικα 
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χωρίς κόστος καθώς και να τον αλλάξει κατά βούλησιν µε τον όρο οι αλλαγές αυτές να 

δηµοσιευθούν και πάλι στο κοινό σύνολο. (Instrument Society of America 2007) 

 

Η GNU/GPL έχει γραφτεί από τον Richard Stallman ως κοµµάτι του GNU Project το 

1991 και έκτοτε παραχωρεί σε χρήστες τα δικαιώµατα που τίθενται από τον ορισµό του 

ελεύθερου λογισµικού (free software). Για το σκοπό αυτό “χρησιµοποιεί την έννοια του 

copyleft (ακριβώς το αντίθετο του copyright) για τη διατήρηση των δικαιωµάτων του 

κώδικα, ακόµη και όταν ο τελευταίος αλλαχθεί ή εµπλουτιστεί”. (Wikipedia 2007b) 

 

Εκτός από την GNU/GPL υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός αδειών γενικότερα. Η κάθε µία 

από τις άδειες αυτές χρησιµοποιείται σε κατάλληλες περιπτώσεις. Ορισµένες είναι η 

Creative Commons, η Lesser General Public License, η BSD License, η Mozilla Public 

License κ.α. Η άδεια LGPL συγκεκριµένα διασφαλίζει ό,τι ακριβώς και η GPL µε τη 

διαφορά πως τα προγράµµατα την ακολουθούν µπορούν να ενσωµατωθούν σε εµπορικά 

προϊόντα. Για παράδειγµα, υπάρχουν συλλογές εικονιδίων που υπάγονται στην LGPL. 

Ένας προγραµµατιστής που φτιάχνει ένα εµπορικό πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιήσει 

τα εικονίδια και µετά να πουλήσει το πρόγραµµα χωρίς να παραβιάσει την άδεια της 

αρχικής συλλογής. 

 

Στο Παράρτηµα Γ παρατίθεται αυτούσιο το κείµενο της GNU/ General Public License 

όπως αυτό συντάχθηκε µε πρωτοβουλία του Richard Stallman. 

 

 

2.5. Κόστος - Οφέλη 

 

Η λογική του ΕΛ/ΛΑΚ διευκολύνει τη δηµιουργία ανοιχτών προτύπων (open standards). 

Τα ανοιχτά πρότυπα είναι σύνολα κανόνων που θεσπίζονται άτυπα, σύµφωνα µε το 

µοντέλο της επιβίωσης του ισχυρότερου. Από τη στιγµή που είναι “ανοιχτά” είναι 

προσβάσιµα από τον οποιοδήποτε. Χάρη σε αυτά είναι δυνατή η επικοινωνία µεταξύ 

διαφορετικών πλατφορµών ενώ σαν φιλοσοφία έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τα 
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εµπορικά, κλειστά πρότυπα που συχνά απαιτούν την αγορά συγκεκριµένου λογισµικού 

(και ενίοτε την αγορά αδειών χρήσης στους παροχείς αυτών των τεχνολογιών). (Moyle 

2004) 

 

Όσον αφορά στα πρότυπα, πρόκειται για ένα σύνολο κοινών κανόνων που διασφαλίζουν 

πως κάποια προγράµµατα (διαδικασίες, κ.α.) θα λειτουργούν µε έναν συγκεκριµένο 

τρόπο. Όταν τα πρότυπα αυτά είναι ανοιχτά και κοινά (υπάρχει δηλαδή συµφωνία στην 

κοινότητα για τη χρήση τους) τότε είναι εύκολο κάποιος να γράψει ένα πρόγραµµα που 

να ακολουθεί τον κοινό αυτόν τρόπο λειτουργίας. 

 

Συγκεκριµένα στον χώρο της εκπαίδευσης, τα οφέλη από την ύπαρξη ανοιχτών 

προτύπων είναι πολλά (Moyle 2004): 

 

� είναι δυνατή η µελέτη των ίδιων των προτύπων για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

� διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα µεταξύ κυβερνητικών και µη κυβερνητικών 

τοµέων που προσφέρουν στην εκπαίδευση 

� αποφεύγεται ο εγκλωβισµός σε έναν συγκεκριµένο παροχέα λογισµικού αφού το 

εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ελεύθερο να επιλέξει την καλύτερη προσφορά και 

λύση για το εκάστοτε πρόβληµα 

 

Τα ανοιχτά πρότυπα παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην επιβίωση της κοινωνίας, κάτι που 

δεν γίνεται αντιληπτό από όλους µας. Τα ανοιχτά πρότυπα παρέχουν “τις υποδοµές 

Τεχνολογιών Πληροφορικής που είναι προωθούν τη διαλειτουργικότητα µεταξύ 

διαφορετικών συστηµάτων πληροφορικής και λογισµικού”. (Moyle 2004)  

 

Η πρόοδος της πληροφορικής αλλά και της επιστήµης εν γένει προϋποθέτει την ύπαρξη 

ανοιχτών προτύπων. Για παράδειγµα,  το παγκόσµιο δίκτυο (World Wide Web) δε θα 

είχε αναπτυχθεί ποτέ εάν η διαλειτουργικότητα του ∆ιαδικτύου δεν εξασφαλιζόταν από 

την ύπαρξη πρωτοκόλλων όπως το TCP/IP, HTTP, HTML, κ.α. Τα πρωτόκολλα αυτά 



 18 

είναι ανοιχτά µε αποτέλεσµα να µπορεί οποιοσδήποτε να συµµορφωθεί σε αυτά, οπότε 

και να γίνει πρακτικά συµβατός µε την παγκόσµια κοινότητα. 

 

Άλλα ανοιχτά πρότυπα πάνω στα οποία έχουν βασιστεί πολλές καινοτόµες ιδέες είναι τα 

XML, SOAP, SQL, SCORM, κ.α. Τέλος, σηµαντικό παράδειγµα είναι η σταδιακή 

παγκόσµια υιοθέτηση του προτύπου odt (Open Document Template) ως αρχείο κειµένου. 

Αιτία της στροφής αυτής ήταν ο προηγούµενος εγκλωβισµός των κρατικών φορέων στον 

τύπο doc του Microsoft Word. Με τον τρόπο αυτό, όµως, το ίδιο το κράτος ήταν 

αναγκασµένο να αγοράζει άδειες λογισµικού για το Microsoft Office και µόνο, αφού το 

τελευταίο αποτελούσε τη µόνη λύση για να διαβάζονται τα παραγόµενα έγγραφα. Η 

εισαγωγή του odt (το οποίο, σηµειωτέον, πλέον υποστηρίζεται και από το Microsoft 

Office) έδωσε σε όλους την επιλογή του επεξεργαστή κειµένου που επιθυµούν αφού όλοι 

– πλέον – αναγνωρίζουν το κοινό πρότυπο odt. 

 

Σε µια προσπάθεια “δεικτοδότησης” των ελευθεριών που δίνονται από το ΕΛ/ΛΑΚ, θα 

µπορούσαµε να αναφέρουµε τα παρακάτω: 

 

� Ελευθερία µελέτης του προγράµµατος 

� Ελευθερία πρόσβασης στον κώδικα 

� Ελευθερία επιβολής τροποποιήσεων στον κώδικα προς την ικανοποίηση 

συγκεκριµένων αναγκών 

� Ελευθερία εγκατάστασης και εκτέλεσης του προγράµµατος σε οποιονδήποτε 

αριθµό υπολογιστών 

 

Ειδικά η τελευταία ελευθερία που δίνει το ΕΛ/ΛΑΚ είναι πολύ σηµαντική για µεγάλους 

φορείς και συγκεκριµένα εκπαιδευτικούς. Αποτελεί παράγοντα µείωσης κόστους αφού 

αποφεύγεται εξ ολοκλήρου το κόστος ανανέωσης και γενικότερης διαχείρισης των 

αδειών που συνοδεύουν τα εµπορικά προγράµµατα. Ας τονιστεί βέβαια πως το κόστος 

αυτό δεν είναι καθ'όλα χρηµατικό αφού απαιτείται πολύς χρόνος και προσπάθεια για την 

διαχείριση αυτή: Οι άδειες θέτουν διαφορετικές προϋποθέσεις η καθεµία, διαφορετικούς 
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όρους, διαφορετικά χρονοδιαγράµµατα, προϋποθέσεις ανανέωσης, κ.α. Με επιλογές 

ΕΛ/ΛΑΚ όλα αυτά απλώς παύουν να υπάρχουν. 

 

Συµπερασµατικά όσον αφορά στο κόστος, υπάρχουν τόσοι υποστηρικτές της άποψης 

πως “το εµπορικό λογισµικό είναι ακριβότερο από το ΕΛ/ΛΑΚ” όσοι και του αντιθέτου.  

 

� Όσον αφορά στην τιµή του λογισµικού, το ανοιχτό λογισµικό έχει ένα σεβαστό 

προβάδισµα αναφορικά στο κόστος. Αποκτάται δωρεάν τη στιγµή που η αγορά 

ενός εµπορικού προγράµµατος εµφανίζει κόστη αρκετά υψηλά. Οι χρήστες 

µπορούν να κατεβάσουν το πρόγραµµα από το ∆ιαδίκτυο ή ακόµη και να το 

παραγγείλουν (όπως και στην περίπτωση εµπορικών λύσεων) πληρώνοντας µια 

µικρή συµµετοχή που πρακτικά αντιστοιχεί στο υλικό αποστέλλεται. 

� Επίσης, υπάρχει το ζήτηµα των εµπορικών αδειών χρήσης που δεν υφίστανται στο 

ανοιχτό λογισµικό. Οι υποστηρικτές του ΕΛ/ΛΑΚ χρησιµοποιούν ως λάβαρο το 

επιχείρηµα πως τα σχολεία µπορούν, συνδυάζοντας υλικό που είναι φθηνό (ή 

ακόµη και αντικείµενο δωρεάς) µαζί µε ανοιχτό λογισµικό µπορούν πρακτικά να 

δηµιουργούν υπολογιστές σε πολύ χαµηλό κόστος. 

� Το κόστος ευκαιρίας της µετανάστευσης σε ΕΛ/ΛΑΚ είναι, από ό, τι λένε οι 

επικριτές του, πολύ υψηλό. Όπως υποστηρίζουν, τη στιγµή που το εκπαιδευτικό 

σύστηµα θα µεταναστεύσει σε ανοιχτό λογισµικό όλες οι παλιές εφαρµογές θα 

είναι άχρηστες. Το αντεπιχείρηµα είναι αφενός πως δεν υπάρχει λόγος για πλήρη 

µετανάστευση αφετέρου πως υπάρχουν συστήµατα που εξοµοιώνουν περιβάλλον 

Windows µέσα στο Linux (WINE). Μια άλλη σκέψη είναι επίσης πως τέτοιες 

περιπτώσεις ασυµβατότητας τείνουν να ελαχιστοποιούνται από την ολοένα 

αυξανόµενη χρήση εφαρµογών που βασίζονται σε φυλλοµετρητές και στη 

γλώσσα προγραµµατισµού Java. Η τελευταία είναι, ως γνωστόν, διαλειτουργική 

αφού οι γραµµένοι σε Java κώδικες µεταγλωττίζονται σε bytecode γλώσσα της 

Java. Η ενδιάµεση αυτή γλώσσα ερµηνεύεται από την Java Virtual Machine που 

προσφέρεται σε πολλές εκδόσεις για αντίστοιχες πλατφόρµες λειτουργικού. 

Πρακτικά λοιπόν, το πρόγραµµα γράφεται µία φορά και απλώς µεταγλωττίζεται 



 20 

για την αντίστοιχη JVM. Εάν επιθυµούµε να έχουµε την ίδια έκδοση του 

προγράµµατος για ένα άλλο λειτουργικό απλώς ξαναµεταγλωττίζουµε τον αρχικό 

κώδικα για άλλη JVM χωρίς να ξαναγράψουµε τίποτα. 

� Τέλος, το γεγονός πως στο ΕΛ/ΛΑΚ υπάρχει “µία λύση για κάθε πρόβληµα” 

δίνει ακόµη µία διάσταση: Υπάρχουν εξαιρετικά ελαφρές εκδόσεις λογισµικού 

που µπορούν να λειτουργήσουν ακόµη και σε πολύ παλαιά µηχανήµατα. Γενικά, 

λοιπόν, το ανοιχτό λογισµικό έχει πολύ χαµηλότερες απαιτήσεις σε hardware, 

επιχείρηµα όµως που δέχεται επίθεση µε τα παραδείγµατα GNOME / KDE 

desktop environments που είναι εξαιρετικά µνηµοβόρα λόγω των µεγάλων τους 

δυνατοτήτων. 

 

Η Kathryn Moyle (2004) µπαίνει σε µια ανάλυση του Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας 

(Total Cost of Ownership) του ΕΛ/ΛΑΚ. Ορίζει το TCO ως παράγωγο των παρακάτω: 

 

� κόστος αγοράς υλικού και συντήρησης αυτού 

� κόστος αγοράς λογισµικού και συντήρησης αυτού 

� κόστος παραµετροποίησης λογισµικού µε στόχο τη συµβατότητα 

� κόστος διαχειρίσεων των προµηθευτών του λογισµικού 

� κόστος εργασίας για τη συντήρηση του λογισµικού 

� διαχείριση ασφαλείας και αντιµετώπισης ιών 

� κόστος υπηρεσιών 

� κόστος τηλεπικοινωνιών και δικτύων 

� κόστος για την ύπαρξη και διαχείριση τεχνολογιών πληροφορικής ενδοεταιρικά 

� κόστος επαγγελµατικής εκπαίδευσης προσωπικού 

 

Στην έρευνά της, η Kathryn Moyle πραγµατοποιεί µια ανάλυση προσπαθώντας να δώσει 

κάποιες προοπτικές σχετικά µε το εάν το ΕΛ/ΛΑΚ ή εµπορικό λογισµικό εµφανίζει 

υψηλότερο TCO. 
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Οικονοµικές µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί υποστηρίζουν πως η εµπορική 

διαχείριση του ΕΛ/ΛΑΚ θα µπορούσε να αποφέρει κέρδη σε µια επιχείρηση. Μια 

επιχείρηση, για παράδειγµα, που πουλά υπηρεσίες πληροφορικής εγκαθιστώντας 

προγράµµατα και παρέχοντας υποστήριξη γι'αυτά, θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει 

ανοιχτό λογισµικό ρίχνοντας έτσι το κόστος της. Αυτό θα περνούσε στην τελική τιµή 

(και κατά συνέπεια στον πελάτη) ή ακόµη και θα έµενε στην επιχείρηση δίνοντας απλώς 

µεγαλύτερο περιθώριο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών. 

 

Εικόνα 3: Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ διευρύνει το περιθώριο για παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών 

Πηγή: Riehle 2007 
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2.6. Μύθοι και πραγµατικότητα 

 

Σε ένα σχετικό έγγραφο συνταγµένο από τον Nah Soo Hoe (2005), αναφέρονται κάποιοι 

µύθοι που κυκλοφορούν γύρω από το ΕΛ/ΛΑΚ. 

 

� ∆εν υπάρχει εγγύηση για το ΕΛ/ΛΑΚ: Όσοι γνωρίζουν κάποια πράγµατα γύρω 

από το ανοιχτό λογισµικό, γνωρίζουν πως αυτό είναι συνήθως αλήθεια. Αυτό που 

δε γνωρίζει ο περισσότερος κόσµος, ωστόσο, είναι πως τα εµπορικά 

προγράµµατα κλειστού τύπου δεν προσφέρουν κάτι περισσότερο. Συνήθως 

προσφέρεται κάποια υποστήριξη για 90 µέρες µετά την αγορά ενώ πολλά 

εµπορικά προγράµµατα συνοδεύονται από τα γνωστά disclaimer στην EULA 

(End User License Agreement) που τα συνοδεύει που απαλλάσσει τον πωλητή 

από οποιεσδήποτε ζηµιές µπορεί να προκύψουν από µη ορθή χρήση του 

λογισµικού. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει πως ο πωλητής καθίσταται µη υπεύθυνος 

σε οποιαδήποτε περίπτωση. Συνεπώς, σε ποια εγγύηση αναφερόµαστε ακριβώς; 

 

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες παροχείς ΕΛ/ΛΑΚ προσφέρουν 

εγγύηση για το λογισµικό που εµπορεύονται. Παράδειγµα αποτελεί η Suse Linux 

(θυγατρική της Novell Corporation) και η IBM. Τέλος, κάποια προϊόντα έχουν 

διπλή άδεια (για τις άδειες ΕΛ/ΛΑΚ γίνεται λόγος πιο κάτω) ώστε να 

καλύπτονται όλες οι πλευρές: Μία άδεια FOSS για την κάλυψη νοµικών 

ζητηµάτων περί κοινής ιδιοκτησίας του κώδικα και µία καθαρά εµπορική άδεια 

που προσφέρει και την εγγύηση που συνοδεύει το προϊόν. Παράδειγµα τέτοιου 

προγράµµατος είναι το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL. 

� Το ΕΛ/ΛΑΚ δεν είναι ασφαλές: Από τη µια πλευρά, υπάρχουν αυτοί που 

υποστηρίζουν πως η ανοιχτή φύση του κώδικα κάνει τα ευάλωτα σηµεία του 

τρωτά στον οποιοδήποτε. Ένας τέτοιος ισχυρισµός όµως κάθε άλλο παρά στέκει 

αφού µιλάµε για την ίδια την δύναµη του ΕΛ/ΛΑΚ. Μπορεί τα τρωτά σηµεία του 

κώδικα να είναι φανερά στον οποιοδήποτε “κακό” αλλά είναι και φανερά στον 

οποιοδήποτε επιθυµεί να βελτιώσει τον κώδικα. Συνεπώς, µια έκδοση του κώδικα 
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γίνεται αντικείµενο µελέτης αµέσως µόλις απελευθερώνεται. Με τον τρόπο αυτό, 

τα πιθανά αδύναµα σηµεία εντοπίζονται και διορθώνονται πολύ γρηγορότερα από 

ότι µε ένα καθαρά εµπορικό λογισµικό (όπου τίθενται επίσης ζητήµατα πολιτικής 

της εταιρείας, κτλ, κάτι που καθυστερεί της διορθώσεις στον κώδικα ακόµη 

περισσότερο). Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν πλέον 

reverse engineering τεχνικές που επιτρέπουν την αποσφαλµάτωση προγραµµάτων 

κλειστού κώδικα (βλέπε περιπτώσεις Internet Explorer, Internet Information 

Server και Outlook της Microsoft όπου συνεχώς ανακαλύπτονται νέες αδυναµίες) 

 

Επίσης, το γεγονός ότι ο κώδικας είναι τελείως ελεύθερος σηµαίνει πως η ίδια η 

εταιρεία Χ που επιθυµεί να τον χρησιµοποιήσει µπορεί να πραγµατοποιήσει τους 

δικούς της ελέγχους και όχι να στηριχτεί στο λόγο της πωλήτριας εταιρείας πως 

το πρόγραµµα είναι ασφαλές. Εάν αναγάγουµε την σκέψη αυτή σε περιπτώσεις 

τραπεζικών και στρατιωτικών συστηµάτων, καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντική 

είναι η δυνατότητα ανεξάρτητων ελέγχων προγραµµάτων από τους τελικούς 

φορείς. 

 

Φυσικά, ας µην ξεχνάµε και την περίπτωση κατά την οποία η πωλήτρια εταιρεία 

αποφασίζει να σταµατήσει την υποστήριξη για κάποια συγκεκριµένη πλατφόρµα 

µε αποτέλεσµα οι τελικοί χρήστες να είναι αναγκασµένοι να αναβαθµιστούν σε 

κάποια νεότερη που η εταιρεία υποστηρίζει ακόµη. Στην περίπτωση του ΕΛ/ΛΑΚ 

όπου ο κώδικας είναι διαθέσιµος, ο χρήστης µπορεί να κάνει recompile τις 

νεότερες εκδόσεις του κώδικα για την πλατφόρµα που τον απασχολεί. 

 

Τέλος, ακόµη και στην περίπτωση που κάποιοι διανοµείς αποφασίζουν να 

κρύψουν τις γνωστές backdoors (κερκόπορτες) σε κάποια έκδοση του 

λογισµικού, υπάρχουν πάντοτε ανάλογες τεχνικές για να γίνει αντιληπτό κάτι 

τέτοιο όπως είναι η αντιστοιχία του checksum στον δηµοσιευµένο αριθµό από τις 

επίσηµες πηγές και, φυσικά, η αποφυγή χρήσης µη έµπιστων διαδικτυακών τόπων 

για τη λήψη λογισµικού. Γενικότερα, η εµπειρία υποδεικνύει πως κερκόπορτες 
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δεν µένουν στην αφάνεια για πολύ, σε περιπτώσεις ανοιχτού κώδικα. Αντίθετα, 

πολλές είναι οι περιπτώσεις εµπορικού λογισµικού που πωλείται µαζί µε ιούς και 

backdoors. Στην περίπτωση αυτή, οι κερκόπορτες δεν βρίσκονται παρά µόνο όταν 

το λογισµικό ανοίγει τον κώδικά του. Χαρακτηριστική η περίπτωση του 

συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων Interbase που βρέθηκε να 

παρουσιάζει σοβαρά ζητήµατα ασφαλείας µέσα σε έξι µήνες από τη διανοµή του 

κάτω από άδεια ΕΛ/ΛΑΚ. 

� ∆εν υπάρχει νοµικό πλαίσιο που να καλύπτει το ΕΛ/ΛΑΚ: Τουναντίον, η έννοια 

του copyright υφίσταται στο ελεύθερο λογισµικό, εκτός εάν ο “ιδιοκτήτης” του 

προϊόντος έχει παραιτηθεί των δικαιωµάτων του ή τα έχει µεταφέρει σε κάποιον 

άλλον. Για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων αυτών υπάρχουν πάνω από 30 

σχετικές άδειες ανοιχτού λογισµικού που έχουν θεσπιστεί από την Free Software 

Foundation. ∆εν είναι λίγες οι φορές που η τελευταία έχει επιβάλει την άδεια 

GPL πάνω σε εµπορικές παραβιάσεις. Η βασική λεπτοµέρεια γύρω από το 

copyright, πάντως, είναι ότι στο Ανοιχτό Λογισµικό το copyright ανήκει στον 

συγγραφέα του λογισµικού και όχι στον πωλητή αυτού. 

� Το ΕΛ/ΛΑΚ δεν µπορεί να πουληθεί: ∆εν υπάρχει καθολική απαγόρευση για κάτι 

τέτοιο. Ουσιαστικά, το εάν ένα ανοιχτό πρόγραµµα µπορεί να πουληθεί εξαρτάται 

από την άδεια που ακολουθεί. Η έννοια του “ελεύθερου” λογισµικού δεν 

ταυτίζεται µε το “δωρεάν”. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε επιχείρηση µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ΕΛ/ΛΑΚ ως “υπηρεσία”. Για παράδειγµα, µια εταιρεία µπορεί 

να εγκαθιστά συστήµατα Linux σε επιχειρήσεις και να παρέχει υποστήριξη 

γι'αυτό ή ακόµη και να γράφει CD µε διανοµές Linux. Η δέσµευση βρίσκεται στο 

ότι, στη δεύτερη περίπτωση, µπορεί να χρεώσει το CD που αποστέλλει στον 

πελάτη, τα έξοδα αποστολής, ακόµη κι ένα µικρό ποσό για τη “µεσιτεία”. ∆εν 

έχει το δικαίωµα, όµως, να χρεώσει το ίδιο το λογισµικό. 
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2.7. Στροφή προς το ΕΛ/ΛΑΚ: Μελέτες περιπτώσεων 

 

Πολλά είναι τα ζητήµατα που εγείρει η εισαγωγή της έννοιας του Ελεύθερου 

Λογισµικού. Η εµπορική αντιµετώπιση των προγραµµάτων έχει εµφανίσει αρκετά 

προβληµατικά σηµεία κατά την ιστορία της πληροφορικής, κυρίως ηθικής φύσεως. 

Ουσιαστικά, αυτό που πρέπει να σκεφτούµε είναι το κατά πόσο µπορεί ένα κράτος 

(ιδιαίτερα µια χώρα του Τρίτου Κόσµου) να αντιµετωπίσει το συνεχές κόστος ανανέωσης 

λογισµικού. Είναι λογικό να ισχύει κάτι τέτοιο; Είναι πολιτικά ορθό να πρέπει το κράτος 

να πληρώνει τόσα χρήµατα για εργαλεία, ιδιαίτερα όταν σκοπεύει να τα χρησιµοποιήσει 

στην εκπαίδευση παιδιών; Το κυριότερο από όλα τα ζητήµατα, όµως, ίσως είναι η 

ασφάλεια. 

 

Ας θεωρήσουµε το παράδειγµα του κυρίου Ω που αγοράζει ένα αυτοκίνητο. Πρόκειται 

για ένα µηχάνηµα µε αξιόλογες επιδόσεις, ικανοποιητικά επίπεδα κατανάλωσης και η 

τιµή του είναι αρκετά καλή. Επιπλέον, όλοι οι φίλοι του κυρίου Ω έχουν αυτοκίνητο της 

ίδιας µάρκας και έχουν µείνει αρκετά ικανοποιηµένοι. Ωστόσο, υπάρχει µια 

ιδιαιτερότητα: Ο κύριος Ω δεν έχει πρόσβαση στον κινητήρα του οχήµατος. Αυτό 

σηµαίνει πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πώς λειτουργεί το αυτοκίνητο αυτό, ποιες 

µεθόδους χρησιµοποιεί για τον ψεκασµό καυσίµων, κ.α. Και φυσικά, ο κύριος Ω δεν 

µπορεί να γνωρίζει εάν το αυτοκίνητό του έχει κάποιο πρόβληµα: Εάν υπάρχει διαρροή 

βενζίνης τότε αυτή θα γίνει αντιληπτή πολύ αργά. Κανένας µηχανικός δεν θα µπορεί 

ποτέ να ανοίξει το καπώ του αυτοκινήτου και να εκφέρει µια γνώµη για την κατάσταση 

αυτού, πόσο µάλλον ο κύριος Ω που δεν έχει και ιδιαίτερες γνώσεις µηχανικής. 

 

Ας σκεφτούµε λοιπόν εάν κάποιος θα εµπιστευόταν την οικογένειά του σε ένα τέτοιου 

είδους όχηµα; Γεφυρώνοντας την αντιστοιχία όσον αφορά στο εµπορικό λογισµικό, ένα 

πρόγραµµα κλειστού κώδικα πληρεί όλες τις ιδιότητες του αυτοκινήτου του κυρίου Ω: 

∆εν έχουµε πρόσβαση στον κώδικά του οπότε η µόνη εγγύηση που έχουµε ότι λειτουργεί 

σωστά και διαχειρίζεται τα δεδοµένα µας µε ασφάλεια είναι ο λόγος της εταιρείας. Κι 

όµως, ολόκληρα κράτη εµπιστεύονται την λειτουργία τους (από ταχυδροµεία και σχολεία 
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µέχρι τράπεζες και πυραυλικά αµυντικά συστήµατα) σε υπολογιστές που λειτουργούν µε 

εµπορικό λογισµικό. 

 

Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει αρκετές χώρες σε µια ριζική στροφή προς το 

Ελεύθερο Λογισµικό σε µια προσπάθεια εξοικονόµησης χρηµατικών πόρων αλλά και 

στεγανοποίησης του κρατικού µηχανισµού. Ορισµένα παραδείγµατα είναι τα εξής: 

 

� Ταιβάν: Το 2003 η ταϊβανέζικη κυβέρνηση ξεκίνησε έργο Ελεύθερου Λογισµικού 

προσπαθώντας να γλιτώσει 295 εκατοµµύρια δολάρια ετησίως (σε πληρωµές 

αδειών προς τη Microsoft). (MNCC OSSIG, 2003) 

� Νοσοκοµείο Beaumont, Ιρλανδία: Σε µια µελέτη που δηµοσιεύτηκε το 2003 από 

τους Fitzgerald και Kenny αναλύθηκε η περίπτωση του ιρλανδικού νοσοκοµείου 

Beaumont. Το συγκεκριµένο ίδρυµα προέρχεται από τη συνένωση τριών από τα 

παλαιότερα νοσοκοµεία της χώρας και απασχολεί 3000 άτοµα. Όπως συνέβη και 

σε άλλους κυβερνητικούς οργανισµούς, ο τεχνολογικός προϋπολογισµός του 

νοσοκοµείου πέρασε από σοκ µετά το 2000, αντιµετωπίζοντας µόνο το 2003 µια 

µείωση της τάξεως των 17 εκατ. ευρώ. Σε µια προσπάθεια µείωσης των εξόδων, 

το νοσοκοµείο έκανε µια ριζική στροφή προς το ΕΛ/ΛΑΚ. Τα οικονοµικά 

στοιχεία που προέκυψαν από την αρχική φάση της προσπάθειας µιλούν από µόνα 

τους: 
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Πίνακας 1: Αρχικά και συνολικά κόστη εµπορικού και ανοιχτού λογισµικού 

 Αρχικό Κόστος Συνολικό Κόστος σε ορίζοντα 

5ετίας 

Εφαρµογή ΕΛ/ΛΑΚ Εµπορικό 

λογισµικό 

ΕΛ/ΛΑΚ Εµπορικό 

λογισµικό 

Εφαρµογές 

Γραφείου 

27.500 € 

(StarOffice) 

120.000 € 

(π.χ. MS-Office) 

34.700€ 288.500€ 

∆ιαχείριση 

Περιεχοµένου 

20.000 € 

(Zope) 

126.000 € 

(π.χ. Lotus 

Notes) 

32.100 € 140.200 € 

Ψηφιακή 

Φωτογραφία 

150.000 € 4.300.000 € 237.000 € 7.340.000 € 

Server 

Εφαρµογών 

10.000 € 

(JBOSS) 

302.000 € 

(π.χ. Websphere) 

60.500 € 595.300 € 

E-mail 10.000 € 

(SuSE Email) 

110.000 € 

(π.χ. Lotus 

Domino) 

8.700 € 175.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 217.500 € 4.958.000 € 373.000 € 8.539.000 € 

(Προσαρµοσµένο από: Fitzgerald και Kenny 2003)  

∆ιάγραµµα 5: Σύγκριση κόστους ανοιχτού και εµπορικού λογισµικού 

(Προσαρµοσµένο από: Fitzgerald και Kenny 2003)  
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� ∆ηµόσια Παιδεία, Περού: «Μια πολιτική περίπτωση ευρέως γνωστή στις 

κοινότητες του ΕΛ/ΛΑΚ είναι αυτή του µέλους του κογκρέσου Dr. Edgar 

Villanueva στο Περού ο οποίος υποστήριξε ένα νοµοσχέδιο ευνοϊκό προς το 

ΕΛ/ΛΑΚ όσον αφορά στην προµήθεια λογισµικού στο δηµόσιο τοµέα και 

ιδιαίτερα στην εκπαίδευση». (Szczepanska et al. 2004) Το σηµείο προσοχής είναι 

η µη ψήφιση του νοµοσχεδίου µετά την άσκηση πιέσεων της αµερικάνικης 

πρεσβείας και µια συνεισφορά 550.000 δολαρίων προς το δηµόσιο σύστηµα 

εκπαίδευσης από τη Microsoft. Η «χορηγία» αυτή δόθηκε προσωπικά στον 

πρόεδρο Alejandro Toledo από τον ίδιο τον πρόεδρο της εταιρείας, Bill Gates. 

� Η περίπτωση της Amazon.com: Ακριβώς επειδή δεν πρόκειται για δηµόσιο 

οργανισµό αλλά για καθαρά εµπορική επιχείρηση, η περίπτωση αυτή έχει 

ιδιαίτερη σηµασία: Όπως αναφέρεται στο περιοδικό NetWork Magazine του 2002 

(MNCC OSSIG, 2003), η Amazon.com γλύτωσε συνολικά 68 εκατοµµύρια 

δολάρια αντικαθιστώντας εµπορικό µε ανοιχτό λογισµικό (συγκεκριµένα µε 

Linux και Apache web server). 

� Φιλιππινέζικη έκδοση του Linux: “Το 2002, το Ινστιτούτο Επιστήµης και 

Τεχνολογίας στις Φιλιππίνες εξέδωσε τη δική του έκδοση λειτουργικού 

συστήµατος, του Bayanihan Linux. Η διανοµή αυτή υιοθετήθηκε από µεγάλη 

εταιρεία τηλεπικοινωνιών στη χώρα για την παροχή υπολογιστών χαµηλού 

κόστους. Το ίδιο σύστηµα χρησιµοποιείται από το Πανεπιστήµιο των Φιλιππινών 

και προωθείται για περαιτέρω χρήση σε κολέγια και πανεπιστήµια από την 

Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, στο Εθνικό Κέντρο Υπολογιστών 

(National Computer Centre) της ίδιας χώρας αναπτύχθηκε ένα σύστηµα 

διαχείρισης περιεχοµένου ιστοσελίδων το οποίο και µοιράστηκε ελεύθερα σε 

όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Ως αποτέλεσµα, όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες 

φθάνουν σε µια ηλεκτρονική παρουσία που αγγίζει σχεδόν το 100%”. (UNDP 

2004) 
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Εικόνα 4: Λογότυπο του Bayanihan Linux 

 

Πέρα από περιπτώσεις σαν αυτές, όµως, υπάρχει µια γενική παγκόσµια κινητικότητα 

προς το ΕΛ/ΛΑΚ. Σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Κίνα, η Νότιος Κορέα και 

η Ιαπωνία έχει προταθεί η καθολική χρήση ανοιχτών λύσεων λογισµικού από το 

κυβερνητικό σύστηµα. Συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα είναι η περίπτωση της Κορέας 

όπου µέχρι και το 2007 το 30% της κυβερνητικής δοµής θα έχει µεταβεί στο Linux. 

(Fuller et al. 2004) 

 

Φυσικά, δεν πρέπει να λησµονούµε την περίπτωση του προέδρου της Βενεζουέλας Hugo 

Chavez σύµφωνα µε διάταγµα του οποίου όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα 

στηρίζονται αποκλειστικά στο Ανοιχτό Λογισµικό σε έναν χρονικό ορίζοντα 3 ετών. 

(Sugar 2006) Ας τονιστεί πως η απόφαση, αν και προήλθε από το Υπουργείο Λαϊκής 

Οικονοµίας της χώρας (το οποίο ασχολείται αποκλειστικά µε τη µετάβαση της 

Βενεζουέλας σε µια νέα οικονοµία σε αντίθεση µε το Υπουργείο Οικονοµικών που 

διαχειρίζεται την παραδοσιακά καπιταλιστική οικονοµία), δέχθηκε αρκετή ώθηση µέσα 

από προπαγάνδα του ίδιου του Προέδρου µέσω της εβδοµαδιαίας τηλεοπτικής εκποµπής 

του “Hola, Sr. Presidente” (“Γεια σας κ. Πρόεδρε”). 
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Τέλος, ας µη λησµονήσουµε το προ λίγων µόνο ετών παράδειγµα των επιτυχιών της 

Williams Renault στο πρωτάθληµα της Formula-1. Σύµφωνα µε τους µηχανικούς της 

οµάδος, οφείλονται πολλά στη µείωση προγραµµατισµού του κινητήρα πριν από κάθε 

αγώνα στις 12 ώρες – από την ολόκληρη εβδοµάδα που χρειαζόταν πριν την 

αποκλειστική µετάβαση σε συστήµατα που τρέχουν Linux. 

 

 

2.8. Οφέλη από τη στροφή του δηµόσιου τοµέα προς το ΕΛ/ΛΑΚ 

 

Σύµφωνα µε τους Szczepanska et al. (2004), ορισµένες από τις πολιτικές που 

εφαρµόζονται σήµερα αναφορικά στις προµήθειες λογισµικού στο δηµόσιο τοµέα είναι 

οι παρακάτω: 

 

� Χρηµατοκεντρική πολιτική: Απόλυτη ελευθερία από το κράτος, δεδοµένου ότι το 

λογισµικό που θα επιλεχθεί τελικώς θα είναι το φθηνότερο. Πολιτικές σαν αυτή 

εφαρµόζονται στη Φινλανδία, τη Νορβηγία και της Η.Π.Α. 

� Προτεραιότητα στη διαλειτουργικότητα και στα ανοιχτά πρότυπα: Η µόνη 

εξασφάλιση που επιθυµεί η κυβέρνηση είναι η αποφυγή εγκλωβισµού σε 

συγκεκριµένους προµηθευτές. Παραλλαγές της συγκεκριµένης πολιτικής 

εφαρµόζονται στη ∆ανία, το Χονγκ – Κονγκ, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότιο Αφρική 

και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

� Προβολή του ΕΛ/ΛΑΚ στο δηµόσιο τοµέα: Η πολιτική αυτή ρητά προωθεί τη 

χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στις δηµόσιες υπηρεσίες. Παραδείγµατα είναι η Γερµανία, η 

Ταϊβάν, η Βενεζουέλα και το Βιετνάµ. Συγκεκριµένα στο τελευταίο, το 

Υπουργείο Επιστήµης και Τεχνολογίας προσπαθεί να επιβάλει τη χρήση του 

ΕΛ/ΛΑΚ σε ολόκληρη την οικονοµία (ιδιαίτερα τα σχολεία και πανεπιστήµια). 

� Προσαρµογή του ΕΛ/ΛΑΚ στα εκάστοτε µέτρα και σταθµά: Στην Κίνα, το 

Υπουργείο Βιοµηχανίας της Πληροφορίας και το Κέντρο Κυβερνητικών 

Προµηθειών προωθούν συγκεκριµένη πολιτική σύµφωνα µε την οποία π.χ. όλα τα 
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υπουργεία είναι υποχρεωµένα να χρησιµοποιούν λύσεις ανοιχτού κώδικα που 

έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό (π.χ.RedFlag Linux, Blue Point Linux, κτλ). 

 

Τα κυριότερα επιχειρήµατα υπέρ της στροφής προς το ΕΛ/ΛΑΚ είναι  (Szczepanska et 

al. 2004): 

 

� Κόστος: Όπως φάνηκε από τα στοιχεία της περίπτωσης του ιρλανδικού 

νοσοκοµείου Beaumont, τα οικονοµικά οφέλη θα είναι τεράστια αφού ουσιαστικά 

ελαχιστοποιείται το κόστος της αγοράς του λογισµικού. Πλέον, τα έξοδα υπέρ 

λογισµικού µεταφράζονται σε αγορά υποστήριξης (όπως IBM, Sun, Novell) και 

όχι πνευµατικών αδειών. 

� Σταθερότητα: Το Ανοιχτό Λογισµικό δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε 

προγραµµατιστή να ασχοληθεί µε τον κώδικά του διορθώνοντας έτσι τυχόν λάθη 

και παραλείψεις. 

� Προσαρµοστικότητα: Αφού ο κώδικας είναι ανοιχτός, το λογισµικό µπορεί να 

προσαρµοστεί – σε καθ’ όλα νόµιµο πλαίσιο – στις ανάγκες της εκάστοτε χώρας, 

οργανισµού, κτλ.  

� Ανεξαρτησία από συγκεκριµένες εταιρείες και εφαρµογές: Η «αγορά» Ανοιχτού 

Λογισµικού από κάποια εταιρεία σηµαίνει, ουσιαστικά, πως η συγκεκριµένη 

εταιρεία δεσµεύεται να φέρει το πρόγραµµα στις ανάγκες του πελάτη. Εάν ο 

τελευταίος δε µείνει ευχαριστηµένος από τις υπηρεσίες της εταιρείας µπορεί να 

επιλέξει άλλον παροχέα υπηρεσιών υποστήριξης – δεν είναι δηλαδή 

προσκολληµένος σε έναν και µοναδικό προµηθευτή. 

� Καινοτοµία: Συνήθως το ανοιχτό λογισµικό πρώτα χρησιµοποιεί τις τεχνικές που 

αργότερα υποστηρίζονται από εµπορικά προγράµµατα. Πρόσφατο παράδειγµα η 

νέα έκδοση του Microsoft Internet Explorer που ενσωµατώνει τη χρήση 

καρτελών, µια δυνατότητα που είναι διαθέσιµη εδώ και καιρό από τον Mozilla 

Firefox. 

� Ασφάλεια, διαφάνεια και ιδιωτικότητα: Από τη στιγµή που όλοι µπορούν να δουν 

πώς λειτουργεί ο κώδικας, όλοι µπορούν να εντοπίσουν τυχόν “τρύπες” ώστε η 
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κοινότητα να κινηθεί προς τη διόρθωσή τους. Επιπλέον, ο οποιοσδήποτε έχει το 

δικαίωµα να δει πώς ο κώδικας µεταχειρίζεται δεδοµένα ιδιωτικού χαρακτήρα. 

Ατυχές παράδειγµα η επανεκλογή Bush στις Η.Π.Α. Στην εκλογική διαδικασία 

χρησιµοποιήθηκαν «ηλεκτρονικές κάλπες» οι οποίες όµως χρησιµοποιούσαν 

εµπορικό (εποµένως και αδιαφανές) λογισµικό! Σαν αποτέλεσµα, κανείς δε 

γνωρίζει πώς έγινε η καταµέτρηση των ψήφων εκτός από την κατασκευάστρια 

εταιρεία. 

� Σεβασµός στα πρότυπα και διαλειτουργικότητα: Ένα από τα κυριότερα στοιχεία 

του ΕΛ/ΛΑΚ είναι πως, από τη στιγµή που αναπτύσσεται κυρίως από 

ανεξάρτητους  προγραµµατιστές ανά τον κόσµο, ακολουθεί τα πρότυπα που 

υποβάλλονται από παγκόσµιους οργανισµούς και κοινωνικές ανάγκες και όχι από 

τα συµφέροντα εταιρειών. 

� Πολιτική ανεξαρτησία: Το κατά πόσο ένα κράτος µπορεί να είναι ανεξάρτητο τη 

στιγµή που επαφίεται σε µία ή δύο εταιρείες παγκοσµίως για το λογισµικό του 

είναι απορίας άξιον. Ας αναλογιστούµε πως, πέρα από τις Η.Π.Α., µόνο το 

Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει άµεσα το λειτουργικό σύστηµα 

στρατηγικών αµυντικών όπλων του ενώ µόνο η Γαλλία και η Ρωσία µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν δικό τους λογισµικό στα αεροσκάφη τους. (Blanas 2003) 

� Ελευθερία και δηµοκρατία: Ελευθερία επιλογής του εκάστοτε δηµόσιου 

οργανισµού όσον αφορά το λογισµικό που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του. 

∆εν υπάρχουν πλέον περιορισµοί εµπορικών συµφωνιών ή συµβατότητας. 

 

 

2.9. Περιληπτικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαµε σε µια πολύ βασική για τα olpc και moodle έννοια, το 

Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα. Αφού οριοθετήσαµε το ΕΛ/ΛΑΚ, 

δώσαµε τον επίσηµο ορισµό όπως αυτός αναφέρεται από το Free Open Source 

Foundation και επιλύσαµε απορίες σχετικά µε το κόστος, τα οφέλη την ιδιοκτησία, την 

παρεχόµενη εγγύηση και το νοµικό πλαίσιο γύρω από όλα αυτά. Μετά από κάποιες 
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παρενθέσεις σχετικά µε µύθους γύρω από το ΕΛ/ΛΑΚ, αναφερθήκαµε σε χειροπιαστά 

στοιχεία µελετών περιπτώσεων από τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στον ιδιωτικό και το δηµόσιο 

τοµέα. Ιδιαίτερα για τον τελευταίο (µιας και στην παρούσα µελέτη εξετάζουµε ένα 

ζήτηµα που αφορά ένα από τα δηµόσια αγαθά – την εκπαίδευση) έγινε ιδιαίτερη µνεία 

για τα οφέλη από µια – ουτοπική προς το παρόν – ολική στροφή του δηµόσιου τοµέα 

προς το ΕΛ/ΛΑΚ. 

 

Μετά από όλα αυτά µπορούµε να ασχοληθούµε µε το One Laptop Per Child, τι είναι, από 

πού προήλθε και προς τα πού κατευθύνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ONE LAPTOP PER CHILD 

 

“Τα περισσότερα από τα δύο δισεκατοµµύρια παιδιά της υφηλίου δε µορφώνονται 

επαρκώς (ή και καθόλου). Χαρακτηριστικά, το ένα στα τρία δεν τελειώνει την πέµπτη 

δηµοτικού”. (olpc 2007) Αυτό σηµαίνει πως, εκ του γίγνεσθαι, ένα µεγάλο κοµµάτι της 

παγκόσµιας κοινότητας µένει εκτός της µορφωτικής και, κατά συνέπεια, της 

παραγωγικής διαδικασίας. Πρόκειται για τα παιδιά που µελλοντικά θα απαρτίσουν τα 

χαµηλά κοινωνικά στρώµατα – εκεί που η καθηµερινή απασχόληση µε την επιβίωση δεν 

επιτρέπει την αναζήτηση εργαλείων (όπου µεταξύ άλλων και η µόρφωση) που θα 

µπορούσαν να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής. (olpc 2007) 

 

Αν αναλογιστούµε πως παγκοσµίως ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο 

∆ιαδίκτυο, τότε θα αναρωτηθούµε για το µέλλον των άλλων πέντε δισεκατοµµυρίων 

(Allison 2007) και το κατά πόσο το κοµµάτι αυτό µπορεί να “προλάβει” τις εξελίξεις 

χωρίς να έχει στην κατοχή του τα κατάλληλα εργαλεία. Μια λύση στο προφανές 

πρόβληµα θα µπορούσε να είναι η εξωτερική χρηµατοδότηση (είτε κρατικά είτε από 

ιδιωτικούς φορείς) επιµορφωτικών προγραµµάτων ώστε τα παιδιά του αναπτυσσόµενου 

κόσµου να αποκτήσουν περισσότερη πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Ωστόσο, τέτοιες πρακτικές αδυνατούν να λύσουν το όλο πρόβληµα λόγω της µεγάλης 

απόστασης της πραγµατικότητας από την επιθυµητή κατάσταση. Ενδεικτικά, σε πολλές 

χώρες του κόσµου ξοδεύονται λιγότερα από 20 δολάρια ανά µαθητή ετησίως. (olpc 

2007) Αυτό σηµαίνει πως ακόµη και ο διπλασιασµός ή τριπλασιασµός των κονδυλίων 

αυτών δε θα µπορούσε να εξισώσει την κατάσταση, τη στιγµή που στις Η.Π.Α. 

ξοδεύονται αντίστοιχα περίπου 7500 δολάρια ανά µαθητή το χρόνο. 

 

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε γιατί το ίδρυµα One Laptop Per Child φιλοδοξεί να 

αµβλύνει τις παραπάνω διαφορές και µε ποιο τρόπο φιλοδοξεί να το πετύχει αυτό. Θα 

εξετάσουµε τις κυριότερες θεωρητικές πτυχές του εγχειρήµατος κι έπειτα θα 

αναφερθούµε σε ζητήµατα τεχνικά και λειτουργικά. 
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3.1. Γενικά 

 

Στόχος του ιδρύµατος One Laptop Per Child είναι “να διασφαλιστεί πως οποιοδήποτε 

παιδί σχολικής ηλικίας στα λιγότερο ανεπτυγµένα κοµµάτια του κόσµου έχει τη 

δυνατότητα να εµπλακεί αποτελεσµατικά (ενν. στις διαδικασίες της µάθησης) µέσω του 

προσωπικού του – δικτυωµένου στον υπόλοιπο κόσµο – φορητού υπολογιστή ώστε το 

ίδιο και η οικογένειά του µπορούν να µάθουν ελεύθερα πώς να µαθαίνουν”. (olpc 2007) 

Γενικότερα, το OLPC βρίσκεται εν µέσω µιας προσπάθειας παραγωγής (αλλά και 

συνεχούς σχεδιασµού) ενός φορητού υπολογιστή µε χαµηλό κόστος (αλλά και πολλά 

άλλα χαρακτηριστικά που αναλύονται παρακάτω) µε σκοπό τη διανοµή του σε χώρες µε 

λιγότερες ευκαιρίες. 

 

Ήδη πολλές κυβερνήσεις έχουν δεσµευτεί όσον αφορά στη χρηµατοδότηση του όλου 

εγχειρήµατος ώστε να λάβουν τα παιδιά των χωρών αυτών τον φθηνό µαθητικό 

υπολογιστή. Πρόκειται, όπως θα δούµε παρακάτω, για ένα µηχάνηµα που δε µοιάζει σε 

τίποτα µε τους φορητούς υπολογιστές που γνωρίζουµε µέχρι σήµερα. Ο µαθητικός 

υπολογιστής – αλλιώς olpc (one laptop per child) ή XO – είναι ειδικά σχεδιασµένος για 

να ανταπεξέλθει σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές του βιοµηχανικού κόσµου.  

 

Παρακάτω γίνεται ανάλυση διάφορων πλευρών του One Laptop Per Child. Πρωταρχικά 

αναφερόµαστε στους συντελεστές της προσπάθειας ώστε να είναι αναγνωρίσιµα κάποια 

ονόµατα κατά την µελλοντική τους αναφορά στο κείµενο. Έπειτα δίνεται ένας ιστορικός 

σκελετός που παρουσιάζει την γέννηση του µαθητικού υπολογιστής αλλά και των 

φιλοσοφιών που κρύβονται πίσω από αυτόν. Αργότερα αναλύονται άλλα στοιχεία 

τεχνικής φύσεως όπως είναι ζητήµατα υλικού, λογισµικού, κ.α. 
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3.2. Συντελεστές 

 

Πρόεδρος αλλά και ιδρυτής του ιδρύµατος του µαθητικού υπολογιστή είναι ο Nicholas 

Negroponte. Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε άδεια από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

της Μασαχουσέτης (MIT) όπου υπήρξε συνιδρυτής και διευθυντής του MIT Media Lab 

Laboratory. Έχοντας γράψει, µεταξύ άλλων, το best seller “Being Digital” το οποίο έχει 

µεταφραστεί σε πάνω από 40 γλώσσες, ο Nicholas Negroponte είναι µέλος του 

διοικητικού συµβουλίου της Motorola Inc. ενώ δραστηριοποιείται και σε άλλα κοµµάτια 

του ιδιωτικού τοµέα. 

 

Για τυπικούς λόγους, ας παραθέσουµε ακόµη µερικά σηµαντικά ονόµατα ανθρώπων που 

εργάζονται στο ίδρυµα OLPC: Antonio Battro, Walter Bender, Michail Bletsas, David 

Cavallo, Robert Fadel, Jim Gettys, Khaled Hassounah, Mary Lou Jepsen, Charles Kane, 

SJ Klein, Ivan Krstic, και πολλοί άλλοι που δεν µπορούν να αναφερθούν εδώ. Κι αυτό 

επειδή η προσπάθεια που γίνεται από το ίδρυµα OLPC βασίζεται στην εθελοντική 

προσφορά και στο ανοιχτό λογισµικό. Συνεπώς, υπάρχει ένα µεγάλο κοµµάτι δουλειάς 

που “ανήκει” στην γενική επιστηµονική κοινότητα και υπακούει στις αρχές του Ανοιχτού 

/ Ελεύθερου Λογισµικού. Περισσότερα όµως για το ζήτηµα λέγονται παρακάτω. 

 

 

3.3. Ιστορικά στοιχεία – εξέλιξη του φαινοµένου 

 

Η ιστορία του µαθητικού υπολογιστή όπως ακριβώς αυτή παρουσιάζεται στον επίσηµο 

δικτυακό τόπο (olpc 2007) αρχίζει πολλά χρόνια πριν. Συγκεκριµένα, τα πράγµατα έχουν 

ως εξής:  

 

� 1967 

o Οι Wally Feurzeig, Daniel Bobrow, Richard Grant, Cynthia Solomon και 

Seymour Papert παρουσιάζουν τη Logo, την πρώτη γλώσσα 

προγραµµατισµού γραµµένη ειδικά για παιδιά. Η Logo σηµειώνει µεγάλη 
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επιτυχία, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα για την 

εισαγωγή νεαρών ηλικιών στις αρχές του προγραµµατισµού. 

� 1968 

o Ο Alan Kay παρουσιάζει το πρωτότυπο laptop της εποχής, το Dynabook, 

ως έναν “φορητό διαδραστικό προσωπικό υπολογιστή, τόσο προσβάσιµο 

όσο ένα βιβλίο”. Η παροµοίωση αυτή αποτελεί µια προφητεία που θα 

εκπληρωθεί πολλά χρόνια αργότερα, µε την εµφάνιση του olpc και τη 

δυνατότητά του να εµφανίζει τα περιεχόµενα της οθόνης ακόµη και όταν 

είναι κλειστό – λειτουργώντας, έτσι, ακριβώς όπως και ένα βιβλίο. 

Σηµειωτέον πως στην κατάσταση αυτή η κατανάλωση του µαθητικού 

υπολογιστή θα είναι σχεδόν µηδενική. 

 

 

Εικόνα 5: Το Dynabook του Alan Kay 

 

� 1980 

o Ο Seymour Papert εκδίδει το Mindstorms: Children, Computers and 

Powerful Ideas, έναν δηµοφιλή οδηγό επάνω σε θεωρίες 

κονστρουκτιβισµού και υπολογιστικής για παιδιά Οι θεωρίες αυτές θα 

αρχίσουν να αποκτούν ολοένα και περισσότερους οπαδούς µε την πάροδο 

των ετών. 
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� 1982 

o Σε ένα πιλοτικό πρόγραµµα (χρηµατοδοτούµενο από τη γαλλική 

κυβέρνηση) οι Papert και Negroponte µοιράζουν µικροϋπολογιστές Apple 

II σε παιδιά σχολικής ηλικίας σε ένα προάστιο του Dakar, στη Σενεγάλη. 

Η εµπειρία επιβεβαιώνει µια από τις βασικές παραδοχές του Papert: Τα 

παιδιά σε αποµακρυσµένες και φτωχές περιοχές του πλανήτη τα πηγαίνουν 

το ίδιο καλά µε τους υπολογιστές όπως και παιδιά οπουδήποτε αλλού. Τα 

ίδια συµπεράσµατα εξάγονται και από παρόµοιες προσπάθειες σε άλλες 

χώρες, συµπεριλαµβανοµένου του Πακιστάν, της Ταϊλάνδης και της 

Κολοµβίας. 

� 1985 

o Ιδρύεται το MIT Media Lab. 

o Ο Papert ιδρύει “Το Σχολείο του Μέλλοντος”, ένα πολυετές πρόγραµµα 

υπολογιστών στο δηµοτικό σχολείο Hennigan στη Βοστώνη, 

Μασαχουσέτη. Τα παιδιά εργάζονται πρωταρχικά µε Logo. Το ίδιο 

σχολείο θα γίνει και πιλοτική πλατφόρµα για το πρόγραµµα LEGO/Logo 

του Media Lab. 

� 1988 

o ∆ουλεύοντας µε το ίδρυµα Omar Dengo στην Costa Rica, ο Papert και µια 

οµάδα του Media Lab σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα κονστρουκτιβιστικό 

πρόγραµµα που συµπεριλαµβάνει την εκπαίδευση µιας οµάδας 

κοσταρικανών δασκάλων στο MIT. Το πρόγραµµα δρα καταλυτικά στην 

αποµάκρυνση της χώρας από την εξάρτηση από τη γεωργία προς µια 

οικονοµία βασισµένη περισσότερο στην τεχνολογία από ότι παλιότερα. 

� 1995 

o Στο βιβλίο του Being Digital, ο Negroponte σκιαγραφεί το µέλλον των 

προσωπικών υπολογιστών. Το βιβλίο γίνεται διεθνές best-seller και 

µεταφράζεται σε 40 γλώσσες. Ακόµη και σήµερα αγοράζεται µε 

φανατικούς ρυθµούς. 
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Εικόνα 6: Being Digital: Το best seller του Nicholas Negroponte 

 

� 1998 

o Η Lego παρουσιάζει τα Mindstorms – ένα προϊόν όπου τα παιδιά µπορούν 

να εισάγουν προγραµµατιζόµενα “τουβλάκια” στις κατασκευές τους.  Στο 

πρόγραµµα αυτό, τα παιδιά θα καλούνται να προγραµµατίσουν 

ροµποτάκια φτιαγµένα µε τουβλάκια LEGO. Έτσι επιτυγχάνεται µια 

οπτικοποίηση του προγραµµατισµού αφού το παιδί βλέπει τα χειροπιαστά 

αποτελέσµατα των προγραµµατιστικών του εντολών που έχουν ως στόχο 

να κινήσουν το ροµπότ. 

� 2002 

o Απρίλιος 

� Ο Negroponte παρέχει υπολογιστές συνδεδεµένους στο Internet σε 

20 παιδιά σε ένα µικρό, αποµακρυσµένο χωριό στην Καµπότζη. 

Προσθέτοντας άλλα 20 τον επόµενο χρόνο, τα παιδιά και οι 

οικογένειές τους γρήγορα προσαρµόζονται και βρίσκουν 

πολλαπλές χρήσεις για τα νέα τους εργαλεία. Η πρώτη αγγλική 

λέξη είναι “Google”. 
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o Σεπτέµβριος 

� Ο κυβερνήτης του Maine, Angus King, πείθεται από τον Papert 

πως η αναλογία ένα-προς-ένα είναι η µόνη που έχει νόηµα όσον 

αφορά τη διανοµή υπολογιστών σε παιδιά σχολικής ηλικίας. 

Εκκινεί έτσι µια διαδικασία διανοµής 42 χιλιάδων υπολογιστών σε 

όλα τα παιδιά της έβδοµης τάξης. Αργότερα το πρόγραµµα 

ανανεώνεται και επεκτείνεται. 

� 2005 

o Ιανουάριος 

� Ο Negroponte σκιαγραφεί την ιδέα ενός υπολογιστή 100 δολαρίων 

για τα φτωχά παιδιά του κόσµου σε ένα e-mail προς τον Hector 

Ruiz, CEO της AMD. Μέσα σε έξι ώρες, ο τελευταίος απαντά 

θετικά. Τις επόµενες εβδοµάδες η News Corp. και Google 

αποφασίζουν να συµµετάσχουν ως ιδρυτικά µέλη στο νεοσυσταθέν 

πρόγραµµα, το One Laptop Per Child. Η ιδέα παρουσιάζεται για 

πρώτη φορά στο Παγκόσµιο Οικονοµικό Forum στο Davos, στην 

Ελβετία. Αν και το µόνο που επιδεικνύεται είναι ένα ψεύτικο 

µοντέλο χωρίς λειτουργικά µέρη, η ιδέα κάνει πάταγο. 

o Μάιος 

� Πρώτη συνάντηση των εταιρικών συνεργατών στο Media Lab, 

συµπεριλαµβανοµένων και της AMD, της News Corp., της Google 

και της Red Hat η οποία θα δηµιουργήσει ένα λειτουργικό 

σύστηµα (βασισµένο στο Linux) για το φορητό υπολογιστή. 

o Ιούνιος 

� Ο βραζιλιάνος πρωθυπουργός Lula da Silva συναντιέται µε τους 

Negroponte και Papert στη Μπραζίλια όπου υιοθετεί τον µαθητικό 

υπολογιστή για τη χώρα. 
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o Ιούλιος 

� Ο Negroponte αναφέρει την ερώτηση περισσότερων από 50 χωρών 

σχετικά µε τον υπολογιστή. Είκοσι από αυτές έχουν γίνει από 

αρχηγούς χωρών. 

� Η BrightStar εισάγεται ως συνεργάτης στην προσπάθεια του olpc 

� Η Design Continuum γίνεται συνεργάτης βιοµηχανικού 

σχεδιασµού του OLPC 

o Αύγουστος 

� Μετά µια συνάντηση µε τον Negroponte στην Bangkok, ο 

πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Thaksin Shinawatra ανακοινώνει 

πως η χώρα θα υιοθετήσει τον µαθητικό υπολογιστή. ∆υστυχώς, 

τον Σεπτέµβρη του 2006 γίνεται πραξικόπηµα. 

o Νοέµβριος 

� Το olpc παρουσιάζεται στο Παγκόσµιο Συνέδριο Κοινωνίας της 

Πληροφορίας στην Τυνησία από το γραµµατέα των Ηνωµένων 

Εθνών, Koffi Annan. ∆ύο εβδοµάδες µετά, ο πρόεδρος της 

Νιγηρίας, Olusegun Obasa, δηλώνει “µαγεµένος” από τον 

µαθητικό υπολογιστή και δεσµεύει τη χώρα του για ένα 

εκατοµµύριο κοµµάτια, σε πρώτο στάδιο. 
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Εικόνα 7: Ο τότε γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών, Koffi Annan παρουσιάζει το 

olpc στο Παγκόσµιο Συνέδριο Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Τυνησία. Στα δεξιά 

ο πρόεδρος του ιδρύµατος OLPC, Nicholas Negroponte 

Πηγή: Blahblahtech 2007 

 

o ∆εκέµβριος 

� Το ίδρυµα ανακοινώνει πως η Quanta Computers, ο µεγαλύτερος 

κατασκευαστής laptop παγκοσµίως θα γίνει ο Original Design 

Manufacturer – εταιρεία που σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα 

που αργότερα πωλούνται κάτω από διάφορες µάρκες. (Wikipedia 

2007c) 

� 2006 

o Ιανουάριος 

� Οι Negroponte και Kemal Dervis (επικεφαλής του Προγράµµατος 

Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών) υπογράφουν ένα υπόµνηµα 

αλληλοβοήθειας και κατανόησης στο Παγκόσµιο Οικονοµικό 

Forum. Η προγραµµατισµένη κυκλοφορία της Γενιάς-1 του 
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υπολογιστή παραµένει εστιασµένη στα 5 µε 10 εκατοµµύρια 

κοµµάτια σε µεγάλες χώρες ή περιοχές. Μελλοντικά, το 

Πρόγραµµα Ανάπτυξης θα εξυπηρετήσει ως προς την επικοινωνία 

µε τοπικές κοινότητες αλλά και τη διανοµή στα σχολεία σε πολλές 

από τις 166 χώρες στις οποίες διατηρεί γραφεία. 

o Φεβρουάριος 

� Η Marvell γίνεται µέλος του OLPC. Ο επίσηµος δικτυακός τόπος 

είναι γεγονός (προσφορά domain από τον Mohamed Rostom) 

o Απρίλιος 

� Οι Squid Labs και FreePlay παρουσιάζουν τα πρώτα συστήµατα 

για υπολογιστή µε ανθρώπινη ενέργεια. 

o Μάιος 

� Οι  Nortel και eBay γίνονται µέλη. Ο Σχολικός Server των 100 

δολαρίων ανακοινώνεται. 

o Ιούνιος 

� 500 µητρικές πλακέτες στέλνονται σε όλον τον κόσµο για 

ανάπτυξη. 

o Ιούλιος 

� Η Wikipedia γίνεται η πρώτη πηγή περιεχοµένου για τον 

υπολογιστή. 

o Αύγουστος 

� Το πρωτότυπο της οθόνης δύο λειτουργιών παρουσιάζεται για 

πρώτη φορά. 

o Σεπτέµβριος 

� Οι Red Hat και Pentagram παρουσιάζουν το user interface για το 

laptop. 

o Οκτώβριος 

� Η Λιβύη δεσµεύεται για 1.2 εκατοµµύρια υπολογιστές (έναν για 

κάθε παιδί σχολικής ηλικίας στη χώρα). Το OLPC αποκτά έτσι την 

πρώτη αραβόφωνη χώρα. 
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o Νοέµβριος 

� 875 µηχανές B1-Test (Beta 1) βγαίνουν από τη γραµµή 

συναρµολόγησης της Quanta, στην Σαγκάη. Ο µαθητικός 

υπολογιστής (XO) είναι πλέον γεγονός 

o ∆εκέµβριος 

� Η Ουρουγάη δεσµεύεται στο OLPC. 

 

� 2007 

o Ιανουάριος 

� Η Ρουάντα µπαίνει στο νέο έτος ανακοινώνοντας τη συµµετοχή 

της στο OLPC. 

o Φεβρουάριος 

� Οι πρώτες B2-Test µηχανές παραδίδονται στις πρώτες χώρες 

o Μάρτιος 

� Το πρώτο mesh δίκτυο µε υπολογιστές olpc γίνεται 

πραγµατικότητα 

o Απρίλιος 

� Στήνεται ο πρώτος olpc σχολικός server 

o Μάιος 

� Λειτουργία αυτόνοµου πλέγµατος 

� Ετοιµότητα των πρώτων Β3 µηχανών 

� Συµµετοχή του Περού στο OLPC 

o Ιούνιος 

� OLPC Game Jam 

o Ιούλιος 

� Συµµετοχή της Intel 

� Η Β4 (τελευταία σειρά δοκιµαστικών µηχανών) είναι έτοιµη και 

επεκτείνεται 
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3.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά του olpc 

 

3.4.1. Υλικό 

 

Τι είναι αυτό που κάνει τον µαθητικό υπολογιστή τόσο ξεχωριστό; Πώς είναι δυνατόν να 

επιτυγχάνεται τόσο χαµηλό κόστος τη στιγµή που οι φορητοί υπολογιστές της αγοράς 

κοστίζουν πάνω από έξι φορές περισσότερο; Είναι αλήθεια πως στόχος του ιδρύµατος 

OLPC δεν είναι η απλή παροχή ενός φορητού υπολογιστή σε παιδιά που δε θα 

µπορούσαν, διαφορετικά, να τον αποκτήσουν – είναι κάτι πολύ πιο πάνω από αυτό: Είναι 

ο σχεδιασµός ενός υπολογιστή κατάλληλου να αντέχει στις συνθήκες εκπαίδευσης και 

ζωής αποµακρυσµένων περιοχών του πλανήτη που δεν µοιάζουν σε τίποτε µε τις 

συνθήκες της Ευρώπης ή των Η.Π.Α. 

 

Ας εξετάσουµε το ζήτηµα αναλυτικότερα: Ένας φορητός υπολογιστής  “χαµηλών” 

δυνατοτήτων (µε άλλα λόγια κατάλληλος να εξυπηρετήσει απλούς εκπαιδευτικούς 

σκοπούς) κοστίζει πάνω από 700 ευρώ. Από πλευράς ενεργειακών απαιτήσεων, 

χρειάζεται γύρω στα 8 Watt για να λειτουργήσει σε καθεστώς αδράνειας – µε άλλα 

λόγια, απλώς να παραµένει ανοιχτός. (Mahesri & Vardhan 2005) Ουσιαστικά, το πόσο 

θα αντέξει µια µπαταρία φορητού υπολογιστή εξαρτάται από τις ενεργειακές απαιτήσεις 

του υπολογιστή. Για παράδειγµα, η συνεχής χρήση του σκληρού δίσκου, της οθόνης και 

άλλων περιφερειακών συσκευών αδειάζει τη µπαταρία πολύ εύκολα. Επιπλέον, η αντοχή 

της µπαταρίας εξαρτάται, φυσικά, από τον γενικότερο σχεδιασµό του laptop. 

(laptopbattery n.d.) Σε µια αισιόδοξη παραδοχή, ένας φορητός υπολογιστής µε µπαταρία 

ιόντων λιθίου µπορεί να αντέξει (χωρίς αναπαραγωγή πολυµέσων, χρήση του cd ή 

ιδιαίτερη καταπόνηση του σκληρού δίσκου) γύρω στις τρεις ώρες. 

 

Αλήθεια, πόσοι χρήστες γνωρίζουν τα ακριβή στοιχεία για τον φορητό τους υπολογιστή; 

Για παράδειγµα, πόσοι έχουν ακριβή επίγνωση των απαιτήσεων ενός µηχανήµατος σε 

ενέργεια; Ελάχιστοι. Κι αυτό επειδή η ηλεκτρική ενέργεια θεωρείται, συνήθως, κοινός 

τόπος. Τι γίνεται όµως µε χώρες ή περιοχές που κάτι τέτοιο δεν ισχύει; Ας πάρουµε ως 
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παράδειγµα τη Νιγηρία όπου οι διακοπές ρεύµατος είναι κάτι το σύνηθες (στις περιοχές 

όπου υπάρχει ηλεκτρισµός). Ως αποτέλεσµα, ο εµπορικός και βιοµηχανικός τοµέας 

χρησιµοποιεί όλο και περισσότερο γεννήτριες πετρελαίου για την παροχή ηλεκτρισµού. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Energy Information Administration των Ηνωµένων Πολιτειών 

(2007) για την περίοδο 1998-2004, οι δυνατότητες του νιγηριανού ηλεκτρικού δικτύου 

βρίσκονται λίγο κάτω από τα 6 gigawatt ενώ το 2004 η συνολική παραγωγή ηλεκτρισµού 

ήταν 19 Bkwh (δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες) µε συνολική κατανάλωση 18Bkwh. Οι 

επίσηµες κρατικές µετρήσεις αναφέρουν πως µόνον το 40% του πληθυσµού έχει 

πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο, ένα ποσοστό που κυρίως βρίσκεται στις αστικές 

περιοχές. “Παρά το γεγονός πως τα blackout αποτελούν σύνηθες φαινόµενο, οι πολίτες 

χρεώνονται κανονικά για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, γεγονός που εξηγεί κλοπές 

ενέργειας, βανδαλισµούς και την αδυναµία της εταιρείας ηλεκτρισµού της Νιγηρίας να 

συλλέξει χρήµατα από τις πληρωµές λογαριασµών ηλεκτρικού.” (Energy Information 

Administration 2007) 

 

Με όλα αυτά γίνεται αντιληπτό πως υπολογιστές όπως αυτοί που κυκλοφορούν στον 

λεγόµενο “δυτικό κόσµο” δε θα µπορούσαν ποτέ να επιζήσουν σε χώρες µε παρόµοιες 

συνθήκες. Τι είναι όµως αυτό που κάνει το olpc τόσο ξεχωριστό; Γιατί αυτό να επιζήσει 

εκεί που άλλα µηχανήµατα δε θα µπορούσαν; 

 

Αντί άλλων επιχειρηµάτων ας ρίξουµε µια συνοπτική µατιά στις τεχνικές προδιαγραφές 

του µαθητικού υπολογιστή όπως ακριβώς αυτές παρατίθενται στο OLPC Wiki (2007d): 
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� Φυσικές διαστάσεις 

 

 

Εικόνα 8: Κάτοψη του olpc 

Πηγή: OLPC Wiki 2007d 

 

o ∆ιαστάσεις:  242mm × 228mm × 30mm (περίπου) 

o Βάρος: Λιγότερο από 1,5 κιλό (περίπου) 

o Οθόνη µε δυνατότητα περιστροφής, ανάστροφης λειτουργίας, αντοχή στη 

σκόνη και την υγρασία 

� Graphics Controller: Ενσωµατωµένος µε την Geode CPU. Αρχιτεκτονική 

ενοποιηµένης µνήµης 
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� Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά 

 

 

Εικόνα 9: Η µητρική πλακέτα του µαθητικού υπολογιστή 

Πηγή: OLPC Wiki 2007d 

 

o CPU: AMD Geode LX-700 στα 0.8W 

o Ταχύτητα CPU: 433 Mhz 

o Συµβατότητα: Athlon instruction set (συµπεριλαµβανοµένου MMX και 

3DNow! Enhanced) µε επιπρόσθετες εντολές για τον συγκεκριµένο 

επεξεργαστή 

o North Bridge: PCI και Memory Interface ενσωµατωµένα στην Geode CPU 

o South Bridge: AMD CS5536 (datasheet) 

o DRAM memory: 256 MiB δυναµική RAM 

o Data rate: Dual – DDR333 – 166 MHz  

o BIOS: 1024 KB SPI-interface flash ROM, LinuxBIOS open-source BIOS, 

Open Firmware bootloader 

o Mass storage: 1024 MiB SLC NAND flash, high speed flash controller 

o Drives: ∆εν υπάρχουν περιστρεφόµενα µέρη 

o Embedded Controller: ENE KB3700 
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� Οθόνη 

 

 

Εικόνα 10: Κάτοψη της οθόνης του µαθητικού υπολογιστή. Κατά την φωτογράφηση, 

δεν τρεµοπαίζει όπως οι κοινές οθόνες 

Πηγή: OLPC Wiki 2007d 

 

o 7.5” Dual-mode TFT display  

o Ορατή περιοχή: 152.4 mm × 114.3 mm 

o Ανάλυση: 1200 (οριζόντια) × 900 (κάθετα) στα 200 dpi 

o Μονόχρωµη ανάλυση: Reflective monochrome display υψηλής ανάλυσης 

o Έγχρωµη ανάλυση: 800 (οριζόντια) x 600 (κάθετα) ή περισσότερο 

transmissive color mode 

o Κατανάλωση ενέργειας: 0.1 Watt χωρίς οπίσθιο φωτισµό οθόνης, 0.2-1.0 

Watt µε οπίσθιο φωτισµό οθόνης 

o Το DCON - Display Controller chip µε ενσωµατωµένη µνήµη που 

επιτρέπει στην οθόνη να παραµένει ενεργή ενώ ο επεξεργαστής είναι 

αδρανής 
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� Περιφερειακά 

 

 

Εικόνα 11: Πληκτρολόγιο του olpc. Εργοστασιακά καλυµµένο µε ελαστική 

µεµβράνη για τη σκόνη, την υγρασία και τα ατυχήµατα 

Πηγή: OLPC Wiki 2007d 

 

o Πληκτρολόγιο: 70+ πλήκτρα, πάτηµα 1.2mm σφραγισµένο σε ελαστική 

µεµβράνη 

o Πλήκτρα ελέγχου: Τέσσερα για τον έλεγχο του δροµέα και ένα Enter 

o Touchpad 

o Ήχος: Αναλογικές Συσκευές AD1888, AC97-συµβατό audio codec, 

στέρεο µε δύο internal speakers, µονοφωνικό µε εσωτερικό µικρόφωνο 

και χρήση των Αναλογικών Συσκευών SSM2302 για ενίσχυση ήχου 

o Ασύρµατο δίκτυο: Marvell  Libertas 88W8388+88W8015, 802.11b/g 

συµβατό, δύο ρυθµιζόµενες (και περιστρεφόµενες) αξονικές κεραίες 

o Λαµπάκια ενδείξεων: Ηλεκτρικής ενέργειας, µπαταρίας, καπάκι 

ανοιχτό/κλειστό 

o Κάµερα: Ανάλυση 640x480, 30 frame το δευτερόλεπτο 
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� Εξωτερικές συνδέσεις 

 

 

Εικόνα 12: Υποδοχές του olpc για ακουστικά, τροφοδοσία, θύρα USB 

Πηγή: OLPC Wiki 2007d 

 

o Ρεύµα: 2-pin είσοδος εναλλασσόµενου ρεύµατος µε είσοδο που 

υποστηρίζει 10 µε 20 Volt αλλά µπορεί να αντέξει από -40 µέχρι 39 Volt 

o Έξοδος ήχου: Καλώδιο 3.5 mm stereo 

o Μικρόφωνο: Συνηθισµένο 3.5mm 2-pin µονοφωνικό 

o Επεκτάσεις: 3 USB θύρες τύπου Α, MMC/SD Card slot 

o Μέγιστη ισχύς: 1 A (συνολικά)  

� Μπαταρία 

o Αποσπώµενη µπαταρία 4 κελιών των 6V 

� NiMH µε χωρητικότητα 16.5 βατώρες 

� LiFeP µε χωρητικότητα 22 βατώρες 

o Κύκλος ζωής της µπαταρίας: Minimum 2,000 φορτίσεων/αποφορτίσεων 

(στο 50% µιας νέας µπαταρίας) 
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Εικόνα 13: Μπαταρία του µαθητικού υπολογιστή. Βγαίνει µε ταυτόχρονο τράβηγµα 

των δύο κουµπιών 

Πηγή: OLPC Wiki 2007d 

 

� BIOS/loader 

o LinuxBIOS για BIOS, Open Firmware για bootloader 

� Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

o Θερµοκρασία: Μεταξύ τυπικών φορητών και στρατιωτικών απαιτήσεων 

(οι ακριβείς τιµές δεν έχουν ακόµη καθοριστεί) 

o Υγρασία: Αντίστοιχα µε τη θερµοκρασία 

o Ύψος: -15 έως 3048 µέτρα (σε λειτουργία), -15 έως 12192 µέτρα 

(ανενεργό) 

o Κραδασµοί: 125g 2ms (σε λειτουργία), 200g 2ms (ανενεργό) 

o Τυχαίες δονήσεις: 0.75g κατώτατο µε ανώτερο σηµείο, 10Hz µε 500Hz, 

0.25 oct/λεπτό sweep rate (σε λειτουργία), 1.5g κατώτατο µε ανώτερο 

σηµείο, 10Hz µε 500Hz, 0.5 oct/λεπτό sweep rate (ανενεργό)  

o Πάχος τοιχωµάτων: 2mm (1.3 είναι το συνηθισµένο για τα περισσότερα 

συστήµατα) 

� Λοιπές απαιτήσεις 

o Οι US & EU EMI/EMC απαιτήσεις θα ικανοποιούνται (κανονισµοί περί 

ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και παρεµβολών) 
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o Τόσο το laptop όσο και όλα τα παρεχόµενα αξεσουάρ θα είναι συµβατά µε 

τους κανονισµούς UL (σχετικά µε την ασφάλεια ηλεκτρονικών 

εξαρτηµάτων) και RoHS (κανόνες ασφαλείας σχετικά µε τη χρήση ουσιών 

όπως ο µόλυβδος, το κάδµιο, κ.α. στην κατασκευή ηλεκτρονικών 

συσκευών) 

 

Ας σηµειωθεί πως τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν τους τρέχοντες στόχους του 

laptop. Ορισµένοι από αυτούς µπορεί να µην έχουν ακόµη υλοποιηθεί, πράγµα που 

σηµαίνει πως, π.χ., ο υπολογιστής µπορεί, προς το παρόν, να ζυγίζει περισσότερο από 

αυτό που αναγράφεται. 

 

∆ε χρειάζονται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για να αντιληφθεί κανείς πως τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά απέχουν σε πολύ µεγάλο βαθµό από αυτά ενός συνηθισµένου φορητού 

υπολογιστή. Ας ρίξουµε µια µατιά: 

 

� Χαµηλό βάρος: Οποιοσδήποτε έχει ταξιδέψει µαζί µε έναν φορητό υπολογιστή 

κατανοεί την αξία ενός υπέρ-ελαφρού συστήµατος, παρόλους τους συµβιβασµούς 

σε υπολογιστική ισχύ. (Kyrmin n.d.) Πόσο µάλλον όταν πρόκειται για σχολεία 

του Progreso (πολιτεία Apurimac, Νότιο Περού) όπου τα παιδιά ξυπνούν πριν τις 

6 για να περπατήσουν, πολλές φορές, για περισσότερες από δύο ώρες µέχρι να 

φτάσουν στο µάθηµα. (Augustinians of the Midwest n.d.) Τα “ελαφριά” laptop 

της αγοράς (µε χαµηλές δυνατότητες) κυµαίνονται στα 2,7 κιλά. Ακριβότεροι και 

ισχυρότεροι φορητοί µπορεί να ζυγίζουν αρκετά περισσότερο από τρία κιλά, µια 

επιλογή που απλώς κρίνεται ως µη αποδεκτή, για περιπτώσεις όπως αυτή της 

πόλης του Progreso. Συνεπώς, το 1,5 κιλό του olpc αποτελεί ένα από τα πολύ 

µεγάλα ατού του εγχειρήµατος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα µεταφοράς του 

από παιδιά µικρής ηλικίας για µεγάλες αποστάσεις. 

� Αντοχή στις κλιµατικές συνθήκες: Είναι πολύ πιθανό πως ένας υπολογιστής “του 

εµπορίου” δε θα άντεχε στις κλιµατικές συνθήκες πολλών περιοχών του πλανήτη. 

Σκόνη, υγρασία και θερµοκρασία (οι κύριοι εχθροί οποιουδήποτε ηλεκτρονικού 
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εξοπλισµού) λαµβάνονται αναγκαστικά υπόψιν ώστε ο µαθητικός υπολογιστής να 

έχει τη δυνατότητα λειτουργίας κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ως επιπρόσθετη 

προστασία στο µεγάλο πάχος του πλαστικού κουτιού και τη γενικότερη µόνωση, 

το ίδιο το πληκτρολόγιο είναι σφραγισµένο µε µία ελαστική µεµβράνη ώστε το 

olpc να παραµένει ανεπηρέαστο από µικρά ατυχήµατα. 

� Επεξεργαστής: Ο AMD Geode LX-700 δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, όσον αφορά 

στην υπολογιστική ισχύ (άλλωστε, δουλεύει στα 433 MHz). Το µεγάλο ατού, 

όµως, βρίσκεται στις ενεργειακές απαιτήσεις των µόλις 0.8 Watt όταν φορητοί µε 

κανονικές CPU των 600MHz χρειάζονται 11 µε 17 Watt. (Mahesri & Vardhan 

2005) Η παράµετρος της µεγάλης αυτονοµίας παίζει σηµαντικό ρόλο σε περιοχές 

όπου το σχολείο αποτελεί τη µοναδική πρόσβαση των µαθητών στο ηλεκτρικό 

δίκτυο. 

� Ανυπαρξία περιστρεφόµενων µερών: Σε συνέχεια της λογικής των χαµηλών 

καταναλώσεων σε ενέργεια, ο µαθητικός υπολογιστής υπολείπεται 

περιστρεφόµενων µερών. Συγκεκριµένα, δεν υπάρχει CD-ROM drive ενώ αντί 

σκληρού δίσκου χρησιµοποιείται µνήµη flash. Έτσι αποφεύγεται το υψηλό 

κόστος της µετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε µηχανική που χρειάζεται για 

την περιστροφή των δίσκων, γεγονός που διατηρεί την κατανάλωση του olpc στα 

πολύ χαµηλά επίπεδα της τάξεως του 0.8 Watt για την CPU και 0.1 µε 1 Watt για 

την οθόνη. Την ίδια στιγµή, εµπορικοί επεξεργαστές παρουσιάζουν πολλαπλάσια 

µεγέθη. 
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∆ιάγραµµα 6: Η κατανάλωση των επεξεργαστών της Intel διπλασιάζεται κάθε 36 

µήνες 

Πηγή: Intel 2002 

 

� ∆υνατότητα µονόχρωµης ανάλυσης οθόνης: Ένα επιπλέον feature κινούµενο προς 

τη διατήρηση χαµηλών καταναλώσεων. Ενδείκνυται για την λειτουργία του 

υπολογιστή κάτω από έντονο ήλιο. 

� Το DCON-Display Constroller chip που, όπως αναγράφεται πιο πάνω, επιτρέπει 

στην οθόνη να παραµένει ενεργή ενώ ο επεξεργαστής είναι αδρανής: Αυτό 

συνεπάγεται την επαναστατική µετατροπή του υπολογιστή σε βιβλίο που ο 

µαθητής µπορεί να διαβάζει χωρίς απώλεια ισχύος της µπαταρίας. 

� Ασύρµατο δίκτυο: Μια ακόµη από τις µικρές επαναστάσεις του µαθητικού 

υπολογιστή και ναυαρχίδα στην εκστρατεία του OLPC ιδρύµατος είναι η 

δυνατότητα του olpc να αναπτύσσει mesh δίκτυα µόνο µε την αναζήτηση άλλων 

υπολογιστών τριγύρω από τη στιγµή που ο καθένας είναι, ταυτόχρονα, και ένας 

ασύρµατος δροµολογητής. Πρακτικά, το µηχάνηµα δηµιουργεί αυτόµατα ένα 

δίκτυο µε άλλους υπολογιστές εντός εµβέλειας. Συµπερασµατικά, εάν ένας από 

τους υπολογιστές του δικτύου συνδεθεί στο Internet, το ίδιο συµβαίνει και µε τα 

υπόλοιπα µηχανήµατα του δικτύου. 
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Γενικότερα, το γεγονός που καθιστά τον µαθητικό υπολογιστή τόσο ξεχωριστό είναι το 

γεγονός ότι µπορεί να αντιµετωπιστεί τόσο ως µηχάνηµα όσο και ως βιβλίο. Η πολύωρη 

εργασία µπροστά σε έναν υπολογιστή δεν είναι και ό,τι ευκολότερο για έναν άνθρωπο, 

πόσο µάλλον για ένα παιδί. Έτσι λοιπόν, η δυνατότητα περιστροφής και κλεισίµατος της 

οθόνης κάνει το µηχάνηµα να µοιάζει περισσότερο µε βιβλίο παρά µε υπολογιστή, 

γεγονός που το κάνει πιο προσιτό στα µικρά παιδιά. 

 

 

Εικόνα 14: Η περιστρεφόµενη οθόνη του olpc µπορεί να του δώσει τη µορφή 

ηλεκτρονικού βιβλίου 

Πηγή: Perry 2005 

 

Το µεγάλο ατού όµως είναι η διαχείριση ενέργειας του µηχανήµατος που το καθιστά 

τόσο ανθεκτικό σε συνθήκες ανυπαρξίας ηλεκτρικού δικτύου. Από τη µία, υπάρχει το 

ζήτηµα της µη ανανέωσης της οθόνης όταν η προβολή της παραµένει σταθερή. Από την 

άλλη, ο σχεδιασµός του συστήµατος χειροκίνητης φόρτισης αποτελεί κάτι το εξ ορισµού 

επαναστατικό. Ιδιαίτερα τη στιγµή που γίνονται προσπάθειες για την επίτευξη αναλογίας 

1:5. ∆ηλαδή, όταν το παιδί θα ξοδεύει µία ώρα φορτίζοντας την µπαταρία του 

υπολογιστή του χρησιµοποιώντας τη µικρή µανιβέλα θα κερδίζει περισσότερες από πέντε 

ώρες λειτουργίας. 
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Εικόνα 15: Η µπαταρία του olpc µπορεί να φορτιστεί χειροκίνητα 

Πηγή: Physorg 2005 

 

Από όσα καλύφθηκαν εδώ, αντιλαµβανόµαστε πως το laptop των 100 δολαρίων είναι ένα 

εργαλείο που δηµιουργήθηκε όχι για να χρησιµοποιηθεί ως βοήθηµα στην τάξη. ∆εν 

είναι ένας υπολογιστής που θα χρησιµοποιούσε οποιοδήποτε σχολικό εργαστήριο στον 

κόσµο. Αντίθετα, είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε για να δώσει στο παιδί τη 

δυνατότητα να πειραµατιστεί και να χτίσει τις γνώσεις του τη µία επάνω στην άλλη. Ο 

καθηγητής µπορεί, φυσικά, να αξιοποιήσει το olpc δίνοντας στο παιδί την δυνατότητα 

(ίσως και την υποχρέωση) να εργαστεί µέσα στον µαθητικό υπολογιστή για να 

κατανοήσει καλύτερα τα όσα λέγονται στην τάξη, να κάνει τις εργασίες που πρέπει να 

παραδώσει στον δάσκαλό του, κ.α. 

 

Από την άλλη όµως, είναι εύκολο να καταλάβουµε πως ένα τόσο δυνατό χαρτί 

αναπόφευκτα θα υποβαθµίσει τον ρόλο του εκπαιδευτή. Αυτή είναι και η γενικότερη 

ανησυχία που υπάρχει στους κύκλους των εκπαιδευτικών – και όχι µόνο: Μήπως ο ίδιος 

ο µαθητικός υπολογιστής γίνει αφορµή να σταµατήσει ο δάσκαλος να έχει τον ρόλο του 

συντονιστή-καθοδηγητή; Μήπως το σχολείο το ίδιο δράσει εχθρικά στον µαθητικό 

υπολογιστή, αδυνατώντας να χωνέψει ένα τόσο δυνατό εργαλείο στον τρόπο λειτουργίας 

του; Τα ερωτήµατα αυτά θα συζητηθούν παρακάτω. 
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Εικόνα 16: Κάτοψη του πληκτρολογίου του µαθητικού υπολογιστή 

Πηγή: OLPC Wiki 2007e 

 

 

3.4.2. Λογισµικό 

 

Το στοίχηµα µε το υλικό του XO είναι κάτι που έχει ήδη δροµολογηθεί. Κερδίζεται µέρα 

µε τη µέρα ενώ τα αποτελέσµατα είναι θεαµατικά. Όλο και περισσότερες χώρες 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα ενώ οι ανά τον κόσµο εθελοντές που προσφέρουν στο 

πρόγραµµα γίνονται αιτία για προτάσεις που συνεπάγονται ολοένα και περισσότερες 

βελτιώσεις στο υλικό του olpc. Αυτό όµως που πραγµατικά αποτελεί µια µεγάλη 

πρόκληση για όσους έχουν ασχοληθεί µε την εκπαίδευση είναι το εκπαιδευτικό 

λογισµικό που θα µπορεί να διαχειριστεί ο µαθητικός υπολογιστής. 

 

Για να γίνουµε σαφέστεροι, το πρόβληµα συνοψίζεται στα εξής: Φτιάξαµε ένα µηχάνηµα 

τόσο επαναστατικό που µπορεί να αλλάξει την αγορά των υπολογιστών για πάντα. Το 

µηχάνηµα αυτό είναι, αναπόφευκτα, γεµάτο καινοτόµες λύσεις και πρωτοεισαχθείσες 

ευρεσιτεχνίες. Τι γίνεται µε το λογισµικό ενός τόσο “περίεργου” µηχανήµατος; Τρέχει το 

υπάρχον µέχρι σήµερα λογισµικό στον µαθητικό υπολογιστή; Εάν όχι, τι χρειάζεται να 

γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση; Να αυξηθούν οι δυνατότητες του µηχανήµατος 

(αυξάνοντας όµως έτσι το κόστος) ή να αναπτυχθεί τελείως καινούριο λογισµικό 

(διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα); 



 59 

Όπως έχει αναφερθεί, ο XO χρησιµοποιεί επεξεργαστή AMD Geode LX-700 στα 433 

Mhz µε µόλις 256 MB RAM ενώ ο “δίσκος” (στην πραγµατικότητα πρόκειται για flash 

memory) θα είναι µόλις 1 GB. Τα χαρακτηριστικά αυτά κάθε άλλο παρά επαρκή είναι 

για τα προγράµµατα που κυκλοφορούν σήµερα στην αγορά. Συγκεκριµένα, αν 

επιλέξουµε να µη λάβουµε καθόλου υπόψιν ιδεολογικά ζητήµατα περί κόστους 

εµπορικού λογισµικού, το XO κρίνεται απλώς ανίκανο να υποστηρίξει τα περισσότερα 

από τα προγράµµατα ευρείας κυκλοφορίας. 

 

Για παράδειγµα, ένας υπολογιστής χρειάζεται επεξεργαστή τουλάχιστον στα 800 MHz µε 

512 MB RAM (Microsoft 2007) για να τρέξει τα Windows Vista. Φυσικά, τα εν λόγω 

στοιχεία είναι µάλλον ακραία µιας και, σύµφωνα µε την ίδια πηγή, η οµαλή λειτουργία 

του λειτουργικού χρειάζεται τουλάχιστον (µεταξύ άλλων): 

 

� CPU στο 1GHz 

� 1 GB µνήµης 

� 40 GB σκληρού δίσκου (15 εκ των οποίων πρέπει να είναι ελεύθερα) 

 

Ας µην καταφεύγουµε όµως σε αυτοεκπληρούµενες προφητείες, µιας και τα Windows 

Vista είναι µάλλον ατυχές παράδειγµα. Η αλήθεια, όµως, είναι πως ακόµη και ανοιχτά 

λειτουργικά που είναι “της µόδας” (Debian, Ubuntu, Kubuntu, RedHat Linux) έχουν 

συγκεκριµένες απαιτήσεις, γεγονός που τα καθιστά ακατάλληλα για το XO. 

 

Για το λόγο αυτό, το ίδρυµα OLPC αποφάσισε τη χρήση κοµµατιών του Red Hat Fedora 

Core 6 προσαρµόζοντας τον πυρήνα Fedora Rawhide σε κάτι αρκετά “ελαφρύ” για τον 

µαθητικό υπολογιστή. Πάντοτε σύµφωνα µε το OLPC (2007), θα υποστηρίζονται πέντε 

προγραµµατιστικά περιβάλλοντα: Python (όπου έχει αναπτυχθεί και το περιβάλλον 

χρήστη του XO), Javascript (για εφαρµογές που θα τρέχουν σε web browsers), Csound 

(ένα περιβάλλον για προγραµµατισµό µουσικής και ήχου γενικότερα), Squeak (µια 

έκδοση της Smalltalk σε ένα πιο πλούσιο περιβάλλον) και Logo. Επίσης, θα παρέχεται 

κάποια υποστήριξη Java και Flash. Άλλες εφαρµογές που θα περιλαµβάνονται είναι: 
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� Ένας web browser βασισµένος στον Xulrunner (το περιβάλλον που χρησιµοποιεί 

και ο Mozilla Firefox – ο ίδιος ο Firefox είναι υπερβολικά µνηµοβόρος για να 

σηκωθεί στον XO) 

� Ένας απλός document viewer βασισµένος στο Evince 

� Επεξεργαστής κειµένου AbiWord (τα 256 MB RAM καθιστούν την εγκατάσταση 

openoffice σενάριο επιστηµονικής φαντασίας) 

 

Επιπλέον, “θα υπάρχει RSS reader, email client, chat client, VOIP client, journal, wiki µε 

WYSIWYG editing), multimedia authoring & playback περιβάλλον, music composition 

toolkit, graphics toolkits, games, shell, debugger”. (OLPC 2007) 

 

Πρακτικά, το λογισµικό του olpc είναι µια οµάδα προσεκτικά επιλεγµένων εφαρµογών 

linux που συνθέτουν ένα καινοτόµο περιβάλλον τόσο όσον αφορά τη χρηστικότητα όσο 

και τις ιδέες πάνω στις οποίες βασίζεται. Ουσιαστικά, “πρόκειται για Red Hat Linux µε X 

Window συνοδεία του περιβάλλοντος Sugar για επικοινωνία µε τον χρήστη”. (OLPC 

Wiki 2007f) 

 

Επάνω στο περιβάλλον αυτό µπορούν να τρέξουν πολλές εφαρµογές Linux, πάντοτε 

όµως έχοντας υπόψιν τους περιορισµούς σε δίσκο (που ουσιαστικά δεν υπάρχει στο olpc) 

και µνήµη που επιβάλλονται από τον σχεδιασµό του µαθητικού υπολογιστή. 

 

Γενικότερα, η προσπάθεια που γίνεται επικεντρώνεται γύρω από το “γδύσιµο” ήδη 

καταξιωµένων προγραµµάτων (βλ. Mozilla Firefox) από τα περιττά βάρη ώστε τα 

προγράµµατα αυτά να γίνουν αρκετά ελαφριά για να τρέξουν στον olpc. Κάθε άλλο 

πρόγραµµα ουσιαστικά αποκλείεται λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων του 

µηχανήµατος. 
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Το περιβάλλον χρήστη του µαθητικού υπολογιστή είναι απλό: 

 

 

Εικόνα 17: Sugar. Περιβάλλον χρήστη του olpc 

Πηγή: OLPC Wiki 2007f 

 

Ο χρήστης βρίσκεται στο επίκεντρο της οθόνης ενώ γύρω του εµφανίζονται οι εφαρµογές 

που τρέχουν αυτήν τη στιγµή. Ας µην ξεχνάµε πως ο υπολογιστής απευθύνεται σε παιδιά 

νεαρής σχολικής ηλικίας, άρα έχει δοθεί έµφαση στο ότι ορισµένα παιδιά µπορεί να µην 

έχουν µάθει ακόµη να διαβάζουν όταν θα έρθουν στην πρώτη τους επαφή. Αυτό κάνει το 

GUI να µοιάζει περισσότερο µε κόµικ παρά µε κανονικό υπολογιστή. Ο κύκλος γύρω 

από το παιδί (XO) αναπαριστά τους πόρους µνήµης του υπολογιστή. Αφού δεν υπάρχει 

σκληρός δίσκος (άρα ούτε και swap space) µόλις συµπληρωθεί ο κύκλος το µηχάνηµα 

αδυνατεί να φορτώσει νέες διεργασίες προτού ελευθερωθεί µνήµη. 

 

Το γραφικό αυτό περιβάλλον έχει ονοµαστεί Sugar και πληρεί ένα σύνολο κανόνων, τα 

OLPC Human Interface Guidelines. 
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Στα OLPC Human Interface Guidelines αναφέρονται, µεταξύ άλλων: 

 

� “Στο laptop δεν υφίσταται η έννοια της εφαρµογής µε την παραδοσιακή έννοια. Ο 

µαθητικός υπολογιστής παρέχει τη δυνατότητα δραστηριοτήτων οι οποίες 

εστιάζουν επάνω στο ίδιο το παιδί. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από 

παραδοχή ονοµατοδοσίας, αλήθεια. Αντιπροσωπεύει την ποιότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στην οποία – ελπίζουµε – θα µπουν τα παιδιά 

χρησιµοποιώντας τον XO. Οι δραστηριότητες διαχωρίζονται από τις εφαρµογές 

όσον αφορά στο σηµείο εστίασης (ατοµική έκφραση και συνεργασία) και στην 

υλοποίηση (συγγραφή και επανάληψη)”. (OLPC Wiki 2007e) 

� Στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν βρίσκεται ο εκπαιδευτής αλλά η 

συνεργασία. Το παιδί ενθαρρύνεται να αναλάβει µερικά την ευθύνη της 

µόρφωσης των άλλων παιδιών ανταλλάσσοντας ιδέες και υλικό µε την υπόλοιπη 

κοινότητα. 

� Πιο ισχυρός ρόλος αποδίδεται στην πράξη παρά την αναπαραγωγή. Για 

παράδειγµα, η συγγραφή κώδικα είναι πιο χρήσιµη από την διδασκαλία σύνταξης 

εντολών ενώ η σύνθεση µουσικής είναι σηµαντικότερη από τη λήψη µουσικής 

από το Internet. 

 

Στο OLPC Wiki (2007e) αποδίδονται στο παιδί-αποδέκτη του µαθητικού υπολογιστή 

πέντε χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχουν υπόψιν οι υποψήφιοι developers 

λογισµικού για το olpc: 

 

� Έλλειψη εµπειρίας: Το παιδί που θα χρησιµοποιήσει το XO δε θα έχει 

απαραίτητα γνώσεις γύρω από την χρήση υπολογιστών. Αυτό σηµαίνει πως οι 

δραστηριότητες πρέπει να είναι αναγνωρίσιµες και διαισθητικές ώστε να έχουν 

την ίδια σηµασία για όλους. 

� Νεαρό της ηλικίας: Κάποια από τα παιδιά που θα γίνουν αποδέκτες υπολογιστών 

µπορεί να είναι στην ηλικία των πέντε ή έξι ετών ενώ άλλα στην εφηβεία. 

Συνεπώς, οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν αναπτυχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
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µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλη την γκάµα των ηλικιών χωρίς να 

φαίνονται υπερβολικά περίπλοκες στις µικρές ηλικίες ούτε υπερβολικά απλοϊκές 

στις µεγαλύτερες. 

� ∆ιεθνής φύση: Οι δραστηριότητες πρέπει να αναπτυχθούν µε βάση διαφορετικές 

κουλτούρες, φιλοσοφίες, συµµετοχή, θρησκείες ή γλώσσες. ∆εν πρέπει να 

εξαρτώνται από σηµάδια αναγνωρίσιµα µόνο στον δυτικό πολιτισµό αλλά να 

χρησιµοποιούν αφηρηµένες ιδέες που να σηµαίνουν το ίδιο για όλη την 

ανθρωπότητα, όπου αυτό είναι δυνατό. “Για παράδειγµα, ας θεωρήσουµε το 

κουµπί του πληκτρολογίου που ενεργοποιεί την κάµερα. Αν και κάποιος µπορεί 

να συνδυάσει µε αυτό την εικόνα µιας κάµερας κι ενός φακού, το γραφικό του 

ανθρώπινου µατιού µιλά αµεσότερα στην ανθρώπινη αίσθηση της όρασης. 

Εξυπηρετεί έτσι ως διαπολιτισµικό εικονίδιο που αναπαριστά την ικανότητα του 

υπολογιστή να αποτυπώνει αυτό που βλέπει”. (OLPC Wiki 2007e) 

 

Από την άλλη, οι αρετές του λογισµικού του µαθητικού υπολογιστή πρέπει να είναι οι 

παρακάτω (OLPC Wiki 2007e): 

 

� Απόδοση: Από τη στιγµή που αναφερόµαστε σε ένα συγκεκριµένο µηχάνηµα µε 

πεπερασµένες δυνατότητες και όχι στους υπολογιστές γενικότερα, τα 

προγράµµατα που γράφονται πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο 

µνηµοβόρα αλλά και να µη χρειάζονται πολύ χώρα στη NAND flash µνήµη που 

αντικαθιστά τον σκληρό δίσκο. Επιπρόσθετα, από τη στιγµή που δεν υπάρχει 

κοµµάτι του σκληρού δίσκου διαθέσιµο ως swap space, µόνον ένας 

συγκεκριµένος αριθµός δραστηριοτήτων µπορεί να τρέχει κάθε φορά. Όταν το 

κεντρικό δαχτυλίδι του Sugar γεµίσει, το παιδί θα καταλαβαίνει πως άλλες 

δραστηριότητες δεν µπορούν να τρέξουν έως ότου ελευθερωθούν κάποιοι πόροι. 

� Χρηστικότητα: Το περιβάλλον µιας δραστηριότητας, τα κουµπιά, τα εργαλεία, η 

απόκρισή της στον χρήστη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν φιλικά προς το παιδί. 

Εξάλλου, το παιδί είναι ο τελικός αποδέκτης των δραστηριοτήτων, συνεπώς 
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πρέπει ο κάθε προγραµµατιστής να γράφει το πρόγραµµά του έχοντας κατά νου 

το τι ένα παιδί µπορεί να περιµένει. 

� Απλότητα: Στο olpc δεν υπάρχει χώρος για λογισµικό “γενικής χρήσης”. Είναι 

καλύτερο να αναπτυχθούν δραστηριότητες που εκτελούν σωστά µια 

συγκεκριµένη εργασία από το να παράγονται γιγαντιαία προγράµµατα που 

προσφέρουν µια τεράστια γκάµα δυνατοτήτων. 

� Αξιοπιστία: Μιας και ο τελικός χρήστης του µαθητικού υπολογιστή µπορεί να 

είναι και ένα πεντάχρονο παιδί, είναι σηµαντικό να αποφευχθούν καταστάσεις 

όπου το σύστηµα κρεµάει εξαιτίας µιας και µόνο δραστηριότητας. Όλα τα 

προγράµµατα θα πρέπει να είναι γραµµένα έχοντας αυτό ως βασική ιδέα. 

Συγκεκριµένα, όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να προβλέπουν µια “σωστή” 

συµπεριφορά κατά τον απροσδόκητο τερµατισµό τους ώστε να µην αφήνουν το 

παιδί χωρίς ανταπόκριση. 

� Ασφάλεια: Ο στόχος είναι η προστασία ενάντια στις πέντε κατηγορίες 

επιβλαβούς συµπεριφοράς λογισµικού: 

o Προξένηση βλάβης στον υπολογιστή 

o Μη διαφύλαξη ιδιωτικότητας 

o Προξένηση βλάβης στα δεδοµένα του χρήστη 

o ∆ηµιουργία προβληµάτων σε τρίτους 

o Πλαστοπροσωπία (το πρόγραµµα λειτουργεί αυτόνοµα παριστάνοντας τον 

χρήστη) 

Ας σηµειωθεί πως οι συνήθεις τεχνικές επιβολής κωδικών, κλειδωµάτων, 

κτλ είναι ανώφελες καθώς δε θα σηµαίνουν τίποτε στους περισσότερους 

χρήστες. 

� Προσαρµοστικότητα:  Οι δραστηριότητες θα πρέπει να προσαρµόζονται στις 

διάφορες χρήσεις του laptop: Ασπρόµαυρη ή έγχρωµη οθόνη, σύνδεση στο mesh 

δίκτυο (και διαδοχικά, µέσω του δικτύου και στο Internet), κ.α. 

� Ανακτησιµότητα: Από τη στιγµή που το παιδί νιώσει άνετα µε το γεγονός ότι δεν 

µπορεί να χάσει τη δουλειά του, θα νιώσει και αρκετά άνετα ώστε να εξερευνήσει 

πιο πέρα από τα γνωστά του όρια. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει µια δυνατότητα 
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αναίρεσης των τελευταίων κινήσεων του παιδιού αν και κάτι τέτοιο είναι 

δύσκολο να συµβαίνει µε τον τρόπο που όλοι γνωρίζουµε σε µια συνεργατική 

δραστηριότητα (ας θεωρήσουµε την περίπτωση ενός παιδιού που θέλει να 

αναιρέσει µια ενέργεια πάνω στην οποία ένα άλλο παιδί έχει ήδη στηρίξει κάτι 

νέο). 

� ∆ιαλειτουργικότητα: ∆εν πρέπει να υπάρχουν εφαρµογές µε συγκεκριµένες 

απαιτήσεις. Ό,τι γράφεται για το olpc θα πρέπει, τηρουµένων κάποιων συνθηκών, 

να τρέχει και οπουδήποτε αλλού. Το υλικό θα πρέπει να επηρεάζει τους 

συγγραφείς δραστηριοτήτων αλλά να µην τους δεσµεύει. 

� Μεταφερσιµότητα: Όπως και το υλικό, έτσι και το λογισµικό πρέπει να γραφτεί 

έχοντας υπόψιν πως το παιδί αντιλαµβάνεται την πραγµατικά “φορητή” φύση του 

µαθητικού υπολογιστή. Αυτό σηµαίνει πως το olpc µπορεί να βρεθεί να 

λειτουργεί δίπλα σε µια λίµνη, στην κορυφή ενός βουνού, στη µέση της ερήµου 

ή, φυσικά, στο σχολείο και στο σπίτι. 

� ∆ιαφάνεια: Σκοπός του olpc είναι να δώσει την δυνατότητα στα παιδιά να 

καταλάβουν πώς λειτουργούν διάφορα τεχνολογικά επιτεύγµατα, µεταξύ αυτών 

και το olpc. Για το λόγο αυτό έχει ενσωµατωθεί στον υπολογιστή ένα κουµπί που 

εµφανίζει τον κώδικα της δραστηριότητας που εκτελείται ώστε να µπορούν τα 

παιδιά να διαβάζουν τον ίδιο τον κώδικα που χρησιµοποιούν καθηµερινά 

µπαίνοντας έτσι όλο και βαθύτερα στο πρόγραµµα. Άρα οι δραστηριότητες που 

γράφονται πρέπει να είναι τόσο ευανάγνωστες όσο και καλά σχολιασµένες για να 

είναι κατανοητές στα παιδιά που θα αποφασίσουν να µελετήσουν τον τρόπο 

λειτουργίας τους. 

� Προσβασιµότητα: Το περιβάλλον µιας δραστηριότητας θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στα παρακάτω ζητήµατα: 

o Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από το πληκτρολόγιο 

o Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς να απαιτείται από το παιδί να 

ξεχωρίζει χρώµατα (µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού πάσχει από κάποιου 

είδους αχρωµατοψία) 
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o Να προσφέρει δυνατότητα εµφάνισης µεγάλων εικονιδίων για ανθρώπους 

µε προβλήµατα όρασης 

o Να αξιοποιεί το πληκτρολόγιο χωρίς να απαιτείται το πάτηµα 

περισσοτέρων του ενός κουµπιού ταυτόχρονα 

o Να υποστηρίζεται η πρόσβαση στο GUI από άλλα προγράµµατα 

o Να αποστέλλεται µαζί µε ό,τι χρειάζεται να για να τρέξει (ή το 

παράπλευρο υλικό να είναι διαθέσιµο στο Internet) 

o Να προσφέρει κάτι σαν “οδηγό προσβασιµότητας” που να ελέγχει εάν το 

laptop έχει ενεργοποιηµένα όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται η 

δραστηριότητα για να τρέξει 

 

Όλα τα παραπάνω δίνουν ένα αρκετά ακριβές στίγµα των µερών του olpc, είτε 

αναφερόµαστε σε υλικό, είτε σε λογισµικό που θα τρέχει επάνω. Ένα άλλο στοίχηµα 

όµως είναι το εξής: “Τι είδους υλικό θα υπάρχει ήδη επάνω στον XO;” 

 

 

3.5. Περιεχόµενο 

 

Με τα παραπάνω ολοκληρώνεται η παρουσίαση του µαθητικού υπολογιστή. Αυτό 

σηµαίνει πως, µέχρι αυτό το σηµείο, έχουµε “στήσει” τον XO σε ένα σηµείο απόλυτα 

λειτουργικό. Ο µαθητής που θα πάρει ένα τέτοιο µηχάνηµα στα χέρια του θα µπορεί να 

τον χρησιµοποιήσει για να γράψει κείµενο, να ακούσει µουσική, να πλοηγηθεί στο 

∆ιαδίκτυο, να συνδεθεί µε συµµαθητές και φίλους του και να εργαστούν µαζί πάνω από 

το mesh δίκτυο, κ.α. 

 

Τι γίνεται όµως µε τις καθαρά εκπαιδευτικές πλευρές του εγχειρήµατος; Προφανώς 

στόχος είναι η διευκόλυνση της εκπαίδευσης και όχι η διανοµή υπολογιστών. Πώς 

µπορεί λοιπόν ένας εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει όλες τις λειτουργίες του XO 

δηµιουργώντας µίνι-εφαρµογές µε στόχο την µετάδοση γνώσης; 
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Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα βασικό πρόβληµα σε όσα έχουν γραφεί ως εδώ για τον 

µαθητικό υπολογιστή: Πώς είναι δυνατόν ένα συγκεκριµένο σύστηµα (π.χ. µιας χώρας 

του Τρίτου Κόσµου) το οποίο έχει αποτύχει στην διδασκαλία στοιχειωδών αρχών στους 

µαθητές του ξαφνικά να γίνει λειτουργικό; Είναι ο µαθητικός υπολογιστής το “υπερ-

εργαλείο” που αρκεί και που µε αυτό ο εκπαιδευτής µπορεί να κάνει θαύµατα; Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, το σχέδιο του OLPC δεν σταµατά στην διανοµή υπολογιστών αφού κάτι 

τέτοιο δεν σηµαίνει και την αυτόµατη “παραγωγή γνώσης” από τους µικρούς µαθητές. 

Παράλληλα µε το πρόγραµµα One Laptop Per Child εξελίσσεται και το σχέδιο One 

Server Per School που αφορά στο στήσιµο διακοµιστών στα σχολεία διανοµής του XO. 

Οι εξυπηρετητές αυτοί θα παίξουν το ρόλο κεντρικής διαχείρισης (ή µάλλον 

“κατεύθυνσης”) από τα σχολεία και τους εκπαιδευτές που θα λειτουργούν σε αυτά. Έτσι, 

τα παιδιά θα τροφοδοτούνται µε διάφορα ερεθίσµατα µέσω των servers αντί να 

πειραµατίζονται µόνα τους µε αµφίβολα αποτελέσµατα. 

 

Οι servers αυτοί (σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο) θα παρέχουν Internet πρόσβαση και 

αποθηκευτικό χώρο για 100 µαθητικούς υπολογιστές. Όχι αρκετά µεγάλο νούµερο, είναι 

η αλήθεια: Στην Αργεντινή υπάρχουν γύρω στα 5 εκατοµµύρια παιδιά σε 27,888 σχολεία 

πράγµα που σηµαίνει πως θα χρειαστούν περίπου 83,664 σχολικοί servers µε κόστος που 

λογικά θα ξεπερνά τα 200 δολάρια για τον καθένα. Πρακτικά, η κυβέρνηση της χώρας 

σχεδιάζει την εγκατάσταση ενός server ανά σχολείο περιορίζοντας το κόστος γύρω στα 

16 εκατοµµύρια δολάρια. 

 

Φυσικά, υπάρχει και το παράδειγµα της Βραζιλίας που συµφώνησε στη συµµετοχή στο 

olpc project µε την άτυπη προϋπόθεση πως οι πρώτοι 50 χιλιάδες olpc servers θα 

κατασκευαστούν σε εργοστάσια της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, η βραζιλιάνικη 

οικονοµία του σήµερα πληρώνει χρήµατα (που, ούτως-ή-άλλως, θα µείνουν µέσα στη 

χώρα) για την εκπαίδευση του αύριο. (Vota 2007) 

 

Ακόµη και µε τον σχολικό server, όµως, υπάρχει το ζήτηµα της ανυπαρξίας υλικού για 

την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και ο τρόπος να µεταδοθεί αυτό άµεσα από τον 
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εκπαιδευτή στους µαθητές. Έστω δηλαδή πως ο δάσκαλος στήνει µια δραστηριότητα. 

Πώς θα περάσει στους µαθητές τα δεδοµένα που χρειάζονται; ∆εν χρειάζεται ένα 

εργαλείο που να τον βοηθά να συντονίζει καλύτερα την διδακτική δραστηριότητα; 

 

Περισσότερα για το περιεχόµενο του olpc και για τις αρχές που διέπουν την συγγραφή 

του γράφονται πιο κάτω. Ένα πετυχηµένο πάντως πρότυπο που έχει αποδειχθεί 

πετυχηµένο σε περιπτώσεις ανάπτυξης υλικού ή περιεχοµένου είναι η ύπαρξη ενός 

κοινού παρονοµαστή όπου ο οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να αναζητήσει υλικό, να 

ανεβάσει ιδέες ή δικές του προσπάθειες, κτλ. Έχοντας δηλαδή ως παράδειγµα το 

SourceForge, το Freshmeat, κ.α., χρειαζόµαστε µια πλατφόρµα ανταλλαγής ιδεών και 

υλικού όπου θα είναι εφικτή η αναζήτηση εκπαιδευτικών εφαρµογών σε συνεργασία 

µεταξύ των όποιων µικρο-οµάδων που αναπτύσσονται, συνήθως, σε τέτοιες εικονικές 

κοινωνίες. 

 

Μια άποψη είναι η ανάπτυξη µιας νέας πλατφόρµας που να λειτουργεί σε αντιστοιχία µε 

τις γνωστές προσπάθειες. Αυτό θα µπορούσε να φέρει πλήρη συµβατότητα µεταξύ της 

πλατφόρµας ανταλλαγής υλικού και του ίδιου του υλικού που θα διακινείται. Από την 

άλλη όµως αυτό χρειάζεται πολύ χρόνο και προσπάθεια. Συνεπώς, µια καλύτερη σκέψη 

ενδεχοµένως να είναι η χρήση µιας ήδη αποδεδειγµένης περίπτωσης. 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζουµε – παράλληλα µε το XO – την περίπτωση µιας 

πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που έχει  αποδείξει την αξία του στους 

εκπαιδευτικούς κύκλους. Αναφερόµαστε φυσικά στο moodle. Περί τίνος πρόκειται, 

όµως; 
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3.6. Περιληπτικά 

 

Στο κεφάλαιο για το One Laptop Per Child κάναµε µια αρχική εισαγωγή στα 

προβλήµατα που ώθησαν στην πρώτη σύλληψη της ιδέας του µαθητικού υπολογιστή. 

Κάνοντας ένα πέρασµα από τυπικά στοιχεία όπως είναι η ταυτότητα του ιδρύµατος 

OLPC, οι συντελεστές της προσπάθειας, τα ιστορικά στοιχεία της εξέλιξής του (που, 

σύµφωνα µε το OLPC, εκτείνονται µέχρι το 1967), αναφέραµε τα τεχνικά στοιχεία που 

παραξενεύουν τον παρατηρητή του XO και προσπαθήσαµε να ερµηνεύσουµε τον 

ανορθόδοξο σχεδιασµό χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Καταστήσαµε 

σαφείς τις αρχές λογισµικού που πρέπει να ακολουθούνται από το laptop των 100 

δολαρίων και κάναµε νύξεις για το περιεχόµενο (το εκπαιδευτικό υλικό δηλαδή) που θα 

βρίσκεται και θα διατίθεται µέσω του µαθητικού υπολογιστή. 

 

Στη συνέχεια, και πριν περάσουµε στην εξέταση των πιθανών προβληµάτων που θα 

κληθεί να αντιµετωπίσει το laptop, θα γνωριστούµε µε έναν πιθανό συνεταίρο του, το 

moodle. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: MOODLE 

 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του moodle 

είναι όχι µόνον ο γρήγορος ρυθµός ανάπτυξης και η εκτενής παγκόσµια υποστήριξή του. 

Είναι δύο λέξεις η βαρύτητα των οποίων είναι πολύ µεγάλη στην σηµερινή κοινωνία της 

πληροφορίας: Ανοιχτός κώδικας. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει πως οποιοσδήποτε µπορεί 

(και πρέπει) να στηριχτεί σε υπάρχουσα δουλειά άλλων για να προσφέρει κάτι στην 

κοινότητα, ωστόσο δε µπορεί να εµπορευτεί τη δουλειά αυτή (αφού εν γένει περιέχει τον 

κόπο πολλών ανθρώπων που δεν είναι δυνατόν να αµειφθούν ανάλογα). Επάνω στη 

συγκεκριµένη λογική έχει χτιστεί και το One Laptop Per Child. Συνεπώς, οποιαδήποτε 

άλλη επιλογή θα δηµιουργούσε λογικές ασυνέχειες. Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από 

την αρχή. 

 

 

4.1. Γενικά 

 

Βαδίζοντας σε µια παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία στον 21ου αιώνα της εξειδίκευσης και 

των µεγάλων κοινωνικών διαφορών, είναι εµφανής η ανάγκη για όλο και περισσότερη 

εκπαίδευση. Όχι εκπαίδευση που σταµατά στους κόλπους του παραδοσιακού σχολείου 

αλλά δια βίου εκπαίδευση µε στόχους που ανανεώνονται συνεχώς. 

 

Στα πλαίσια της ανάγκης αυτής και πάντοτε σε παραλληλισµό µε το πρόγραµµα µιας 

«ενήλικης» καθηµερινότητας (εργασία, οικογένεια, κ.α.) έχουν ανθήσει διάφοροι τρόποι 

εναλλακτικής εκπαίδευσης. Ένας από αυτούς είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου η 

έννοια της τάξης ως φυσικό στοιχείο (τοίχοι, θρανία, κιµωλίες) δεν υφίσταται. Αν και 

υπάρχει εδώ και χρόνια (κλασικό παράδειγµα τα µαθήµατα δι’ αλληλογραφίας), µέσα 

στις κοινωνίες των ψηφιακών ευκολιών έχει µεταλλαχθεί σε νέους ορισµούς που 

αρµόζουν καλύτερα σε µια κοινωνία η ταχύτητα της οποίας δε θα µπορούσε να ανεχθεί 

τους ρυθµούς του παραδοσιακού ταχυδροµείου. 
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Αυστηρά µιλώντας, ο όρος Τηλεκπαίδευση αναφέρεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. (Γρηγορόπουλος & Τρίµµη 2006, σελ. 2) Η Ασύγχρονη 

Τηλεκπαίδευση είναι ένας τύπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τον οποίο 

εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόµενοι δεν συνυπάρχουν απαραιτήτως στον ίδιο φυσικό χώρο 

(Βαγιάνος, Γρηγορόπουλος & Τσινάκος 2005, σελ. 3) ενώ η αλληλεπίδραση µεταξύ τους 

γίνεται σε µη πραγµατικό χρόνο. (Γρηγορόπουλος & Τρίµµη 2006, σελ. 3) 

 

Για την κάλυψη στόχων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί ένας µεγάλος 

αριθµός από πλατφόρµες λογισµικού οι οποίες αξιοποιούν ήδη υπάρχοντες πόρους 

(γρήγορα δίκτυα, ισχυροί server) όχι για να προσοµοιώσουν το πρότυπο της 

παραδοσιακής εκπαίδευσης αλλά για να δηµιουργήσουν νέες πρακτικές διδασκαλίας, 

βασισµένες στα νέα πρότυπα. Έτσι, σχεδόν οποιοσδήποτε καθηγητής χωρίς 

εξειδικευµένες γνώσεις µπορεί να δηµιουργήσει ένα µάθηµα σε µια τέτοια πλατφόρµα 

και στη συνέχεια να το εµπλουτίσει µε ηλεκτρονικό υλικό που µπορεί να αλλάζει κατά 

βούληση. 

 

Μέσα στη νέα αυτή πραγµατικότητα οι µαθητές µπορούν να δέχονται την παράδοση του 

µαθήµατος ηλεκτρονικά, να βλέπουν τις αναρτηµένες εργασίες που πρέπει να κάνουν, να 

τις παραδίδουν ηλεκτρονικά αλλά και να βλέπουν τις επιδόσεις τους (οι οποίες µπορεί να 

είναι ορατές µόνον στους ίδιους και όχι στο σύνολο των σπουδαστών). 

 

Ακροθιγώς, η εκάστοτε πλατφόρµα µπορεί να προσοµοιώσει παραδοσιακές τακτικές 

όπως είναι η ανταλλαγή υλικού (παραδόσεις σε ηλεκτρονική µορφή από την πλευρά του 

καθηγητή και εργασίες από την πλευρά του σπουδαστή), η συγχρονισµένη συζήτηση, η 

θέση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, κ.α. Επιπλέον όµως, µέσω της τεχνολογίας ο 

καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει διαγωνίσµατα που θα διορθώνονται αυτόµατα, να 

σχηµατίσει οµάδες συζητήσεων που αυτόµατα θα έχουν ξεχωριστό υλικό, να κρατά 

συνεχή λεπτοµερή στοιχεία για την απόδοση του κάθε µαθητή. (Γρηγορόπουλος & 

Τρίµµη 2006) 
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Σήµερα υπάρχει πλήθος προγραµµάτων που κυκλοφορεί για την παροχή υπηρεσιών 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης µε ένα ικανοποιητικό ποσοστό να παρουσιάζει αξιόλογα 

αποτελέσµατα. Ας σηµειωθεί δε πως αρκετές από τις πλατφόρµες αυτές είναι ανοιχτού 

κώδικα, διατίθενται δηλαδή ελεύθερα. 

 

Μία από τις πιο διαδεδοµένες λύσεις σήµερα είναι το moodle. Πρόκειται για µια 

πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης που χρησιµοποιεί client-server αρχιτεκτονική για να 

προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες διεξαγωγής ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω 

διαδικτύου ενώ είναι ανοιχτού κώδικα (open source) κάτω από την άδεια GNU/GPL. 

Μπορούµε δηλαδή να το κατεβάσουµε από το Internet, να το εγκαταστήσουµε και να το 

χρησιµοποιήσουµε ελεύθερα. 

 

Παρακάτω γίνεται περιγραφή της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης moodle, 

αναλύονται κάποια από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της και δικαιολογείται το γιατί 

επιλέχθηκε η συγκεκριµένη προς ανάλυση και όχι κάποια από τις τόσες που 

κυκλοφορούν. Για τη διευκόλυνση των παραπάνω, γίνεται πρακτική παρουσίαση της 

Πλατφόρµας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-learning του Πανελλήνιου Σχολικού 

∆ικτύου η διαχείριση της οποίας γίνεται από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 

 

 

4.2. Γιατί το moodle; 

 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, υπάρχει ένας σωρός από προγράµµατα που κάνουν σχεδόν ό,τι 

και το moodle: ∆ιευκολύνουν την διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Το εύλογο 

ερώτηµα κατά την ανάγνωση της µελέτης είναι “γιατί επιλέξαµε το moodle προς 

παρουσίαση και ανάλυση και όχι µία από τις πλατφόρµες αυτές”. Οι λόγοι είναι πολλοί.  

 

Ενδεικτικά, ωστόσο, θα αναφέρουµε µια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 2005 από 

τους Βαγιάνο, Γρηγορόπουλο και Τσινάκο η οποία επιχείρησε να συγκρίνει τα παρακάτω 

περιβάλλοντα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: 
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� COSE 

� Claroline 

� Fle3 

� ILIAS 

� Manhattan 

� KEWL 

� CoMentor 

� moodle 

� e-Class 

� Eledge. 

 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έρευνα, συντάχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες 

κριτηρίων αξιολόγησης: 

 

� Τεχνικές προδιαγραφές 

o Απαιτούµενη υλική υποδοµή 

o Απαιτούµενο λειτουργικό σύστηµα (συνήθως Windows ή Unix/Linux) 

στον server (µιας και από τις περισσότερες πλατφόρµες χρησιµοποιείται η 

client-server αρχιτεκτονική) 

o Αναγκαιότητα χρήσης συγκεκριµένου προγράµµατος πλοήγησης στο 

∆ιαδίκτυο στους τερµατικούς υπολογιστές (MS Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Netscape Navigator, Opera) 

o Απαιτούµενο επιπλέον λογισµικό που πρέπει να εγκατασταθεί στον server 

� Εργαλεία εξυπηρέτησης διδασκόντων (ό,τι διευκολύνει την τέλεση του 

µαθήµατος) 

o Αξιολόγηση των σπουδαστών, 

o Παρακολούθηση συµµετοχής και επίδοσης των σπουδαστών, 

o ∆υνατότητα ξεχωριστής επικοινωνίας µε κάθε µαθητή, κ.α. 

o Εργαλεία εξυπηρέτησης µαθητών 
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o Στοιχεία ενίσχυσης της παρεµβατικότητας του σπουδαστή στο µάθηµα 

o Εργαλεία που διευκολύνουν τη µελέτη 

o ∆υνατότητα προγραµµατισµού εργασιών 

o Αυτοαξιολόγηση. 

� Εργαλεία επικοινωνίας 

o Μηχανισµός ανταλλαγής µηνυµάτων 

o Σύγχρονη επικοινωνία (chat) 

o Χώρος συζητήσεων (forum) για ανταλλαγή απόψεων, κ.α. 

� ∆ιαχείριση του συστήµατος 

o Ασφάλεια δεδοµένων 

o Παροχή κατάλληλων δυνατοτήτων µόνο στους σωστά εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες 

o Εργαλεία τεχνικής υποστήριξης 

o Εργαλεία αποµακρυσµένης διαχείρισης της πλατφόρµας 

o Παρακολούθηση καλής λειτουργίας του server, πόρων του συστήµατος, 

κ.α. 

� Λοιπά γενικά χαρακτηριστικά 

o Παροχή βοήθειας στον οποιοδήποτε χρήστη 

o Προτυποποίηση (ώστε να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη µεταξύ άλλων 

προγραµµάτων) 

o ∆υνατότητα εργασίας χωρίς σύνδεση, κ.α. 

 

Μια αναλυτική καταλογογραφηµένη αναφορά των κριτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά την έρευνα των Βαγιάνο, Γρηγορόπουλο και Τσινάκο (2005) περιέχονται στο 

Παράρτηµα Α. 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής – τα οποία παρατίθενται σε επόµενη 

παράγραφο (αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β), υπάρχουν σαφώς πολλά 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες που µπορεί κανείς να απαιτήσει από ένα σύστηµα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ωστόσο, ορισµένα από αυτά είναι περισσότερο σηµαντικά 
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(οι συγκεκριµένοι ερευνητές χρησιµοποιούν ένα σύστηµα απόδοσης συντελεστών 

βαρύτητας ώστε να προκύψει µια πιο αξιόπιστη βαθµολογική κλίµακα) ενώ άλλα µπορεί 

να κριθούν πιο περιφερειακά, ανάλογα πάντοτε µε την ταυτότητα και τις ανάγκες του 

ερευνητή-υποψήφιου χρήστη. 

 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το moodle ως αντικείµενο παρουσίασης (αν και δεν 

κατατάσσεται πρώτο από την έρευνα που εξετάζεται) είναι όχι µόνον ο γρήγορος ρυθµός 

ανάπτυξης και η εκτενής παγκόσµια υποστήριξή του. Είναι δυο λέξεις η βαρύτητα των 

οποίων είναι πολύ µεγάλη στην σηµερινή κοινωνία της πληροφορίας: Ανοιχτός κώδικας. 

Το moodle είναι ανοιχτό και, όπως έχει αναφερθεί, ακολουθεί την άδεια General Public 

Lisence (GNU/GPL) η οποία παρέχει το δικαίωµα της ελεύθερης παρέµβασης στον 

κώδικα µε τον περιορισµό πως το νέο προϊόν θα ακολουθεί και πάλι την άδεια 

GNU/GPL, οπότε και δε µπορεί να γίνει αντικείµενο πώλησης µε την παραδοσιακή 

έννοια του εµπορικού λογισµικού. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει πως οποιοσδήποτε µπορεί 

(και πρέπει) να στηριχτεί σε υπάρχουσα δουλειά άλλων για να προσφέρει κάτι στην 

κοινότητα, ωστόσο δε µπορεί να εµπορευτεί τη δουλειά αυτή (αφού εν γένει περιέχει τον 

κόπο πολλών ανθρώπων που δεν είναι δυνατόν να αµειφθούν ανάλογα). 

 

Η έρευνα των Βαγιάνο, Γρηγορόπουλο & Τσινάκο (2005) κατά την οποία συγκρίθηκαν 

δέκα πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης, έδωσε αρκετά σαφή αποτελέσµατα. Μια πρώτη 

εικόνα από την άθροιση των βαθµολογιών του κάθε πακέτου (βαθµολογία βασισµένη 

στα κριτήρια που περιγράφονται και απαντώνται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α) έδωσε 

την παρακάτω κατάταξη (µε άριστη βαθµολογία το 51): 

 

� ILIAS 2.3. (42) 

� COSE 2.061 (39) 

� KEWL 1.1.0 (36) 

� moodle 1.0.8.1 (30) 

� Manhattan 2.1 (27) 

� Fle3 1.4.1 (26) 
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� Claroline 1.3.1 (25) 

� e-Class 1.2 (24) 

� CoMentor 1.0 (23) 

� Eledge 1.8 (20) 

 

Η αναλυτικοί βαθµολογικοί πίνακες περιέχονται στο Παράρτηµα Β. 
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∆ιάγραµµα 7: Βαθµολογίες προγραµµάτων 

 

Μετά την βαθµολόγηση, οι ερευνητές επικαλούνται δουλειά του οργανισµού Edutech – 

Higher Education and New Technologies µε έδρα την Ελβετία (www.edutech.ch) για να 

αποδώσουν συντελεστές βαρύτητας σε κάθε βαθµολογήσιµο χαρακτηριστικό. Η 

κατάταξη που προκύπτει µε τη νέα βαθµολογία αντιπροσωπεύει καλύτερα τον 

πραγµατικό κόσµο αφού δεν είναι δυνατόν όλα τα χαρακτηριστικά ενός προγράµµατος 

να έχουν την ίδια σηµασία. Η στάθµιση των συντελεστών δίνει µια νέα βαθµολογική 

κατάταξη (µε άριστα το 81): 
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� ILIAS 2.3. (70) 

� COSE 2.061 (63) 

� KEWL 1.1.0 (60) 

� moodle 1.0.8.1 (51) 

� Manhattan 2.1 (45) 

� Fle3 1.4.1 (44) 

� Claroline 1.3.1 (41) 

� e-Class 1.2 (40) 

� CoMentor 1.0 (37) 

� Eledge 1.8 (33) 
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∆ιάγραµµα 8: Σταθµισµένες βαθµολογίες προγραµµάτων 

 

Η εύλογη ερώτηση που ακολουθεί είναι “Γιατί το moodle;” Πράγµατι, η βαθµολογία που 

αποκόµισε η εν λόγω πλατφόρµα στη συγκεκριµένη µελέτη δεν την τοποθετεί στην 

πρώτη θέση. Ο λόγος, πέρα από αυτούς που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούµενες 

παραγράφους (εκτεταµένη εθελούσια υποστήριξη, ανοιχτός κώδικας) είναι απλός: Η 
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µελέτη αυτή, αν και πραγµατοποιήθηκε το 2005, έλαβε υπόψιν το moodle 1.0.8.1, µια 

έκδοση που βγήκε στην επιφάνεια στις 13 Ιανουαρίου 2003. Σήµερα το moodle 

βρίσκεται στην ώριµη έκδοση 1.8 και έχει αλλάξει ριζικά από τότε. Επιπλέον, το moodle 

δεν είναι χτισµένο πάνω στην τεχνολογία (εργαλεία που οι µηχανικοί λογισµικού έχουν 

αναπτύξει µε βάση το τι µπορεί να γίνει) αλλά σε εκπαιδευτικά πρότυπα (χτισµένα πάνω 

στο τι πρέπει να γίνει). Περισσότερα για την φιλοσοφία του moodle γράφονται σε 

επόµενες παραγράφους. 

Όπως αναφέρει µε µια φράση ο Cole (2005, σελ. 4), «το moodle είναι ένα πρόγραµµα 

ανοιχτού κώδικα χτισµένο πάνω σε σωστή εκπαιδευτική φιλοσοφία και έχει πίσω του µια 

µεγάλη κοινότητα που το υποστηρίζει και το εξελίσσει. Μπορεί να συναγωνιστεί µεγάλα 

εµπορικά συστήµατα [...] και είναι εύκολο να αναπτυχθεί». Πέρα για πέρα αληθές, αφού 

αµέτρητοι εκπαιδευτικοί οργανισµοί ανά τον κόσµο έχουν επιλέξει το moodle για την 

κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Ορισµένοι από αυτούς ρίχνουν νέα 

τεχνογνωσία στο πρόγραµµα µεταλλάσσοντας το µε τρόπο που εξυπηρετεί τα δικά τους 

συµφέροντα. Κι αυτός είναι ένας ακόµη λόγος που το moodle παρουσιάζει τόσο µεγάλη 

άνθηση: Περισσότερος κόσµος το προτιµά µε συνέπεια να υπάρχει περισσότερη 

υποστήριξη – κάτι που κάνει ακόµη περισσότερο κόσµο να το προτιµά. Αυτός 

δηµιουργεί έναν “ενάρετο κύκλο” που τοποθετεί το moodle πολύ ψηλά στις προτιµήσεις 

των χρηστών ανά τον κόσµο. 

 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή: Πώς αναπτύχθηκε το moodle, πάνω σε τι 

βασίστηκε, γιατί έφτασε στο σηµείο που βρίσκεται τώρα, από ποιους υποστηρίζεται αλλά 

και άλλα πολλά είναι τα ερωτήµατα που θα απαντήσουµε στις παρακάτω παραγράφους. 

 

 

4.3. Ταυτότητα του moodle 

 

Το όνοµα moodle προέκυψε από το ακρωνύµιο Modular Object – Oriented Dynamic 

Learning Environment. ∆ηµιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas 

ως τµήµα διδακτορικής διατριβής. Όσον αφορά την φύση του, το moodle παρέχεται 
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δωρεάν κάτω από την GNU – General Public License. Από τη στιγµή που το moodle 

ακολουθεί την GNU/GPL, δεν δύναται να πωληθεί ως λογισµικό (αυτό δεν είναι τόσο 

απλό αλλά η έννοια της πώλησης όπως πωλείται π.χ. το Macromedia Studio όντως δεν 

υφίσταται) αλλά ούτε και να ενσωµατωθεί σε εµπορικά πακέτα προγραµµάτων. 

 

Τεχνολογικά, η πλατφόρµα µπορεί να στηθεί σε οποιοδήποτε σύστηµα υποστηρίζει PHP 

ενώ µπορεί να συνεργαστεί µε µια ποικιλία τύπων βάσεων δεδοµένων. Υπάρχουν 

διάφορες εκδόσεις του moodle που υποστηρίζουν διαφορετικές εκδόσεις της php. 

Ωστόσο, η εκάστοτε τελευταία έκδοση είναι εκείνη που προφανώς περιέχει τις πιο 

σύγχρονες διορθώσεις όσον αφορά ζητήµατα όπως ασφάλεια, χρηστικότητα, 

λειτουργικότητα, κ.α. Τα επίσηµα καταγεγραµµένα στοιχεία δείχνουν ότι 

χρησιµοποιείται από 20.756 εκπαιδευτικά site σε 170 χώρες παγκοσµίως. (moodle.org 

2007) 

 

Εικόνα 18: Λογότυπο του moodle 

Πηγή: Moodle.org official site 2007 

 

Τόπος γέννησης του moodle είναι το Curtin University of Technology στο Benten, 

Australia. Από τη γέννησή του το 1999 στα χέρια του δηµιουργού του όµως, το moodle 

έχει κάνει πολύ δρόµο έχοντας κατακτήσει ολόκληρο τον κόσµο. 

 

Σύµφωνα µε την κεντρική σελίδα του moodle (moodle.org 2007) “Το moodle είναι ένα 

πρωτοποριακό Course Management System (CMS) ανοιχτού κώδικα – ένα πρόγραµµα 

σχεδιασµένο να παρέχει βοήθεια στους εκπαιδευτές να δηµιουργούν ποιοτικά online 

µαθήµατα. Τέτοια συστήµατα τηλεκπαίδευσης συχνά ονοµάζονται Learning 

Management Systems (LMS) ή Virtual Learning Environments (VLE). Ένα από τα κύρια 

πλεονεκτήµατα του moodle έναντι τέτοιων συστηµάτων είναι οι ισχυρές βάσεις που 
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διαθέτει όσον αφορά την Κοινωνική Εποικοδοµηστική Παιδαγωγική (Social 

Constructionist Pedagogy). 

 

Για να εξηγήσουµε τι σηµαίνει ο όρος, θα χρειαστεί να αναλύσουµε τέσσερις βασικές 

ιδέες πίσω από αυτή. 

 

� Εποικοδοµητισµός (Constructivism): Σύµφωνα µε τον εποικοδοµητισµό, “ο 

άνθρωπος κατασκευάζει ενεργά νέα γνώση καθώς αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον 

του” (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007). Με απλά λόγια, αυτό σηµαίνει πως 

η γνώση δεν “µεταφέρεται” αλλά δηµιουργείται όταν, π.χ., διαβάζουµε ένα άρθρο 

ή περιηγούµαστε σε µια ιστοσελίδα. Παρακάτω θα αναφερόµαστε στην ίδια 

έννοια µε τον όρο “κονστρουκτιβισµός” για ευκολότερη κατανόηση. 

 

Σύµφωνα µε την λογική αυτή, η µονόδροµη απαγγελία από την πλευρά του 

δασκάλου αδυνατεί να δηµιουργήσει στον µαθητή τις απαραίτητες εµπειρίες, 

εικόνες ή συναισθήµατα που θα τον κάνουν να κατασκευάσει την γνώση ανάλογα 

µε τα παραπάνω. 

� “Κατασκευισµός” (Constructionism): Υποστηρίζει πως η µάθηση είναι ιδιαιτέρως 

επιτυχής όταν δηµιουργούµε / µεταφέρουµε γνώση. Για παράδειγµα, το να 

διαβάσουµε κάτι απέχει πολύ από το να αποπειραθούµε να εξηγήσουµε την ίδια 

έννοια σε κάποιον άλλο. Και, φυσικά, στη δεύτερη περίπτωση έχουµε πολύ 

καλύτερα αποτελέσµατα. 

� Κοινωνικός εποικοδοµητισµός (Social Constructivism): Επεκτείνει τις δύο 

παραπάνω ιδέες σε µια κοινωνική οµάδα η οποία κατασκευάζει πράγµατα/έννοιες 

για κάποια άλλη, “συνεργατικά δηµιουργώντας µια κοινή κουλτούρα κοινών 

τεχνουργηµάτων µε κοινές έννοιες” (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007). 

 

Οι παραπάνω έννοιες κρύβουν πολλά περισσότερα από αυτά που γράφτηκαν. Στο σηµείο 

αυτό αναφέρονται µόνο επιφανειακά ώστε να είναι πιο κατανοητή η φύση του moodle 

όπως αυτή παρουσιάζεται στις επόµενες σελίδες. Ακολουθούν παράγραφοι αφιερωµένες 
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στη µελέτη του κονστρουκτιβισµού και των άλλων εννοιών που αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο του moodle. 

 

Τέλος, ένας άλλος διαχωρισµός που εξυπηρετεί το moodle είναι αυτός µεταξύ της 

συνδεδεµένης και χωριστής συµπεριφοράς: 

 

� Χωριστή (separated) συµπεριφορά: Όταν κάποιος προσπαθεί να µένει 

αντικειµενικός και πραγµατικός (τείνει, δηλαδή, να υπερασπίζεται τα πιστεύω 

του) “χρησιµοποιώντας τη λογική για να εντοπίσει κενά στις ιδέες των αντιπάλων 

του. (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007) 

� Συνδεδεµένη (connected) συµπεριφορά: Μια προσέγγιση (που πλησιάζει την 

υποκειµενικότητα) κατά την οποία το άτοµο προσπαθεί να ακούσει και να θέσει 

ερωτήσεις προσπαθώντας να δει τα πράγµατα από την οπτική γωνία του άλλου. 

� ∆οµηµένη (constructed) συµπεριφορά: Όταν ένα άτοµο είναι ευαίσθητο και στις 

δύο οπτικές και είναι ικανό να επιλέξει (ή και να συνθέσει) ανάλογα µε την 

περίπτωση. 

 

Με λιγότερα λόγια, ο εποικοδοµητισµός εστιάζει στη διαδικασία µε την οποία η γνώση 

µάλλον κατασκευάζεται παρά είναι προϊόν ή αντικείµενο κάποιας προσπάθειας. 

(Nebraska Department of Education 2007) Προφανής σκοπός του εποικοδοµητισµού 

είναι η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών κάτω από τις οποίες ο εκπαιδευόµενος 

µπορεί να “κατασκευάσει” γνώση. Ο ρόλος του εκπαιδευτή λοιπόν µετουσιώνεται αρχικά 

στον προσδιορισµό των γνώσεων του εκπαιδευοµένου από “ποµπός γνώσης” κατά τις 

παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίας. Κι αυτό επειδή η πνευµατική κατάσταση του 

µαθητή είναι αυτή που θα λειτουργήσει ως βάση για τη δηµιουργία νέας γνώσης και όχι 

η στείρα µετάδοση γνώσης από τον δάσκαλο. Από εκεί κι έπειτα, ο εκπαιδευτής πρέπει 

να προσδιορίσει τις κατάλληλες διαδικασίες (ασκήσεις, συνεργασίες, κτλ) µέσα από τις 

οποίες θα προκύψει νέα γνώση από την υπάρχουσα. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να 

τροφοδοτηθούν ανάλογα µε άρθρα, µελέτες περιπτώσεων ή ακόµη και κλασικές 

παραδόσεις µαθήµατος. 
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Το moodle από την αρχή έδειξε την πρόθεσή εφαρµογής όλων των σχετικών µαθησιακών 

θεωριών που αντιπροσωπεύει. Η διαφοροποίησή του έγκειται στην αρχική παρουσίασή 

του µε τρεις µορφές διάρθρωσης µαθήµατος (εβδοµαδιαία, θεµατική, κοινωνική) οι 

οποίες ορίζουν και τη γενικότερη µορφή του περιβάλλοντος. Το κυρίως κοµµάτι της 

οθόνης βρίσκεται στο κέντρο ενώ στα πλάγια είναι τοποθετηµένα blocks το καθένα από 

τα οποία αποτελεί και κάτι ξεχωριστό όπως Σύνδεσµοι, Ηµερολόγιο, Ανακοινώσεις, κ.α. 

(Βαγιάνος, Γρηγορόπουλος και Τσινάκος 2005, σελ. 22) Η ονοµασία blocks (= τούβλα) 

προέρχεται από το γεγονός ότι µπορεί κανείς να τα προσθέσει τόσο στην κεντρική σελίδα 

όσο και ξεχωριστά σε κάθε µάθηµα. (Rice 2006, σελ 13) 

 

Εικόνα 19: Εβδοµαδιαία µορφή του γραφικού περιβάλλοντος του moodle 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 
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Εικόνα 20: Θεµατική µορφή του γραφικού περιβάλλοντος του moodle 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Ας σηµειωθεί η διαδροµή του χρήστη στο πάνω µέρος του περιβάλλοντος (ο όρος που 

χρησιµοποιείται είναι Breadcrumbs – ψίχουλα, δηλαδή, κατά το παραµύθι του 

Κοντορεβυθούλη) η οποία στοχεύει στο να πληροφορεί το χρήστη για το πού βρίσκεται 

ανά πάσα στιγµή. (Rice 2006, σελ 15) Τα breadcrumbs είναι ένας καλός τρόπος για να 

µπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί ανά πάσα στιγµή το πού βρίσκεται µέσα στην 

πλατφόρµα (οπότε και στην θεµατική ενότητα). Αυτό δίνει περισσότερη δοµή στη 

µάθηση που είναι, πλέον, οργανωµένη σε τοµείς οι οποίοι µπορεί να είναι από µαθήµατα 

και ενότητες µέχρι θεµατικές ενότητες. 

 

Το moodle χρησιµοποιεί παντού τα breadcrumbs ως τρόπο απλοποίησης της οργάνωσης 

του συστήµατος. Κι αυτό επειδή µια πλατφόρµα µπορεί να περιέχει δεκάδες µαθήµατα / 

θεµατικές ενότητες η κάθε µία από τις οποίες µπορεί να χωρίζεται σε άλλες τόσες 

περιόδους / µαθήµατα. 
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Εικόνα 21: Κοινωνική µορφή του γραφικού περιβάλλοντος του moodle 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

 

4.4. Ιστορική εξέλιξη 

 

Όσον αφορά τη χρονική εξέλιξη του moodle , τα πράγµατα καταγράφονται ως εξής: 

 

� Νοέµβριος 2001: Ο Martin Dougiamas ανακοινώνει πως το moodle είναι αρκετά 

έτοιµο ώστε το ίδιο το site (moodle.org) να τρέχει πάνω στην πλατφόρµα. 

� Απρίλιος 2002: Ανακοινώνεται πως η έκδοση 1.0 θα είναι έτοιµη τον Ιούλιο. 

� Αύγουστος 2002: ∆ηµοσιοποιείται το moodle 1.0. 

� Αύγουστος 2003: Μετά από πολύ καιρό ανακοινώνεται ή έκδοση 1.1 µε πολλά 

νέα χαρακτηριστικά. Το moodle αρχίζει να αποκτά το διεθνή του χαρακτήρα. Ο 

Martin Dougiamas δέχεται πολλή βοήθεια από εθελοντές όσον αφορά τον έλεγχο 

και την αποσφαλµάτωση πριν την ανακοίνωση της νέας έκδοσης. 

� Οκτώβριος 2003. Αναζητούνται νέοι µεταφραστές για να εργαστούν εθελοντικά 

πάνω στη µετάφραση του moodle σε διάφορες γλώσσες όπως Αραβικά, Κινέζικα, 

∆ανέζικα, Εβραϊκά, Τούρκικα, κ.α. 
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� Μάρτιος 2004: Νέα έκδοση (1.2) του moodle. Σπάει το φράγµα των 1000 

καταγεγραµµένων site σε 75 χώρες. Αυτά είναι µόνον τα καταγεγραµµένα 

στοιχεία. Το moodle κατεβάζεται πάνω από 300 φορές την ηµέρα. 

� Μάιος 2004: Η έκδοση 1.3 είναι έτοιµη για εγκατάσταση από το ευρύ κοινό. 

� Σεπτέµβριος 2004: Ανακοίνωση του moodle 1.4 µαζί µε µια µεγάλη λίστα 

αλλαγών στη νέα έκδοση που αριθµεί πλέον 10716 αρχεία. 

� ∆εκέµβριος 2004: Το moodle φτάνει τα 2344 site σε 100 χώρες. 

� Μάιος 2005: Ανακοινώνεται η Beta έκδοση του moodle 1.5. Η επίσηµη 1.5 

έκδοση αναµένεται σε δύο εβδοµάδες. Η έκδοση 1.5 δεν έρχεται ποτέ αφού τον 

Ιούλιο ανακοινώνεται η 1.5.1. 

� Αύγουστος 2005: Το moodle συµπληρώνει ακριβώς τρία χρόνια ζωής στις 20 του 

µήνα. 

� Ιούνιος 2006: Μετά από ένα χρόνο αναµονής κυκλοφορεί το moodle 1.6 µε 

δραµατικές αλλαγές στην εµφάνιση, τον τρόπο λειτουργίας, τον κώδικα. 

� Νοέµβριος 2006: Ανακοινώνεται η τελευταία µέχρι στιγµής έκδοση. Το moodle 

1.7 είναι γεγονός. 

� Ιανουάριος 2007: Η έκδοση moodle 1.8 Beta είναι υπό εξελίξει, ωστόσο χωρίς να 

ενδείκνυται για production server µηχανήµατα. Η επίσηµη κυκλοφορία της και η 

απαλλαγή από το Beta χαρακτηριστικό αναµένεται µέσα στο Φεβρουάριο του 

2007. 

� Φεβρουάριος 2007: Το moodle 1.8 χρησιµοποιείται κανονικά, σε production 

µηχανήµατα. Η έκδοση 1.9 βρίσκεται υπό κατασκευή. 

 

Από τη γέννηση του moodle µέχρι σήµερα έχουν αλλάξει πολλά. Η πλατφόρµα έχει 

ωριµάσει σε µεγάλο βαθµό, πράγµα που φαίνεται κυρίως από τον αριθµό των 

περιπτώσεων που το επιλέγουν καθηµερινά για εγκατάσταση και χρήση. Οι περισσότεροι 

χρήστες επιλέγουν την τελευταία σταθερή έκδοση προς εγκατάσταση (ελάχιστα site 

καταφεύγουν σε προγενέστερες εκδόσεις του κώδικα και αυτά εξαιτίας συγκεκριµένων 

τεχνικών ζητηµάτων) ενώ η άµεσα προηγούµενη έκδοση υποστηρίζεται παράλληλα µε 

την ανάπτυξη της νεότερης µε σκοπό την ελευθέρωσή της από σφάλµατα. 
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Στο moodle 1.7 υπάρχουν τα παρακάτω δικαιώµατα: 

 

� Εκπαιδευόµενοι: Όλοι οι χρήστες της πλατφόρµας που έχουν εγγραφεί για να 

παρακολουθήσουν κάποιο µάθηµα. Στο e-learning, εκπαιδευόµενοι θεωρούνται 

όλοι οι εγγεγραµµένοι χρήστες του ΠΣ∆ και εγγράφονται σε κάποιο µάθηµα 

χρησιµοποιώντας το username και password που τους έχει δοθεί από το ΠΣ∆. 

� Εκπαιδευτές: Εκείνοι οι χρήστες του ΠΣ∆ που έχουν αποκτήσει επιπλέον 

δικαιώµατα µετά από συνεννόηση µε το διαχειριστή της πλατφόρµας. Μπορούν 

να δηµιουργήσουν µαθήµατα και να διδάξουν σε αυτά. 

� ∆ιαχειριστής: Ένα η περισσότερα άτοµα που ελέγχουν ολοκληρωτικά την 

πλατφόρµα του moodle. Προφανώς, σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον ένας. Συγκεκριµένα, ο admin διαχειριστής είναι δεσµευµένος από το 

σύστηµα ως ο διαχειριστής που έκανε την εγκατάσταση και µπορεί να κάνει 

οτιδήποτε. Όσον αφορά στο e-learning, ο διαχειριστής της πλατφόρµας είναι 

µέλος της ερευνητικής οµάδας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

 

Σε µεταγενέστερες εκδόσεις της 1.7, οι ρόλοι γίνονται πιο ρευστοί: Ο διαχειριστής 

µπορεί κυριολεκτικά να δηµιουργήσει τους ρόλους που επιθυµεί να αποδώσει σε 

κάποιους από τους χρήστες, να προσαρµόσει τους υπάρχοντες ρόλους, κ.α.. Ωστόσο, η 

πλατφόρµα 1.7 κρίθηκε καταλληλότερη για την πρώτη γνωριµία του αναγνώστη µε την 

έννοια της απόδοσης ρόλων σε µια εκπαιδευτική πλατφόρµα. 

 

 

4.5. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Από πλευράς αρχιτεκτονικής, το moodle εγκαθίσταται σε έναν κατάλογο moodle µέσα 

στον οποίο περιέχονται όλα τα αρχεία σε κατάλληλα δοµηµένους υποκαταλόγους. Τα 

αρχεία που ανεβάζουν τόσο εκπαιδευτές όσο και εκπαιδευόµενοι καταχωρούνται στον 

φάκελο moodledata. Ο φάκελος αυτός συνήθως βρίσκεται έξω από τον φάκελο moodle 

ώστε να µην είναι προσβάσιµος µέσω δικτύου. Κι αυτό επειδή το moodle βρίσκεται µέσα 
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στον φάκελο δικτύου (www) της µηχανής php στην οποία βασίζεται για να τρέξει. 

Συνεπώς, όλος ο φάκελος είναι διαθέσιµος στην php, οπότε και τα δεδοµένα των 

χρηστών είναι φρόνιµο να βρίσκονται εκτός του φακέλου αυτού. Τέλος, οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό υλικό που δηµιουργείται από τους εκπαιδευτές (σελίδες, κουίζ, ολόκληρα 

µαθήµατα) καταχωρείται στη βάση δεδοµένων µε την οποία έχει συνδεθεί η πλατφόρµα.  

 

Στην ίδια βάση δεδοµένων περιέχεται και ο πίνακας users που περιέχει τους χρήστες του 

συστήµατος µαζί µε τους κωδικούς πρόσβασής τους. Οι κωδικοί αποθηκεύονται σε 

κρυπτογραφηµένη µορφή ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος σε µια ενδεχόµενη διαρροή 

δεδοµένων. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για τον διαχειριστή του συστήµατος αφού εκείνος 

δεν χρειάζεται τα password των χρηστών. Μπορεί ανά πάσα στιγµή να συνδεθεί 

χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε ταυτότητα επιθυµεί. 

 

Όσον αφορά στον τρόπο εγκατάστασης, το moodle υποστηρίζεται σε µια ευρεία γκάµα 

πακέτων. Υποστηρίζονται λειτουργικά συστήµατα όπως Linux, MacOS, Windows, ενώ 

προσφέρονται και ολοκληρωµένα πακέτα που εγκαθιστούν παράλληλα PHP, MySQL, 

Apache ώστε ο διαχειριστής να µη χρειάζεται να τα εγκαταστήσει µόνος του πριν την 

εγκατάσταση του moodle. Φυσικά, για λόγους ασφαλείας είναι καλό να αποφεύγονται 

τέτοιες µέθοδοι και τα προαπαιτούµενα προγράµµατα να στήνονται ξεχωριστά από το 

διαχειριστή του συστήµατος. Ωστόσο, προσφέρονται για µια εύκολη (έως αυτόµατη) 

πρώτη επαφή από νέους χρήστες. 

 

Πιθανοί τρόποι εγκατάστασης είναι πολλοί. Μια κλασική µέθοδος είναι η εγκατάσταση 

ενός συµπιεσµένου αρχείου που µπορεί κανείς να κατεβάσει ελεύθερα από το 

www.moodle.org. Εάν πρόκειται για υπολογιστή που τρέχει Microsoft Windows τότε 

διατίθεται η τρέχουσα έκδοση που περιέχει το moodle µαζί µε µια µηχανή WAMPP 

(Windows, Apache, MySQL, Python και PHP). Το συγκεκριµένο bundle προσφέρεται 

για χρήση από αρχάριους χρήστες αφού δεν απαιτείται γνώση σχετικά µε την 

εγκατάσταση των απαιτούµενων προγραµµάτων, γεγονός που αποτελεί και το µεγάλο 

πλεονέκτηµα της µεθόδου. Εννοείται πως η αυτόµατη εγκατάσταση όλων αυτών των 
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πακέτων µέσω του WAMPP δεν συνιστάται για χρήση από production servers παρά µόνο 

για πειραµατισµό. 

 

Αυτό σηµαίνει πως το moodle προσφέρεται και ως αρχείο zip που αντιγράφεται στον 

φάκελο www της php. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις πρέπει να 

γίνουν µε το χέρι, κάτι που ανεβάζει την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης αφού ο 

διαχειριστής του συστήµατος πρέπει να έχει την απαιτούµενη γνώση για κάτι τέτοιο. 

Ωστόσο, αυτός είναι ο µόνος τρόπος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά την 

εγκατάσταση εξυπηρετητών που βρίσκονται στην παραγωγή καθώς τίθενται ζητήµατα 

ασφαλείας που πρέπει να ελεγχθούν κατά την εγκατάσταση του κάθε πακέτου ξεχωριστά 

(Apache, MySQL, PHP). 

 

Εκτός από τις εκδόσεις για Windows υπάρχουν και αντίστοιχα build για άλλα 

λειτουργικά (π.χ. Linux) αλλά και αρχιτεκτονικές (π.χ. Mac). Βέβαια, ο αριθµός των 

χρηστών της κάθε περίπτωσης είναι και αυτός που καθορίζει την υποστήριξη πίσω από 

το κάθε πακέτο. Ως επακόλουθο, οι moodle διανοµές  για Linux και Windows είναι αυτές 

που παρουσιάζουν την γρηγορότερη εξέλιξη αλλά και συχνότερη ανανέωση. Αντίθετα, 

πιο “σπάνιες” διανοµές ανανεώνονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήµατα και, πολλές 

φορές, η δουλειά γίνεται από έναν και µόνο άνθρωπο. 

Τέλος, στον δικτυακό τόπο της εκπαιδευτικής πλατφόρµας υπάρχουν, εκτός από την 

τελευταία έκδοση, και οι προηγούµενες εκδόσεις του moodle. Αυτό γίνεται τόσο για 

λόγους πειραµατισµού (για προγραµµατιστές που επιθυµούν να ασχοληθούν µε τον 

κώδικα) αλλά και για λόγους συµβατότητας. Με άλλα λόγια, ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα 

που χρησιµοποιεί την έκδοση moodle 1.6.3 µπορεί να θεωρεί σκόπιµη την αποφυγή της 

αναβάθµισης σε moodle 1.7 λόγω κάποιων προβληµάτων κωδικοποίησης που τίθενται 

(το moodle 1.7 – όπως και όλες οι µετέπειτα εκδόσεις – λειτουργεί αποκλειστικά σε 

κωδικοποίηση utf-8, γεγονός που απαιτεί την εκτέλεση κάποιων migration scripts που 

αλλάζουν την κωδικοποίηση ολόκληρης της βάσης του moodle). Έχει λοιπόν τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιεί ακόµη την έκδοση 1.6.3 χωρίς να ανησυχεί για ζητήµατα 

ασφαλείας: Η εκάστοτε ώριµη έκδοση έχει κάποιες νέες δυνατότητες, σε σχέση µε 
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προηγούµενες εκδόσεις. Είναι λογικό ο νέος αυτός κώδικας να παρουσιάζει κάποια 

προβλήµατα. Από τη στιγµή που η έκδοση θα δηµοσιευθεί, θα αρχίσει και η διαδικασία 

αποσφαλµάτωσης. 

 

Στο σηµείο αυτό ίσως αναρωτηθούν κάποιοι: “Από τη στιγµή που προστίθενται συνεχώς 

νέες δυνατότητες στο moodle, δεν θα έχω συνέχεια προβλήµατα; Πώς λοιπόν θα είµαι 

σίγουρος πως η έκδοση που τρέχω είναι ασφαλής;” Η απάντηση είναι πως αφού η νέα 

έκδοση δηµοσιευθεί, σταµατά η προσθήκη νέων δυνατοτήτων σε αυτήν. Η όποιες 

ανανεώσεις της έχουν να κάνουν µε διορθώσεις και τίποτε άλλο. Τα νέα features που 

αναπτύσσονται µαζεύονται και προστίθενται στην υπάρχουσα έκδοση που όµως 

αποσπάται και αποτελεί την νέα, πειραµατική έκδοση που αρχίζει να δηµιουργείται µέσα 

από ανάπτυξη καινούριου κώδικα, τεστ, κτλ. 

 

Εικόνα 22: Σελίδα πακέτων του moodle 

Πηγή: Moodle.org official site 2007 
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Είναι ευνόητο πως πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος σύνδεσης των χρηστών στην 

πλατφόρµα ώστε να παρουσιάζεται µια συγκεκριµένη λογική στην διαδικασία 

αυθεντικοποίησης εκπαιδευτών και µαθητών. Κατά το γενικό πρότυπο σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις, ο κάθε χρήστης (ασχέτως ιδιότητας) έχει ένα όνοµα και ένα συνθηµατικό 

που του επιτρέπουν την σύνδεση στο σύστηµα. Τα συνθηµατικά αυτά είναι αυστηρώς 

προσωπικά (µε την µοναδική εξαίρεση, φυσικά, τον διαχειριστή ο οποίος µπορεί να 

συνδεθεί χρησιµοποιώντας την ταυτότητα όποιου χρήστη επιθυµεί).  Ορισµένες µόνον 

από τις πιθανές µεθόδους που µπορεί να ακολουθήσει ο εκάστοτε διαχειριστής για την 

απόδοση των συνθηµατικών είναι: 

 

� Εγγραφή µέσω λογαριασµού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Πρόκειται για την 

κλασική περίπτωση κατά την οποία το σύστηµα επιτρέπει την εγγραφή 

οποιουδήποτε χρήστη το επιθυµήσει και στη συνέχεια στέλνει ένα συνθηµατικό 

(ή, πολλές φορές, ένα url) σε έναν λογαριασµό email που δηλώνεται κατά την 

εγγραφή από τον ίδιο τον επίδοξο χρήστη. Για πολλούς λόγους, είναι ο τρόπος 

που ακολουθούν οι περισσότεροι διαχειριστές moodle. 

o Πλεονεκτήµατα: Είναι ο πιο απλός τρόπος για εγγραφή χρηστών. Ο 

διαχειριστής πρέπει µόνον να ρυθµίσει το σύστηµα ώστε η εγγραφή να 

γίνεται µε αυτόν τον τρόπο κι από εκεί κι έπειτα οι χρήστες κάνουν τα 

υπόλοιπα. Επίσης, ο ίδιος µπορεί να θέσει ένα χρονικό όριο µέχρι το 

οποίο θα επιτρέπονται οι εγγραφές. Μετά από αυτό, το σύστηµα θα 

απαγορεύει την εισροή νέων χρηστών εµφανίζοντας ανάλογο µήνυµα. Σε 

όλα αυτά προστίθεται το γεγονός ότι το κάθε µάθηµα µπορεί να έχει ένα 

συγκεκριµένο κλειδί που θα ζητείται από τον χρήστη κατά την εγγραφή 

του. Έτσι, ο εκπαιδευτής µπορεί να αποτρέπει την εγγραφή χρηστών που 

δεν γνωρίζουν το κλειδί, οπότε και δεν έχουν σχέση µε το µάθηµα. Μια 

τεχνικότερη µέθοδος για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσµατος είναι η 

ρύθµιση του moodle ώστε να επιτρέπει την εγγραφή χρηστών µέσα από 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενός συγκεκριµένου domain (π.χ. 
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µόνο των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που είναι κάτοχοι 

λογαριασµού email  που τελειώνει σε @uom.gr). 

o Μειονεκτήµατα: Κατά την εγγραφή τους, οι χρήστες χρειάζεται να 

εισαγάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία, η ορθότητα των οποίων δεν 

µπορεί να ελεγχθεί. Ως αποτέλεσµα, η βάση των χρηστών γεµίζει λάθη 

που αργότερα δηµιουργούν προβλήµατα ταξινόµησης, εύρεσης, κ.α. 

Συχνό παράδειγµα η καταχώρηση µικρού ονόµατος στο πεδίο του 

επιθέτου και τούµπαλιν πράγµα που δεν εµφανίζει τον χρήστη σωστά 

ταξινοµηµένο στη βάση δεδοµένων. 

� Χειροκίνητη εγγραφή χρηστών από τον διαχειριστή: Ο administrator του 

συστήµατος εγγράφει τους χρήστες έναν-έναν ξεχωριστά (κάτι που δεν ισχύει 

πάντοτε, απλώς εδώ εξετάζουµε τον πιο σκληροπυρηνικό τρόπο). 

o Μειονεκτήµατα: Προσφέρεται µόνο σε ιδρύµατα µικρού µεγέθους αφού η 

εγγραφή των χρηστών ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος που έχει 1000 

µαθητές είναι µάλλον απίθανη (αν όχι αδύνατη). 

o Πλεονεκτήµατα. Πολλές φορές, ο απαιτούµενος χρόνος της χειροκίνητης 

εγγραφής χρηστών είναι µάλλον κλάσµα του χρόνου που πολλές φορές 

απαιτείται για την διόρθωση λογαριασµών που οι χρηστές έχουν φτιάξει 

µόνοι τους. Κι αυτό επειδή η εισαγωγή γίνεται εφάπαξ από των 

διαχειριστή και µε σωστό τρόπο. Συνεπώς, δεν χρειάζεται έλεγχος και, 

από το σηµείο της εισαγωγής κι έπειτα, ο διαχειριστής έχει απόλυτη 

επίγνωση του πώς είναι καταχωρηµένοι οι χρήστες. 

� Σύνδεση µέσω ενός ldap (lightweight directory access protocol) server: 

Ουσιαστικά, οι χρήστες δεν εγγράφονται ποτέ. Απλώς το moodle συνδέεται µε 

έναν συγκεκριµένο ldap server ο οποίος διαχειρίζεται τους λογαριασµούς 

χρηστών. Ο τρόπος αυτός εξυπηρετεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

χρησιµοποιούνται περισσότερες από µία πλατφόρµα για περισσότερους από έναν 

λόγους. Με τη χρήση ldap server ο κάθε χρήστης έχει ένα όνοµα και ένα 

password τα οποία βρίσκονται αποθηκευµένα στον server τον οποίο ελέγχουν 

όλες οι διαδικασίες αυθεντικοποίησης. Έτσι, ένα ζευγάρι στοιχείων (όνοµα και 
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συνθηµατικό) χρησιµοποιείται σε όλες τις πλατφόρµες και διαδικασίες που έχουν 

συνδεθεί µε τον ldap server. 

o Πλεονεκτήµατα: Λιγότερα συνθηµατικά για τους χρήστες σηµαίνουν 

λιγότερες αιτήσεις για ξεχασµένα password. Οι µαθητές ενός ιδρύµατος 

έχουν, δηλαδή, την ίδια ταυτότητα και το ίδιο συνθηµατικό σε όλους τους 

δικτυακούς τόπους του ιδρύµατος (αρκεί αυτοί να είναι συνδεδεµένοι µε 

τον ldap server, φυσικά). Επιπλέον, η τακτική αυτή δίνει µια απλότητα 

µάλλον επαγγελµατικότερη από οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

αυθεντικοποίησης. 

o Μειονεκτήµατα: Η διαδικασία σύνδεσης µε τον ldap server είναι λίγο πιο 

περίπλοκη για έναν νεαρό διαχειριστή. Επιπλέον, πολλές φορές οι ldap 

servers δεν συνδέουν τον οποιοδήποτε υπολογιστή (εν προκειµένω τον 

διακοµιστή του moodle) απευθείας µε την βάση δεδοµένων παρά µόνο µε 

ένα αντίτυπο αυτής που είναι διαθέσιµο µόνον για ανάγνωση. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα να εµφανίζονται προβλήµατα κατά την αλλαγή στοιχείων 

στους λογαριασµούς των χρηστών (για παράδειγµα, η αλλαγή των 

δικαιωµάτων ενός απλού χρήστη σε εκπαιδευτή δεν µπορεί να γραφτεί 

στη βάση του ldap, αφού το site διαβάζει ένα αντίγραφο της βάσης και όχι 

την ίδια). Ως λύση, ο διαχειριστής µπορεί να στήσει έναν δικό του ldap 

server τον οποίο θα συγχρονίζει σε τακτά διαστήµατα µε τον κύριο server, 

πληρώνοντας όµως το αντίστοιχο λειτουργικό κόστος της ύπαρξης ενός 

χρονικού παραθύρου από την διόρθωση στοιχείων στο moodle µέχρι την 

αλλαγή του λογαριασµού αυτού στον ldap server. 

 

Τρόποι αυθεντικοποίησης χρηστών υπάρχουν πολλοί, ιδιαίτερα στις εκδόσεις του 

moodle που είναι µεταγενέστερες της 1.7. Σκοπός όµως δεν είναι η πλήρης περιγραφή 

τους αλλά το να παρουσιαστεί η κύρια λογική της πλατφόρµας όσον αφορά στη 

διαχείριση των χρηστών της. 
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Έχοντας περιγράψει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του moodle, θα αρχίσουµε ένα 

σύντοµο ταξίδι στη λειτουργία του προγράµµατος. Για λόγους πρακτικότερης γραφής, θα 

δείξουµε κάποια χαρακτηριστικά της Πλατφόρµας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 

ΠΣ∆. 

 

 

4.6. Παρουσίαση 

 

Ας δούµε όµως τι ακριβώς µπορεί να κάνει το moodle. 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η κεντρική σελίδα του moodle. Το στήσιµο είναι 

αντιπροσωπευτικό καθώς το site χρησιµοποιεί πλέον την έκδοση 1.8. 

 

Εικόνα 23: Κεντρική σελίδα του moodle 

Πηγή: Moodle.org official site 2007 
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Όπως αναφέρεται πιο πάνω, στα πλάγια βρίσκονται βοηθητικά µενού (στο moodle 

καλούνται block) ενώ στο µεσαίο κοµµάτι (στο κέντρο της οθόνης) βρίσκεται κάθε φορά 

ο κύριος όγκος της πληροφορίας. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που έχουν γίνει όσον αφορά 

στο στήσιµο, στην κεντρική σελίδα ο χώρος αυτός µπορεί να περιέχει από µαθήµατα 

µέχρι ανακοινώσεις του δικτυακού τόπου. 

 

Η προηγούµενη εικόνα αναπαριστά την κεντρική σελίδα του moodle.org. Για καλύτερη 

κατανόηση ωστόσο θα αναλύσουµε τα κοµµάτια της κεντρικής σελίδας χρησιµοποιώντας 

µια άλλη εγκατάσταση του moodle, αυτή που χρησιµοποιείται στο Πανελλήνιο Σχολικό 

∆ίκτυο που υποστηρίζεται από την ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

 

Εικόνα 24: Η σελίδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΠΣ∆ 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

 



 95 

Η µετάφραση του moodle, η προσθήκη νέων δραστηριοτήτων (όπως το Ηµερολόγιο και 

τα Blocks) καθώς και η εγκατάστασή του στο portal του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 

ξεκίνησαν το 2004 στα πλαίσια της Πρόσκλησης 51 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας από την ερευνητική οµάδα του ΠΣ∆ του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας. 

 

Αυτή τη στιγµή η πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης τρέχει στη διεύθυνση 

http://e-learning.sch.gr. Η moodle εγκατάσταση αλλά και η βάση δεδοµένων βρίσκεται 

στους server του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου στην Πάτρα ενώ η κεντρική διαχείριση 

γίνεται από την οµάδα του Εργαστηρίου Παράλληλης και Κατανεµηµένης Επεξεργασίας 

στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 

 

4.6.1. Ρόλοι 

 

Στο e-learning υπάρχουν τα παρακάτω δικαιώµατα: 

� Εκπαιδευόµενοι: Όλοι οι χρήστες της πλατφόρµας που έχουν εγγραφεί για να 

παρακολουθήσουν κάποιο µάθηµα. Στο e-learning, εκπαιδευόµενοι θεωρούνται 

όλοι οι εγγεγραµµένοι χρήστες του ΠΣ∆ και εγγράφονται σε κάποιο µάθηµα 

χρησιµοποιώντας το username και password που τους έχει δοθεί από το ΠΣ∆. 

� Εκπαιδευτές: Εκείνοι οι χρήστες του ΠΣ∆ που έχουν αποκτήσει επιπλέον 

δικαιώµατα µετά από συνεννόηση µε το διαχειριστή της πλατφόρµας. Μπορούν 

να δηµιουργήσουν µαθήµατα και να διδάξουν σε αυτά. 

� ∆ιαχειριστής: Ένα η περισσότερα άτοµα που ελέγχουν ολοκληρωτικά την 

πλατφόρµα του moodle. Προφανώς σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον ένας. Συγκεκριµένα, ο admin διαχειριστής είναι δεσµευµένος από το 

σύστηµα ως ο διαχειριστής που έκανε την εγκατάσταση και µπορεί να κάνει 
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οτιδήποτε. Όσον αφορά στο e-learning, ο διαχειριστής της πλατφόρµας είναι 

µέλος της ερευνητικής οµάδας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

 

4.6.2. Αναγνώριση χρήστη 

 

 

Εικόνα 25: Σύνδεσµος εισόδου στο σύστηµα και επιλογή γλώσσας 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Η κεντρική σελίδα περιέχει στο πάνω δεξί τµήµα έναν υπερσύνδεσµο για είσοδο στο 

σύστηµα. Ο χρήστης επιλέγει τη γλώσσα µε την οποία επιθυµεί να συνδεθεί και στη 

συνέχεια ενεργοποιεί τον σύνδεσµο. Η οθόνη που εµφανίζεται είναι η παρακάτω: 

 

Εικόνα 26: Είσοδος στο σύστηµα 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Το e-learning δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εισαγάγει το όνοµα χρήστη και τον 

κωδικό του ώστε να του επιτραπεί η είσοδος στο σύστηµα. Στο δεξί τµήµα της Εικόνας 

περιέχονται πάντοτε οδηγίες όσον αφορά µε τον τρόπο που κανείς µπορεί να εγγραφεί, 

εάν επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο για πρώτη φορά. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το e-
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learning επιτρέπει την πρόσβαση µόνο σε πιστοποιηµένους χρήστες του ΠΣ∆, δηλαδή σε 

εκπαιδευτικούς. Τεχνικά, αυτό πραγµατοποιείται µέσω της σύνδεσης του moodle µε έναν 

ldap (lightweight directory access protocol) server ο οποίος περιέχει µια βάση δεδοµένων 

µε όλους τους χρήστες του ΠΣ∆. Ο λογαριασµός τους δηµιουργείται µέσω άλλων 

διαδικασιών που δεν έχουν να κάνουν µε το e-learning, συνεπώς στην πλατφόρµα δεν 

δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα δηµιουργίας νέου λογαριασµού παρά µόνο χρήση των 

στοιχείων που δίνονται από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο. 

 

Σε περίπτωση που δεν ισχύει τέτοιος περιορισµός, στο δεξί τµήµα της ίδιας οθόνης 

εµφανίζονται σύντοµες οδηγίες εγγραφής στο σύστηµα µαζί µε σχετικό σύνδεσµο. Ο 

χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες αυτές και γίνεται µέλος του δικτυακού τόπου. 

 

Σε γενικές γραµµές, το moodle επιτρέπει την πρόσβαση σε τρεις τύπους απλών χρηστών 

(Rice 2007, σελ. 12): 

 

� Ανώνυµη πρόσβαση: Οποιοσδήποτε µπορεί να εισέλθει στο site. 

� Πρόσβαση σε επισκέπτες: Οποιοσδήποτε µπορεί να εισέλθει ως επισκέπτης. Αυτό 

σηµαίνει και πάλι πως δεν πραγµατοποιείται κανενός είδους έλεγχος όσον αφορά 

στην ταυτότητα του χρήστη. Ωστόσο, ενεργοποιείται η συλλογή στατιστικών 

στοιχείων για την πορεία του χρήστη. Φυσικά, αναφερόµαστε στον χρήστη 

Επισκέπτης καθολικά αφού δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσει κανείς την ακριβή 

ταυτότητα του χρήστη, άπαξ και έχει εισέλθει µε το λογαριασµό αυτό. 

� Καταχωρισµένοι χρήστες: Απαιτείται όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης 

(µέσω ενός ldap server, εγγραφή µέσω email, κ.α.). Σαν επιπλέον µέτρο 

προστασίας, το moodle παρέχει τη δυνατότητα θέσπισης κλειδιού εγγραφής για 

ένα µάθηµα ώστε να εγγράφονται µόνον οι µαθητές που έχουν το κλειδί αυτό. 



 98 

4.6.3. Κύριο µενού 

 

Το κύριο µενού της πλατφόρµας έχει τοποθετηθεί στα αριστερά της κεντρικής σελίδας. 

Εκεί ο χρήστης µπορεί να βρει ό,τι αποφασίσει ο διαχειριστής πως πρέπει να τοποθετηθεί 

εκεί. Υπάρχουν κάποιες στοιχειώδεις παρουσιάσεις σχετικά µε το moodle, τη φιλοσοφία 

του αλλά και ορισµένους οδηγούς χρήσης τόσο για την πλατφόρµα όσο και για άλλα 

προγράµµατα (π.χ. Mozilla Firefox). 

 

 

Εικόνα 27: Κύριο µενού του e-learning 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 
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Συνήθως στο σηµείο αυτό τοποθετούνται στοιχεία που πληροφορούν το χρήστη για την 

ταυτότητα του δικτυακού τόπου και τις δυνατότητες που του δίνονται. Επιπλέον, στο 

moodle τα εικονίδια παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τον τύπο του εγγράφου. Έτσι, 

στην ίδια εικόνα το πρώτο εικονίδιο αναφέρεται σε forum, το τέταρτο σε γλωσσάρι, το 

τελευταίο σε chat, κ.τ.λ. 

 

4.6.4. Ηµερολόγιο 

 

Και πάλι στα αριστερά της κεντρικής σελίδας, το ηµερολόγιο δίνει την αίσθηση του 

χρόνου καθώς εκεί µπορεί να τοποθετηθεί οτιδήποτε σε µορφή χρονικής υπενθύµισης, 

δικτυακού ραντεβού ή µάθηµα. 

 

Εικόνα 28: Ηµερολόγιο 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Οι κόκκινες ηµέρες υποδεικνύουν πως έχει κανονιστεί κάτι τη συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία, οπότε ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ επάνω τους. Τότε εµφανίζονται οι 

καταχωρήσεις ηµερολογίου για τη συγκεκριµένη ηµέρα (βλέπε παρακάτω εικόνα) ενώ 

στην ίδια οθόνη φαίνονται και οι γειτονικοί µήνες 
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Εικόνα 29: Καταχώρηση ηµερολογίου 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Εικόνα 30: Ηµερολόγιο 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 
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Στις καταχωρήσεις ο χρήστης µπορεί να δει τι έχει γραφτεί από το διδάσκοντα για τη 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία ενώ στην τελευταία εικόνα φαίνεται η συνολική θεώρηση του 

ηµερολογίου µαζί µε επεξηγήσεις. 

 

4.6.5. ∆ιαχείριση 

 

Όπως αναφέρθηκε σε πιο πάνω παράγραφο, η συνολική διαχείριση µιας πλατφόρµας 

moodle στηρίζεται στην ύπαρξη του διαχειριστή συστήµατος (συνήθως ένας άνθρωπος ή 

µια µικρή οµάδα συνεργατών) ο οποίος έχει µια συνολική άποψη των πραγµάτων και 

απόλυτο έλεγχο στο περιβάλλον.  

 

Εικόνα 31: ∆ιαχείριση πλατφόρµας 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Το µενού της παραπάνω εικόνας δίνει στο διαχειριστή τη δυνατότητα να εµφανίσει όλους 

τους εγγεγραµµένους χρήστες, να πάρει ένα αντίγραφο ασφαλείας από την πλατφόρµα 

του (αρχείο σε µορφή zip το οποίο χρησιµοποιείται για να επανέλθει το σύστηµα σε 

περίπτωση αστοχίας µέσω της αντίστοιχης επιλογής του ίδιου µενού), να εµφανίσει όλα 

τα µαθήµατα της πλατφόρµας, να ρυθµίσει τη λήψη αρχείων καταγραφής του δικτυακού 

τόπου (πρόκειται για στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη συµµετοχή και τις επιδόσεις των 
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εκπαιδευοµένων) ή να επεξεργαστεί τα αρχεία που έχουν φορτωθεί στην πλατφόρµα 

(βίντεο, αρχεία κειµένου, εικόνες, κ.α.). 

 

Όσον αφορά στην πρώτη επιλογή του µενού (∆ιαµόρφωση) αυτή εµφανίζει µια οθόνη 

σαν αυτήν του παρακάτω σχήµατος: 

 

Εικόνα 32: ∆ιαχειριστικό µενού (γνωστότερο ως admin menu) 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Εδώ ο χρήστης µπορεί να διαµορφώσει τις µεταβλητές που επηρεάζουν τη συνολική 

λειτουργία του site, να προσδιορίσει τη µορφή της κεντρικής σελίδας ή να αλλάξει τα 

χρώµατα ολόκληρου του περιβάλλοντος (βάσει υπάρχοντων χρωµατικών θεµάτων ή και 

να συνθέσει ένα από την αρχή). Επιπλέον, µπορεί να φορτώσει νέες γλώσσες στο 

σύστηµα (επικοινωνώντας αυτόµατα µε το moodle.org από όπου κατεβαίνουν και 

εγκαθίστανται τα επιπλέον αρχεία), να ρυθµίσει τα blocks που εµφανίζονται στο site 

(όπως είναι το ηµερολόγιο), κ.α. 
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4.6.6. Μαθήµατα 

 

Το block µαθήµατα έχει να κάνει µε την εµφάνιση όλων των κατηγοριών µαθηµάτων. 

Όπως και πολλά από τα blocks που έχουν περιγραφεί ή θα περιγραφούν παρακάτω, 

µπορεί να µην εµφανίζεται στην κεντρική σελίδα, µετά από ενέργειες του διαχειριστή. 

Γενικότερα, απλώς προσφέρει έναν πιο συγκροτηµένο τρόπο πρόσβασης στα µαθήµατα 

σε σχέση µε την πλήρη λίστα που εµφανίζεται στον κυρίως χώρο της κεντρικής σελίδας. 

 

 

Εικόνα 33: Κατηγορίες µαθηµάτων στο e-learning 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση περιέχονται µόνον οι κατηγορίες µαθηµάτων στο block. 

Όταν υπάρχουν όλα τα µαθήµατα τότε δίπλα στο καθένα εµφανίζεται ένα i στο οποίο ο 

χρήστης µπορεί να κάνει κλικ και να εµφανιστεί η περιγραφή του µαθήµατος. (Rice 

2006, σελ 14) 
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4.6.7. Περιγραφή αρχικής σελίδας 

 

Στην κεντρική οθόνη της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣ∆ περιέχεται ένα block µε 

στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών και εκπαιδευτών µε τη διαχειριστική οµάδα. Το 

block αυτό κανονικά δεν υπάρχει αφού πρόκειται για µια παρέµβαση στον κώδικα: 

Κανονικά, το κοµµάτι αυτό φέρει τον τίτλο Περιγραφή αρχικής σελίδας και προορίζεται 

για την εµφάνιση ενός βασικού κειµένου του διαχειριστή σχετικά µε την πλατφόρµα. 

Ωστόσο, µιας και ο κώδικας του moodle είναι αρκετά δεκτικός στις αλλαγές (λόγω του 

δοµηµένου προγραµµατισµού του), η διαχειριστική οµάδα του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας παρενέβη στον κώδικα για να παραλλαχθεί το εν λόγω τµήµα. Κάνοντας 

κλικ στο email elearning-info@sch.gr αυτόµατα κανείς στέλνει mail στη συγκεκριµένη 

διεύθυνση µέσω της οποίας δέχεται και την απάντηση από κάποιον από τους 

administrators. 

 

 

Εικόνα 34: Περιγραφή αρχικής σελίδας 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Ουσιαστικά, το block περιγραφής της αρχικής σελίδας είναι ένα κοµµάτι HTML κώδικα. 

Παρά το όνοµά του, µπορεί να έχει άλλη µορφή για κάθε µάθηµα και να εµφανίζεται ή 

και όχι. 
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4.6.8. Επικείµενα γεγονότα 

 

 

Εικόνα 35: Επικείµενα γεγονότα 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Το κοµµάτι των Επικείµενων γεγονότων είναι απλώς ένα εργαλείο υπενθύµισης που 

συνεργάζεται µε το ηµερολόγιο. Πολύ απλά, τα συµβάντα που έχουν προγραµµατιστεί 

φαίνονται εδώ ώστε να µη χρειάζεται κανείς να τα αναζητά ξεχωριστά. 
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4.6.9. Συνδεδεµένοι χρήστες 

 

Εικόνα 36: Συνδεδεµένοι χρήστες 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Στο πολύ απλό αυτό block φαίνονται οι χρήστες που είναι συνδεδεµένοι στο σύστηµα 

την τρέχουσα χρονική στιγµή (τα τελευταία πέντε λεπτά). 

 

4.6.10. Προσωπικά µηνύµατα 

 

 

Εικόνα 37: Προσωπικά µηνύµατα 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, το moodle παρέχει τη δυνατότητα αποστολής προσωπικών 

µηνυµάτων από τον ένα χρήστη στον άλλο. Πολύ απλά, πρόκειται κάτι σαν υπηρεσία 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τοπική ισχύ εντός του συστήµατος που λειτουργεί µεταξύ 

λογαριασµών χρηστών. Στο block των προσωπικών µηνυµάτων περιέχονται τα όποια 

µηνύµατα έχουν σταλεί στο χρήστη (και δεν έχουν διαβαστεί). Ο σύνδεσµος Εισερχόµενα 

υποδεικνύει πως το σύστηµα λειτουργεί µε τρόπο παρόµοιο µε το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο ή ένα κινητό τηλέφωνο ώστε να είναι πιο οικείο στο χρήστη. 
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4.6.11. Πρόσφατη δραστηριότητα 

 

 

Εικόνα 38: Πρόσφατη δραστηριότητα 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Επειδή κάποιος χρήστης µπορεί να µην εισέρχεται τακτικά στην πλατφόρµα, είναι 

απαραίτητος κάποιος τρόπος ενηµέρωσης για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο 

σύστηµα από την τελευταία σύνδεση. Άσχετα εάν ο χρήστης έχει δει τις αλλαγές ή όχι, 

κάνοντας κλικ στο Full report of recent activity... εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου 

µπορεί να επιλέξει να δει τις τελευταίες εξελίξεις µε βάση κάποιο φίλτρο που θα επιλέξει 

ο ίδιος: Από την τελευταία σύνδεση, την τελευταία ηµέρα, εβδοµάδα, δεκαπενθήµερο, 

τρεις εβδοµάδες και τον τελευταίο µήνα. 

Εικόνα 39: Πρόσφατη δραστηριότητα στο σύστηµα 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση µας αναφέρεται πως δύο φορές κατά την απουσία του 

χρήστη έχει καταγραφεί δραστηριότητα στα Νέα του δικτυακού τόπου. 
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4.6.12. Τελευταία νέα 

 

 

Εικόνα 40: Τελευταία νέα 

Πηγή: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ 2007 

 

Εδώ ο χρήστης βλέπει τα τελευταία νέα που έχουν γραφτεί (µαζί µε την ηµεροµηνία 

ανακοίνωσης και το συγγραφές) ή προσθέτει δικές του ανακοινώσεις (Προσθήκη νέου 

θέµατος). 

 

 

4.7.  Συµπερασµατικά πάνω στο moodle 

 

Μιας και κινηθήκαµε µάλλον περιγραφικά όσον αφορά στο moodle, τα συµπεράσµατα 

όσον αφορά στην παρουσίασή του θα εξαχθούν από τον αναγνώστη. Κι αυτό διότι η 

µελέτη – πιστή στον αρχικό σχεδιασµό της – περιορίστηκε σε µια πρώτη ανάλυση της 

πλατφόρµας ώστε να κεντριστεί το ενδιαφέρον του ενδιαφεροµένου. Οι απόψεις του 

συγγραφέα σχετικά µε την αρτιότητα φαίνονται από το ύφος του κειµένου συνεπώς µια 

ρητή «δήλωση πίστης» στη φιλοσοφία του moodle θα ήταν µάλλον άσκοπη. 
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Παρόλ’ αυτά, η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα χάρτη µε τα καταγεγραµµένα (υπάρχουν 

πολύ περισσότερα) site που χρησιµοποιούν moodle ανά την υφήλιο: 

 

Εικόνα 41: Moodle sites ανά τον κόσµο 

Πηγή: Moodle.org official site 2007 

 

Μέσα στους δικτυακούς αυτούς τόπους δεν περιέχονται µόνον πανεπιστήµια (για την 

Ελλάδα: Θεσσαλίας, Μακεδονίας, κ.α.) αλλά και ιδιωτικά κολέγια και εκπαιδευτικοί 

οργανισµοί. Το γεγονός αυτό τονίζει την επαγγελµατικότητα του moodle από πλευράς 

αποτελεσµάτων. ∆εν πρόκειται δηλαδή για έναν πειραµατισµό αλλά για ένα 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα που µπορεί να εξασφαλίσει αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικά, 

η έκδοση 1.0.8.1 που µελετήθηκε από την έρευνα των Βαγιάνο, Γρηγορόπουλο και 

Τσινάκο (2005) κρίθηκε “κατάλληλη για περιορισµένη γκάµα χρηστών σε τοπικό 

επίπεδο” ενώ σήµερα η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση ΠΣ∆ (e-learning) που χρησιµοποιεί 

την έκδοση 1.4.2 (αυτή τη στιγµή η αναβάθµιση σε 1.6.3 βρίσκεται σε εξέλιξη) 

υποστηρίζει χιλιάδες χρήστες-εκπαιδευτικούς του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου ανά 

την Ελλάδα και τον κόσµο. 

 

Και αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για την ωριµότητα και αρτιότητα της 

πλατφόρµας αυτής που ονοµάζεται moodle. 



 110 

4.8. Περιληπτικά 

 

Όπως είδαµε, το moodle είναι µια πολύ ισχυρή πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: 

Τόσο σαν όνοµα όσο και από πλευράς λειτουργικότητας. Έχοντας αναφέρει τις 

κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ευόδωσε το moodle, αναφερθήκαµε στη 

βιβλιογραφία που µας ώθησε στην επιλογή του ίδιου έναντι αντίστοιχου λογισµικού της 

κατηγορίας του. Αφού τεκµηριώσαµε την επάξια επιλογή του, δώσαµε στοιχεία για την 

ταυτότητά του (κάνοντας επαρκή αναφορά στις εκπαιδευτικές θεωρίες που το 

στηρίζουν). Μετά από µια τυπική αναφορά σε κάποια ιστορικά στοιχεία, δώσαµε τα 

απαραίτητα (στους πιο υποψιασµένους) τεχνικά χαρακτηριστικά για την βαθύτερη 

κατανόηση της απλότητας του moodle και κάναµε ένα γρήγορο πέρασµα σε κάποια από 

τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές του µε σκοπό την εξοικείωση του αναγνώστη µε 

την έννοια της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (µέσω του moodle). Τέλος, βγάλαµε κάποια 

µικρά συµπεράσµατα όσον αφορά την αξία του συγκεκριµένου λογισµικού και το γιατί 

προτιµάται από τόσους ανθρώπους παγκοσµίως 

 

∆υστυχώς, δεν είναι δυνατή η πλήρης παρουσίαση µιας πλατφόρµας όπως το moodle 

µέσα σε λίγες σελίδες. Για κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν, άλλωστε, µια ολόκληρη έρευνα. 

Το «κενό» αυτό όµως θα καλυφθεί από το ίδιο το ompc που θα αποτελέσει και το 

πρακτικό κοµµάτι της έρευνας. Για περισσότερη ενασχόληση µε το moodle, λοιπόν, ο 

αναγνώστης µπορεί να πλοηγηθεί στην πλατφόρµα του One Moodle Per Child. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: OLPC-MOODLE: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

 

Το olpc αντιπροσωπεύει µια εξαιρετική ιδέα. Τι γίνεται όµως µε την εφαρµογή της; Είναι 

το olpc αρκετά ώριµο για να σταθεί από µόνο του (µιλώντας από άποψη εκπαιδευτική); 

Μήπως το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα θα παρουσιάσει αλλεργικά συµπτώµατα στην 

απορρόφηση olpc για λόγους τόσο λειτουργικούς όσο και πολιτικούς; Αυτούς τους 

προβληµατισµούς καθώς και απαντήσεις σε ορισµένους εξ αυτών θα µελετήσουµε εδώ. 

Επιπρόσθετα, η παράγραφος αυτή θα αναφερθεί σε ορισµένα ακόµη χαρακτηριστικά που 

καθιστούν το olpc «επαναστατικό» και το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό το να αναµένουµε 

µια πραγµατική επανάσταση. Επίσης, θα δούµε ποιοι είναι οι λόγοι που µπορεί να 

οδηγήσουν σε επιµέρους αποτυχία του σχεδίου και πώς θα µπορούσε το moodle να 

λειτουργήσει ως βοηθητικό µέσο. 

 

 

5.1. Γενικά 

 

Μέχρι αυτό το σηµείο έχουν παρουσιαστεί σε έναν επαρκή βαθµό τόσο το olpc όσο και 

το moodle. 

 

Σε πρώτο στάδιο έγινε µια εισαγωγή στην έννοια του Ελεύθερου Λογισµικού / 

Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα. ∆ιασαφηνίστηκε τι είναι το ΕΛ/ΛΑΚ, από ποιον 

παράγεται, πώς λειτουργεί και ποια είναι τα οφέλη του. 

 

Στη συνέχεια, περιγράφηκε η φιλόδοξη προσπάθεια του µαθητικού υπολογιστή και το 

πώς δίνεται κανονική µάχη τόσο για την παγκόσµια υποστήριξη του προγράµµατος όσο 

και για τη µείωση του κόστους στο επιθυµητό όριο των 100 δολαρίων. Κινηθήκαµε γύρω 

από τεχνικά ζητήµατα, ζητήµατα φιλοσοφίας αλλά και γενικότερης λειτουργίας του olpc. 
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Έπειτα παρουσιάστηκε το moodle ως πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που 

ακολουθεί τη λογική του ελεύθερου και ανοιχτού λογισµικού. ∆όθηκε η ταυτότητα του 

moodle και σκιαγραφήθηκαν ορισµένα βασικά τµήµατά του. Κατά την περιγραφή του 

moodle αναφερθήκαµε σε µια ιδέα πάνω στην οποία είναι βασισµένο. Πρόκειται για 

εκπαιδευτικές φιλοσοφίες που ακολουθούν πρότυπα πέρα από την παραδοσιακή 

διδασκαλία. 

 

Μέσα από την ανάλυση των φιλοσοφιών αυτών θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε το 

κατά πόσο η λογική του XO ως φορητού υπολογιστή που θα ανοίγει δρόµους πρόσβασης 

σε όλα τα παιδιά του κόσµου θα µπορούσε να συµβαδίσει µε την ύπαρξη µιας (ή και 

περισσοτέρων) πλατφόρµας moodle που θα εξυπηρετούσε ως κοινός τόπος ανταλλαγής 

ιδεών, ανησυχιών καθώς και εκπαιδευτικού υλικού για τους χρήστες του XO. 

 

Η πλατφόρµα του moodle είναι, στην ουσία, ένας κοινός τόπος συνεύρεσης εκπαιδευτών 

και µαθητών. Μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργός χώρος µάθησης ή ακόµη και ως 

αποθηκευτικός χώρος εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξει µόνο 

του αλλά και σε συνεργασία µε άλλα εργαλεία εκπαίδευσης. Έχοντας λοιπόν εξετάσει 

πτυχές του όσο και πτυχές του olpc, µένει να δούµε το εξής: Κατά πόσο µπορεί η µία 

ιδέα να υπηρετήσει την άλλη; Ή αλλιώς, κατά πόσο είναι εφικτή η χρήση µιας κλασικής 

πλατφόρµας moodle για τη διακίνηση υλικού του µαθητικού υπολογιστή; Υπάρχει λόγος 

να γίνει κάτι τέτοιο; 

 

Πιθανές απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους. 

Παρουσιάζονται επιπλέον στοιχεία για το XO και το moodle που έχουν όµως να κάνουν 

µε την εκπαιδευτική πλευρά τους και τη µεταξύ τους συνεργασία και γίνεται µια άτυπη 

διαπραγµάτευση ιδεών γύρω από τη συνένωσή των δύο. Με διαφορετικά λόγια, οι 

παρακάτω παράγραφοι ασχολούνται µε ό,τι δεν αναφέρθηκε µέχρι τώρα: Πώς θα 

λειτουργήσουν όλα αυτά. Ας εξετάσουµε πρώτα τον απώτερο σκοπό του olpc και στη 

συνέχεια τη βαθύτερη ιδέα πίσω από το moodle. 
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5.2. Οι εκπαιδευτικές παράµετροι του olpc 

 

Πέρα από την ιδέα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις συµφωνίες, δεν έχουµε µελετήσει 

βαθύτερα το γιατί το XO ελπίζει να πετύχει. Γιατί, δηλαδή, ο µαθητικός υπολογιστής να 

κάνει τη διαφορά; Τι έχει που δεν έχει ένα οποιοδήποτε project διαµοιρασµού φθηνών 

υπολογιστών; Για να το καταλάβουµε αυτό πρέπει να ρίξουµε µια ενδελεχέστερη µατιά 

στο τι πραγµατικά ελπίζει να πετύχει το ίδρυµα OLPC µε το πρόγραµµα του υπολογιστή 

των 100 δολαρίων. 

 

5.2.1. Η ιδέα γύρω από το XO 

 

Μέχρι πρόσφατα, τα απαγορευτικά κόστη έκδοσης και διανοµής καθιστούσαν αδύνατο 

τον “διαµοιρασµό” τοπικών projects πέρα από τα όρια ενός σχολείου. Αυτό που 

χρειάζεται, λοιπόν, είναι ένας τρόπος εύκολου διαµοιρασµού των εµπειριών αυτών 

µεταξύ των παιδιών ώστε αυτή η “βάση εµπειριών” να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερη. 

“Το OLPC στοχεύει στο να παρέχει πρόσβαση σε βιβλιοθήκες γνώσεων, ιδεών, 

πειραµάτων και τεχνών που άλλοι έχουν δηµιουργήσει (ή έχουν αποπειραθεί να 

δηµιουργήσουν) ως ένα παράθυρο σε έναν κόσµο παραδειγµάτων και αναφορών πάνω 

στα οποία τα παιδιά θα χτίσουν τα δικά τους οικοδοµήµατα. Όσο τα παιδιά µελετούν 

νέες περιοχές γνώσης και προσθέτουν νέες ιδέες και πειράµατα, θα έχουν τη δυνατότητα 

να ανανεώνουν την ίδια γνώση που µοιράζονται µε αυτούς γύρω τους”. (OLPC Wiki 

2007a) 

 

Σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται στο Wiki που έχει στηθεί από το OLPC (2007a), “το 

OLPC έχει σχεδιαστεί γύρω από την ιδέα του ελεύθερου διαµοιρασµού της γνώσης. Ο 

στόχος µας είναι να δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να µοιράζονται εµπειρίες και να 

χτίζουν επάνω σε αυτά που µαθαίνουν µε οποιονδήποτε τρόπο.” Όντως λοιπόν, ο 

µαθητικός υπολογιστής έχει βασιστεί στη διάθεση των παιδιών να αντλούν γνώση από τη 

γνώση που ήδη έχουν και από όσα είναι γύρω τους – πολύ απλά δοκιµάζοντας και 

κάνοντας λάθη. Τα αυτόνοµα δίκτυα που θα γεννηθούν από τον XO θα καταστήσουν 
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δυνατή τη δηµοσίευση προσπαθειών προσαρµοσµένων στην κάθε κουλτούρα και τοπικές 

συνήθειες. 

 

Με άλλα λόγια, ένας από τους κυριότερους ίσως στόχους του olpc είναι η δηµιουργία 

δικτύων (όχι απαραίτητα τοπικών) µέσω των οποίων τα παιδιά θα διακινούν γνώση, 

εµπειρίες και ιδέες. Στο χτίσιµο αυτών των νέων κοινωνιών γνώσης θα βασιστεί η νέα 

γενιά κοινών project τα οποία θα προωθούν τη συνεργασία µεταξύ των παιδιών για την 

επίτευξη κοινών µαθησιακών στόχων και τη δηµιουργία νέων ιδεών. Οι µαθησιακοί 

στόχοι µπορεί να είναι απλώς εργασίες που έχουν ανατεθεί στα παιδιά από τον δάσκαλό 

τους ή ακόµη και προσωπικοί πειραµατισµοί κάποιου παιδιού που πήραν διαστάσεις 

γενικότερου πειραµατισµού. 

 

Πρακτικά, το κάθε σχολείο θα έχει έναν olpc server ο οποίος θα στηρίζει τα δίκτυα που 

θα δηµιουργούνται γύρω από το ίδιο. Ο εξυπηρετητής αυτός δε θα αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη δηµιουργία δικτύου καθώς δύο XO θα µπορούν να επικοινωνήσουν 

µεταξύ τους απευθείας (ή ακόµη και µέσω άλλων XO τα οποία όµως δε θα είναι 

αναγκαία ενεργοποιηµένα). Ωστόσο, µέσω αυτού θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής 

µεγάλης ποσότητας υλικού η οποία θα βρίσκεται αποθηκευµένη σε άλλες τοποθεσίες. 

 

Πώς όµως θα λειτουργούν ακριβώς τα δίκτυα αυτά;  

 

5.2.2. ∆ίκτυα XO 

 

Τα XO δίκτυα θα δηµιουργηθούν από το στήσιµο ενός η περισσότερων σχολικών servers 

σε κάθε σχολείο οι οποίοι θα προσφέρουν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες αλλά και στο 

Internet. Από εκεί κι έπειτα, όπως είδαµε στην παράγραφο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του olpc, τα mesh δίκτυα θα συνδέουν διαδοχικά όλους τους µαθητές µε τους servers 

αλλά και µεταξύ τους.  

Από τεχνολογικής απόψεως, οι σχολικοί olpc servers θα έχουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 
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� Το κάθε σχολείο θα υποστηρίζει µια ψηφιακή βιβλιοθήκη υλικού. Εκεί θα 

αποθηκεύεται ό,τι δηµιουργείται (τόσο από τους καθηγητές όσο και από τους 

µαθητές) ταξινοµηµένο κατά θεµατική ενότητα. Επιπλέον, ο κάθε server θα δίνει 

πρόσβαση σε υλικό ανακτηµένο από µουσεία και εθνικές βιβλιοθήκες, σε έργα 

µεγάλων δηµιουργών (µουσική, ζωγραφική, µαθηµατικά, κ.α.) αλλά και σε 

λογοτεχνικές βιβλιοθήκες. (OLPC Wiki 2007a) 

� Οι ίδιοι οι server, εκτός από το να είναι συνδεδεµένοι στο Internet, θα 

επικοινωνούν µεταξύ τους ώστε να ανταλλάσσεται υλικό µεταξύ των 

δηµιουργηµένων δικτύων. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει πως ένα παιδί θα µπορεί – 

µέσω του XO του – να συνδεθεί στο τεράστιο δίκτυο πληροφοριών των olpc 

servers αλλά και στο ίδιο το ∆ιαδίκτυο. 

� Από τους  servers θα παρέχονται επιπλέον εργαλεία για τη συνεργασία µέσα και 

µεταξύ των δικτύων XO. Τα ήδη έτοιµα αυτά εργαλεία θα περιλαµβάνουν 

πλατφόρµες για συνεργατική ανάπτυξη και παραµετροποίηση έργων σε πρότυπα 

µικρών κοινωνιών. Τέλος, θα υπάρχει και ένας media server για την αποθήκευση 

εγγραφών εικόνας και ήχου. 

 

5.2.3. Οργάνωση και προσφορά υλικού 

 

Από πλευράς οργάνωσης, το υλικό µέσα στα olpc δίκτυα παρουσιάζει ευκαιρίες 

οργάνωσης σε πολλά επίπεδα: 

 

� Στο κατώτερο επίπεδο, τα ίδια τα παιδιά θα µάθουν να οργανώνουν και να 

παρουσιάζουν τη γνώση δηµιουργώντας συλλογές για τον εαυτό τους και τους 

άλλους. Έτσι, το αναπτυχθέν υλικό θα οργανώνεται κατά τη γένεση και πρώτη 

διακίνησή του. 

� Αµέσως µετά, οι καθηγητές θα συνενώνουν παραχθείσα γνώση αλλά και θα 

χτίζουν επάνω της δουλεύοντας στο ίδιο επίπεδο µε τους µαθητές προς τη 
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δηµιουργία υλικού που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη συµβατική 

εκπαίδευση αλλά και παράλληλα µε αυτήν. 

� Το σχολείο µπορεί να έχει την ευθύνη ενός γενικότερου συντονισµού της βάσης 

που θα διατηρείται στον σχολικό server. 

� Καθώς ο εθελοντισµός είναι εν γένει άναρχος, η κάθε χώρα θα µπορούσε να 

ορίσει µια επιτροπή “περιεχοµένου” η οποία θα επιβλέπει και θα συντονίζει τις 

προσπάθειες για τη δηµιουργία, συντήρηση και οργάνωση περιεχοµένου για τον 

XO. Μέσω της ίδιας δικλείδας θα µπορεί να οργανώνεται και παρακολουθείται οι 

µεταφράσεις και παραµετροποιήσεις των ξένων προγραµµάτων σε τοπικές 

συνήθειες και γλώσσες. 

 

Οι παραπάνω προτάσεις, αν εφαρµοστούν, θα δώσουν στη νεοσύστατη κοινωνία των XO 

τη δοµή που πολλές φορές λείπει από αντίστοιχες προσπάθειες: Σε εθελοντική βάση, τα 

παιδιά και οι εκπαιδευτές θα δηµιουργούν και θα οργανώνουν – σε πρώτη φάση – υλικό, 

νέες εφαρµογές, ασκήσεις, κ.α. Σε γενικό συντονιστικό ρόλο – κάτι που θα αποδώσει 

περισσότερο σε µάλλον επαγγελµατικό (µε άλλα λόγια κρατικό) επίπεδο θα µπορούσαν 

να υπηρετήσουν κρατικοί φορείς όπως πανεπιστήµια, υπουργεία παιδείας, µεγάλοι 

εκπαιδευτικοί οργανισµοί και ίσως σχολεία. 

 

Για την ευόδωση των προσπαθειών αυτών αλλά και την “διαφύλαξη των ηθικών αρχών 

του όλου project” απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα παρακάτω (OLPC Wiki 2007a): 

 

� Ο όποιος πηγαίος κώδικας θα πρέπει να είναι διαθέσιµος στον οποιοδήποτε ενώ 

θα πρέπει να επιτρέπεται η αντιγραφή και τροποποίησή του. Έτσι τόσο 

προγραµµατιστές όσο και παιδιά θα µπορούν να µεταβάλουν την εκάστοτε 

εφαρµογή ώστε αυτή να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. 

� Μαζί µε τον κώδικα αυτόν θα πρέπει να περιέχεται περιγραφή της δηµιουργίας 

του, ιστορικά στοιχεία και στοιχεία όσων συνεισέφεραν στην εξέλιξή του. 

Φυσικά, θα πρέπει να αναφέρονται και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά 
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τη φάση της κατασκευής του ώστε ακόµη και ένα παιδί να µπορεί να καταλάβει 

τη διαδικασία µε την οποία αναπτύχθηκαν περιεχόµενο και εργαλεία. 

� Θα πρέπει να επιτρέπεται η διανοµή τροποποιηµένων ή µεταφρασµένων 

αντιγράφων ενός κώδικα ώστε όλες οι ελευθερίες που ήταν διαθέσιµες στους 

αρχικούς δηµιουργούς να εξυπηρετούν και τους συνεχιστές των προσπαθειών 

αυτών. 

� Θα υπάρχει νοµιµότητα της αναδιανοµής κώδικα χωρίς οιαδήποτε άδεια – είτε 

ξεχωριστά ή ως µέρος µιας συλλογής – καθώς δε γίνεται να γνωρίζουµε (συνεπώς 

και δε θα έπρεπε να ελέγχουµε) τον τρόπο µε τον οποίο µια ιδέα θα 

επαναχρησιµοποιηθεί. Όσο τα παιδιά ξεπερνούν την υπάρχουσα γνώση, οι 

βιβλιοθήκες γνώσης που έχουν στη διάθεσή τους θα πρέπει να εξελίσσονται µαζί 

τους. 

� ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί πάνω στο υλικό που θα διανέµεται µαζί 

µε µια εφαρµογή: Οι άδειες δε θα πρέπει να περιορίζουν την κοινή γνώση όσον 

αφορά σε οποιοδήποτε υλικό υπάρχει πάνω σε µια πλατφόρµα. Ένας ολόκληρος 

κόσµος από εφαρµογές και υλικό γι'αυτές θα πρέπει να είναι ανοιχτός στα παιδιά 

του XO project. Και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα στις 

ανοιχτές λύσεις που θα τους προσφέρονται. 

� Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα µεταφοράς αυτών των δικαιωµάτων σε 

άλλους (εκτός OLPC project). Αυτό σηµαίνει πως θα πρέπει να αποφευχθεί η 

σύνταξη ιδιαίτερων αδειών για το OLPC ή τα παιδιά που θα συµµετέχουν. Με τον 

τρόπο αυτό υλικό θα µπορεί να εισέρχεται αλλά και να εξέρχεται από την 

κοινωνία του XO µε καθηµερινή ευκολία αφού οι άδειες που θα ακολουθούνται 

θα είναι οι ίδιες, συνεπώς και το νοµικό περιβάλλον δε θα αλλάζει. 

� ∆εν θα απαιτούνται δικαιώµατα για αναδιανοµή ή µετατροπή κώδικα. Κι αυτό για 

λόγους ρεαλισµού: Το project του OLPC δε µπορεί να προχωρήσει βασισµένο 

στα υπάρχοντα νοµικά πλαίσια και τις συνήθεις πρακτικές περί συγγενικών 

δικαιωµάτων, κτλ. 

� Θα υποστηρίζονται και θα προωθούνται ανοιχτά πρότυπα δεδοµένων και αρχείων 

που µπορούν να αναπτυχθούν και να δεχθούν επεξεργασία από ελεύθερα 
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εργαλεία (π.χ. από την επικαιρότητα του Free Software είναι το πρότυπο odt – 

Open Document Template – που υποστηρίζεται πρωτίστως από το OpenOffice 

2.0.) 

� Θα αποφεύγεται η ξεχωριστή αντιµετώπιση απέναντι σε άτοµα ή επιστηµονικούς 

χώρους είτε µέσω συστηµατικής µεροληψίας ή µέσω πλατφορµών που δεν 

προσφέρονται για πρόσβαση από άτοµα µε συγκεκριµένες (ή και ειδικές) 

ανάγκες. 

 

Τη στιγµή αυτή το OLPC αναζητά “δωρητές” περιεχοµένου για τον πρώτο εµπλουτισµό 

του XO µε εκπαιδευτικό υλικό. Αν και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για υλικό ειδικά 

αναπτυγµένο (ή ακόµη διαµορφωµένο) για παιδιά και εκπαιδευτές (OLPC Wiki 2007b) , 

γίνεται λόγος για µια πληθώρα αρχείων όπως κείµενο (από ιστορίες και ποιήµατα µέχρι 

τεχνικά κείµενα οδηγιών), εγκυκλοπαίδειες (άτλαντες, λεξικά κ.α.), εικόνες (από 

αρχιτεκτονικά σχέδια µέχρι φωτογραφίες), πολυµεσικό υλικό (από βίντεο µέχρι 

animation) και φυσικά λογισµικό (παιχνίδια, εργαλεία, προσοµοιώσεις, διαδραστικά 

εργαλεία) και άλλα. 

 

Μοναδικός περιορισµός στο υλικό που θα εγκατασταθεί στον µαθητικό υπολογιστή είναι 

να ανήκει στην άδεια GNU/GPL ή Creative Commons. 

 

Κάποιος µπορεί να προσφέρει στη διαδικασία ανάπτυξης υλικού µε πολλούς τρόπους 

όπως προτείνοντας µια ιδέα που θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στο XO, µε το να γίνει 

µέλος µιας ηλεκτρονικής λίστας ανταλλαγής ιδεών ή ακόµη και ελέγχοντας την 

εφαρµογή που δηµιούργησαν άλλοι. 

 

Συγκεκριµένα για τους συγγραφείς σχολικών βιβλίων, γίνεται προσπάθεια από πλευράς 

OLPC να σκαναριστεί πλήρως το σχολικό υλικό ώστε να περαστεί ολόκληρο στο XO. 

Έτσι, ο µαθητής θα έχει στη διάθεσή του µια πληθώρα σχολικών (ηλεκτρονικών) βιβλίων 

κουβαλώντας µόνο τον µαθητικό του υπολογιστή. 
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5.2.4. Αρχές δηµιουργίας υλικού 

 

Η συγγραφή / δηµιουργία υλικού για το XO δεν είναι απλή υπόθεση. Αιτία είναι η 

ιδιαίτερη φύση του µαθητικού υπολογιστή όσον αφορά τον προορισµό του, το πεδίο 

δράσης του, τον µη εµπορικό χαρακτήρα του, κ.α. Συνεπώς, οι επίδοξοι δηµιουργοί 

πρέπει να έχουν υπόψιν ορισµένες βασικές αρχές  / προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί 

το νέο υλικό. Ας εξετάσουµε τις ιδιότητες που θα πρέπει να έχει το υλικό που θα 

συµπεριληφθεί στον XO: 

 

� Ανεξαρτησία από εµπορικά πρότυπα: Οι εµπορικές κωδικοποιήσεις (π.χ. mp3) 

δεν είναι ευπρόσδεκτες αφού δηµιουργούν εξαρτήσεις από εταιρείες. Αντ'αυτών 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανοιχτοί τύποι αρχείων όπως PDF, DJVU, 

OpenDocument, PNG, SVG, κ.α. 

� “Πρώτα πράξη, θεωρία αργότερα”  (OLPC Wiki 2007c): Το παράδοξο µε τον 

µαθητικό υπολογιστή είναι πως σχεδιάστηκε για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 

τελείως διαφορετικό από αυτό µέσα στο οποίο έλαβε χώρα ο ίδιος ο σχεδιασµός. 

Το γεγονός αυτό πρέπει επίσης να παραµένει ζωντανό κατά την ανάπτυξη του 

περιεχοµένου. ∆εν γίνεται λοιπόν να βοµβαρδίσουµε παιδιά χωρών του Τρίτου 

Κόσµου µε θεωρία χωρίς πρακτικό αντίκρισµα. Αντ' αυτού, η όλη διαδικασία 

πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την πράξη, µε τη θεωρία να ακολουθεί 

αργότερα, παίζοντας συµπληρωµατικό ρόλο. 

� Μινιµαλισµός: ∆εν είναι δυνατόν να χωρέσει ολόκληρη η εκπαιδευτική 

διαδικασία µέσα σε µία και µόνη εφαρµογή. Κάτι τέτοιο θα ήταν τόσο χρονοβόρο 

όσον αφορά στην ανάπτυξη όσο και δύσχρηστο από ορισµένες κατηγορίες 

παιδιών. Για τον λόγο αυτό προτιµώνται περισσότερο λιτές εφαρµογές που 

καλύπτουν µόνον δύο ή τρεις πλευρές του υπό εξέταση γνωστικού αντικειµένου. 

Έτσι συντάσσεται υλικό που είναι όχι µόνο πιο κατανοητό αλλά και περισσότερο 

πλούσιο αφού δίνεται έµφαση σε στοιχεία όπως εικόνες, ήχος ή βίντεο που 

µπορούν να συνοδεύουν την εκάστοτε ύλη. 
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Τέλος, η ανάπτυξη υλικού για το olpc πρέπει να γίνεται µε γνώµονα το γεγονός πως 

έχουν ανοίξει νέοι δρόµοι στην εκπαίδευση µε την εισαγωγή εργαλείων όπως το XO σε 

αυτήν. Θα ήταν λοιπόν άστοχη η εµµονή στον κλασικό ινστρουκτιβισµό (κλασική 

“παράδοση” γνώσης από τον δάσκαλο στον µαθητή) που θέλει το παιδί να ακούει τα 

λεγόµενα του δασκάλου, να τα δέχεται, να τα αποστηθίζει και, στο τέλος, να τα θεωρεί 

δική του γνώση. Με το olpc µπορούµε πραγµατικά να ωφεληθούµε ακολουθώντας 

πλήρως τη λογική του κονστρουκτιβισµού που θέλει το παιδί να χτίζει γνώση πάνω στις 

δικές του εµπειρίες. “Είναι καιρός να προχωρήσουµε την εκπαίδευση ένα βήµα µπροστά 

υλοποιώντας τις θεωρίες των Piaget, Papert, Montessori και τόσων άλλων”. (OLPC Wiki 

2007c) 

 

Φυσικά, υπάρχει και ο αντίλογος που θέλει τον ινστρουκτιβισµό να είναι η µόνη δίοδος 

για ορισµένους τοµείς όπως η Χηµεία ή η Άλγεβρα. Όχι άδικος ισχυρισµός, είναι η 

αλήθεια, αφού ο πειραµατισµός µε χηµικά στοιχεία µπορεί να αποβεί µέχρι και 

θανάσιµος. Ωστόσο, υπάρχει µια παράµετρος που δεν έχει ακόµη αναφερθεί: Κι αυτή 

είναι η συχνή έλλειψη κατάλληλου διδάσκοντα σε ορισµένες περιπτώσεις. Στο σηµείο 

αυτό µπορεί λοιπόν να λειτουργήσει η νέα εκπαιδευτική κοινωνία του XO προσφέροντας 

έναν δικτυακό τόπο όπου θα γίνεται η διδασκαλία τέτοιων µαθηµάτων. Με τον τρόπο 

αυτό ο µαθητής θα έχει µεν κάποιον να επιβλέπει (ή καλύτερα να “κατευθύνει”) την 

µαθησιακή του πορεία χωρίς όµως να υποβάλλεται στους περιορισµούς της κλασικής 

σχολικής τάξης: Οι γρήγοροι µαθητές περιµένουν τους υπολοίπους ενώ οι πιο αδύναµοι 

συχνά θυσιάζονται στο βωµό του µέσου όρου των µαθητών που πρέπει να προχωρήσει.  

 

Αλήθεια όµως, γιατί επανερχόµαστε στο ζήτηµα του µαθητικού υπολογιστή όταν τον 

έχουµε ήδη παρουσιάσει σε προηγούµενο τµήµα της εργασίας; Η απάντηση είναι πως 

τώρα βλέπουµε µια νέα ανάγκη στην προσπάθεια του olpc: Την ανάγκη για έλεγχο του 

παιδιού παρόλες τις τακτικές που περηφανευόµαστε πως το XO ακολουθεί. Και σε αυτό 

το σηµείο το moodle θα γεµίσει το κενό. Θα επανέλθουµε όµως σε αυτό λίγο αργότερα. 

 

 



 121 

5.2.5. Πολιτική όσον αφορά στην κεντρική διαχείριση του olpc 

 

Πέρα από αυτά που έχουν ήδη ειπωθεί σχετικά µε την ανάγκη κεντρικής διαχείρισης των 

δικτύων του XO, υπάρχει ακόµη ένα ζήτηµα που χρίζει αναλύσεως όσον αφορά στην 

εισαγωγή του XO στα σχολεία. Πρόκειται για την “αυθεντία” του εκπαιδευτή και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτή θα προσβληθεί από το νέο εργαλείο. ∆ιότι, ναι µεν ο µαθητικός 

υπολογιστής θα δώσει στον κάθε εκπαιδευόµενο νέες δυνατότητες. Τι γίνεται όµως στην 

περίπτωση που ο ίδιος ο καθηγητής νιώσει διωγµένος από την τάξη του εξαιτίας των 

νέων µηχανηµάτων και της συνεχούς ενασχόλησης των µαθητών του µε αυτά; Ακόµη 

χειρότερα, “τι γίνεται στην περίπτωση που το ίδιο το XO απαγορευτεί από τα σχολεία 

επειδή διαταράσσει το σχολικό περιβάλλον και αµφισβητεί την αυθεντία του καθηγητή 

(ο οποίος δε λαµβάνει κανενός είδους εκπαίδευση πάνω στη νέα τεχνολογία);” (Cole 

2007) 

 

Ας εξετάσουµε την πιθανή περίπτωση ενός δηµοτικού σχολείου. Πώς λειτουργεί; Ο 

δάσκαλος παραδίδει στα παιδιά την καινούρια “ύλη” στο κάθε µάθηµα και στη συνέχεια 

τους δίνει δουλειά για να κάνουν στο σπίτι. Η δουλειά αυτή µπορεί να έχει τη µορφή 

εργασιών, αποστηθίσεων ή απλών ασκήσεων (συµπλήρωσης, ταξινόµησης, κτλ). Κατά 

τη διάρκεια του µαθήµατος τα παιδιά προσέχουν τον δάσκαλο σε αυτά που λέει και 

ενίοτε κάνουν ασκήσεις µέσα στο µάθηµα µε την καθοδήγηση του ιδίου. 

 

Για παράδειγµα, έστω το πρώτο µάθηµα της πρόσθεσης. Ο δάσκαλος εισάγει την έννοια 

της πρόσθεσης στα παιδιά µέσω κάποιου καθηµερινού παραδείγµατος “ο Κώστας 

ψωνίζει 5 πορτοκάλια κι η µαµά του άλλα 3, πόσα έχουν συνολικά, κτλ”. Στη συνέχεια, ο 

δάσκαλος ζητά από τα παιδιά την γνώµη τους σχετικά µε την πρόσθεση εξετάζοντας µε 

τον άτυπο αυτόν τρόπο το επίπεδο των παιδιών στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Έπειτα 

αρχίζει να “στήνει” στον πίνακα µια βασική πρόσθεση ώστε να τυπωθεί στα παιδιά η 

εικόνα της νέας µαθηµατικής πράξης. 
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Αφού εκτελεστούν αρκετά παραδείγµατα και η πλειοψηφία των παιδιών αφοµοιώσει την 

λογική, ο δάσκαλος αρχίζει να λύνει – µαζί µε τα παιδιά αυτήν τη φορά – ασκήσεις 

πρόσθεσης. Κατά την διαδικασία αυτή ξεχωρίζουν οι τρεις κατηγορίες µαθητών: 

 

� Αυτοί που έχουν ήδη κατανοήσει την πρόσθεση είτε λόγω υψηλότερου 

υποβάθρου (π.χ. κάποιος τους έχει ήδη εξηγήσει την πράξη αυτή στο σπίτι) είτε 

επειδή απορροφούν ευκολότερα νέες έννοιες. 

� Αυτοί που βρίσκονται στην πορεία της κατανόησης, οι οποίοι είναι και αυτοί 

στους οποίους απευθύνεται η συγκεκριµένη διαδικασία της εξήγησης νέων 

παραδειγµάτων. 

� Αυτοί που δεν έχουν ακόµη κατανοήσει την πρόσθεση κι ούτε πρόκειται να την 

κατανοήσουν µε τα νέα παραδείγµατα. Απλώς χρειάζονται περισσότερο χρόνο 

κατά την εξήγηση του µηχανισµού πριν µπουν στην διαδικασία επίλυσης 

παραδειγµάτων. Με την µερίδα αυτή µαθητών ο δάσκαλος µάλλον θα πρέπει να 

ασχοληθεί ξεχωριστά όσο η υπόλοιπη τάξη θα λύνει παραδείγµατα µόνη της, 

αργότερα. 

 

Το πέρας του µαθήµατος σηµατοδοτείται από το σηµείο όπου ο δάσκαλος διαπιστώσει 

πως έχει επιτευχθεί (ή και όχι, πολλές φορές) ο διδακτικός του στόχος. Ο τελευταίος 

µπορεί να είναι “τουλάχιστον το 75% των µαθητών να µπορεί να κάνει µια πρόσθεση 

µονοψήφιων αριθµών µε τη χρήση των δακτύλων” ή κάτι απλούστερο. Εάν ο στόχος του 

εκπαιδευτή έχει καλυφθεί, τότε ο ίδιος µπορεί να δώσει ασκήσεις για το σπίτι. Τις 

ασκήσεις αυτές η τάξη µπορεί να αρχίσει να τις λύνει τη στιγµή που τελειώσει η 

διδακτική ώρα ώστε ο καθηγητής να µπορεί µεν να καθοδηγήσει τον κύριο όγκο των 

µαθητών αλλά κυρίως να ασχοληθεί µε το ενδεχόµενο 25% που δεν κατανόησε την 

διαδικασία. 

 

Το µοντέλο που µόλις περιγράφηκε δεν ακολουθεί κάποια τυπική διαδικασία ούτε 

διδάσκεται σε κάποιο βιβλίο. Είναι, ωστόσο, ένας τρόπος που ακολουθείται συχνά εάν 

ληφθούν υπόψιν οι περιορισµοί που επιβάλλονται από το ίδιο το σύστηµα (περιορισµένη 
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ώρα, παιδιά διαφορετικού επιπέδου, κτλ). Αναµφίβολα η διαδικασία παρουσιάζει 

ελαττώµατα αφού, για παράδειγµα, περιθωριοποιούνται – έστω και για λίγο – οι µαθητές 

που δεν αντιλαµβάνονται την έννοια της πρόσθεσης µε την πρώτη οπότε και ανήκουν 

στην οµάδα στην οποία ο δάσκαλος απευθύνεται τη δεύτερη φορά που παραδίδει την 

έννοια (όσο η υπόλοιπη τάξη λύνει της ασκήσεις για το σπίτι). 

 

Ο οποιοσδήποτε αντιλαµβάνεται πως εάν ο στόχος δεν επιτευχθεί (αν για παράδειγµα 

µόνον οι µισοί µαθητές κατανοήσουν την πρόσθεση) τότε ο δάσκαλος πρέπει να 

ακολουθήσει άλλον δρόµο αφού δεν µπορεί να ξεχωριστά στους µισούς µαθητές της 

τάξης την πρόσθεση ενώ η υπόλοιπη τάξη λύνει ασκήσεις. Κάτι τέτοιο θα ήταν απλώς 

πολύ χρονοβόρο. 

 

Παρά τους προβληµατισµούς που εγείρονται, υπάρχει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα στο 

πρακτικό αυτό µοντέλο παραδοσιακής διδασκαλίας: Η ευµεταβλητότητα. Εάν ο 

δάσκαλος διαπιστώσει πως είναι δυσκολότερο να αντιληφθούν τα παιδιά πως ένα και 

πέντε µήλα µας κάνουν έξι µήλα, τότε έχει πάντοτε την επιλογή να ακολουθήσει άλλο 

παράδειγµα. Αυτός ο βρόχος συνεχίζεται εσαεί, έως ότου η τάξη φτάσει τον 

εκπαιδευτικό στόχο ή ο καθηγητής αναγκαστεί να προσαρµόσει ριζικά το µάθηµα σε 

δεδοµένα την ύπαρξη των οποίων δεν είχε υπολογίσει (τα παιδιά δυσκολεύονται 

περισσότερο από το αναµενόµενο να κατανοήσουν τη νέα έννοια, η τάξη είναι ανήσυχη 

λόγω π.χ. της ζέστης ή απλά ο δάσκαλος κρίνει πως τελικά χρειάζεται περισσότερη 

δουλειά). 

 

Το ερώτηµα λοιπόν είναι το εξής: Σε ποιο από τα παραπάνω σηµεία µπορεί να εισαχθεί ο 

µαθητικός υπολογιστής; Η ύλη θα υπαγορεύεται από τον δάσκαλο (όπως και πριν) ενώ οι 

µαθητές θα αξιοποιούν το προσωπικό τους XO για να δηµιουργήσουν και να λύσουν 

παραδείγµατα; Γιατί οι µαθητές να τα καταφέρουν καλύτερα µε τον XO από ότι πριν; 

∆εν είναι, άλλωστε, ακόµη ένα στοιχείο πολυπλοκότητας στην όλη περίπτωση; ∆εν είναι 

κάτι που τους επιβάλλει νέες ώρες εκµάθησης νέων τεχνολογιών και µεθόδων εργασίας; 
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Ποιος θα τους δείξει πώς να δουλεύουν; Ποιος θα τους παρέχει τη γνώση που θα πρέπει 

να “καταναλώσουν”; 

 

Απαντήσεις στις απορίες αυτές θα αποπειραθούµε να δώσουµε εντός ολίγου. 

 

 

5.3. Το moodle ως πιθανός συνεργάτης του olpc 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία της κεντρικής σελίδας του moodle, ο αριθµός των γνωστών 

εγκαταστάσεων µέχρι σήµερα ξεπερνά τις 20 χιλιάδες. Αυτό σηµαίνει περισσότερες από 

900 χιλιάδες αναρτηµένα µαθήµατα, 1.4 εκατοµµύρια εκπαιδευτές και περισσότερες από 

13 εκατοµµύρια εγγραφές µαθητών. (Arrowsmith 2007) 

 

Πάντοτε σύµφωνα µε τον Arrowsmith (2007), “υπάρχουν 42 sites µε περισσότερους από 

20 χιλιάδες χρήστες. Το site µε τους περισσότερους χρήστες είναι το moodle.org µε 43 

µαθήµατα και 208 χιλιάδες εγγεγραµµένα µέλη. Το site µε τα περισσότερα µαθήµατα 

είναι το HSU Moodle µε πάνω από 42 χιλιάδες µαθητές και 12288 µαθήµατα.” 

 

Το moodle είναι λοιπόν µια πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης που χρησιµοποιείται ήδη 

ευρέως. Αυτό σηµαίνει πως πολλοί από τους εκπαιδευτές δε θα χρειαστεί να συνηθίσουν 

σε ένα νέο περιβάλλον. Επίσης, πολλά µαθήµατα που έχουν αναπτυχθεί σε ήδη 

υπάρχουσες πλατφόρµες moodle µπορούν εύκολα να µεταφερθούν σε έναν olpc school 

server ώστε να είναι εύκολα διαθέσιµα στα ασύρµατα δίκτυα χρηστών του XO. Εύκολα 

λοιπόν αντιλαµβανόµαστε πως “µε έναν σχολικό olpc server και ένα ασύρµατο δίκτυο οι 

µαθητές µπορούν να κάθονται κάτω από δέντρα και να κάνουν τις ασκήσεις που 

χρειάζονται για τα σχολικά τους µαθήµατα”. (Arrowsmith 2007) 

 

Ωστόσο, υπάρχουν γνώµες που θέλουν τη διαξαγωγή µαθηµάτων µέσω moodle να είναι 

όχι και τόσο εύκολη υπόθεση. Κύριο επιχείρηµα των µη-υποστηρικτών του moodle είναι 

ο χρόνος που χρειάζεται για τον συντονισµό των µαθηµάτων αυτών. Συγκεκριµένα, δεν 
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λείπουν ισχυρισµοί πως η διαχείριση της σχολικής τάξης µε τον πατροπαράδοτο τρόπο 

είναι πολύ ευκολότερη και απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο από ότι µε τη χρήση της 

συγκεκριµένης πλατφόρµας. Έτσι, πολλές είναι οι φορές που moodle µαθήµατα 

καταλήγουν να είναι χαοτικά αντί να παρουσιάζουν την αναµενόµενη δοµηµένη εικόνα η 

βάση για την οποία προσφέρεται από την ίδια την ιδέα του προγράµµατος. Με την ίδια 

λογική όµως, κατά πόσο θα είναι εύκολη η διαχείριση υλικού σε έναν olpc school server; 

Γιατί να απορρίψουµε το moodle το οποίο εν γένει παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας 

ενός µαθήµατος κατά βούληση και τη µετέπειτα επιλογική του εµφάνιση στους µαθητές; 

Με το moodle ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει όσο υλικό επιθυµεί και να το 

εισαγάγει στην πλατφόρµα. Κάθε είδους υλικό: Για αδύναµους µαθητές, για «δυνατούς 

λύτες», για συλλογική ή ατοµική εργασία, τεστ αυτοαξιολόγησης, κ.α.. Από εκεί κι 

έπειτα, µπορεί να αποκρύπτει από την τάξη τα στοιχεία που θεωρεί ακατάλληλα για την 

περίσταση – η την συγκεκριµένη χρονική στιγµή – και να εµφανίζει αυτά που θεωρεί 

καταλληλότερα. 

 

Το moodle λοιπόν µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί για να δώσει στο olpc εγχείρηµα 

µια κεντρική διαχείριση που λείπει αυτήν τη στιγµή. Με ποιον τρόπο, όµως; Και γιατί 

ακριβώς το moodle; Το γεγονός πως είναι µια ικανοποιητική πλατφόρµα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης (συµπέρασµα που δικαιολογήσαµε σε προηγούµενη παράγραφο) αρκεί 

για να επιλεχθεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα για να συνεργαστεί µε το olpc; 

 

Η αλήθεια είναι πως olpc και moodle µοιράζονται κάτι πολύ σηµαντικό: Την φιλοσοφία 

πάνω στην οποία έχουν στηριχθεί. Έφτασε λοιπόν η στιγµή να ασχοληθούµε µε τον 

κονστρουκτιβισµό ή αλλιώς εποικοδοµητισµό. 
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5.4. Κονστρουκτιβισµός: Η θεωρία πίσω από olpc και moodle 

 

Στους κύκλους του µαθητικού υπολογιστή των 100 δολαρίων αναφέρεται πολύ συχνά, 

όπως έχουµε δει ήδη, ο όρος κονστρουκτιβισµός (constructivism). Πρόκειται ουσιαστικά 

για τον συνδετικό κρίκο µεταξύ XO και moodle, αφού και τα δύο βασίζονται στην 

εκπαιδευτική αυτή θεωρία. 

 

Σύµφωνα µε τον Dougiamas (1998), “Ο κονστρουκτιβισµός σηµαίνει να χτίζεις πάνω σε 

γνώση που ο µαθητής κατέχει ήδη. Η εκπαίδευση είναι καθαρά µαθητοκεντρική αφού οι 

εκπαιδευόµενοι πρέπει να κατασκευάζουν γνώση µόνοι τους”. Στη θεωρία αυτή ο 

εκπαιδευτής δεν έχει το ρόλο του υπαγορευτή γνώσης παρά µόνο του συντονιστή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ουσιαστικά, κανείς δεν υποδεικνύει στον µαθητή το τι 

πρέπει να µάθει. Αντίθετα, ο ίδιος ο µαθητής βρίσκει τις οδούς που πρέπει να 

ακολουθήσει µέσα από µεταφορικές εξηγήσεις του δασκάλου του. 

 

Στο ίδιο άρθρο – που είναι ένα από τα κείµενα του ιδρυτή του moodle στα πρώτα του 

βήµατα στον κονστρουκτιβισµό – ο Martin Dougiamas προσπαθεί να αιτιολογήσει τη 

δηµιουργία µοντέλων µάθησης βασιζόµενος στην ανάγκη του ανθρώπινου είδους για 

επιβίωση. Στον κονστρουκτιβισµό υπάρχουν έντονες οι έννοιες της διαφορετικότητας και 

προσαρµοστικότητας. Σύµφωνα µε τους νόµους της φύσης, “οι εκπαιδευόµενοι που 

εµφανίζουν τη δυνατότητα γρήγορης προσαρµογής σε νέα µαθησιακά περιβάλλοντα 

έχουν περισσότερες πιθανότητες προσαρµογής σε νέες καταστάσεις οπότε και 

περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης γενικότερα. Ως ασφάλεια του ανθρώπινου 

µέλλοντος”, συνεχίζει ο Dougiamas, “οι ικανότεροι είναι εν γένει πιο κοντά στο να 

ανακαλύψουν απαντήσεις σε ερωτήµατα που δεν έχουµε ακόµη σκεφτεί. Σαν λογική 

συνέπεια, ένας µη οµογενής πληθυσµός είναι πιθανότερο να επιβιώσει σε περίπτωση µη 

προβλέψιµων καταστροφών καθώς διαφορετικοί άνθρωποι µπορεί να επηρεαστούν µε 

διαφορετικό τρόπο”. 

 



 127 

Η άποψη αυτή του Dougiamas ρίχνει µια νέα µατιά στον τρόπο µε τον οποίο 

αντιµετωπίζεται η διαδικασία της µάθησης, παρόλα τα βήµατα που ήδη έχουν γίνει στο 

συγκεκριµένο τοµέα, τα τελευταία χρόνια. ∆ιότι πρέπει να παραδεχτούµε πως οι εποχές 

που οι δυσλεξικοί µαθητές τιµωρούνταν έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Όπως έχουν 

περάσει στην ιστορία, µπορούµε να ελπίζουµε, και οι διδακτικές µέθοδοι που ήθελαν 

τους αριστερόχειρες µαθητές να τιµωρούνται για τη διαφορετικότητά τους. Στην Ελλάδα, 

η γενιά του '50 έχει να επιδείξει πολλά παραδείγµατα ανθρώπων που πλέον αδυνατούν να 

γράψουν µε το αριστερό τους χέρι ως αποτέλεσµα τιµωριών και σωµατικής τιµωρίας. 

Είναι αλήθεια πως οι νέες διδακτικές µέθοδοι αποδέχονται τη διαφορετικότητα των 

µαθητών. ∆εν υπάρχουν πλέον κακοί µαθητές. Μάλιστα, µπορούµε να ελπίζουµε πως δεν 

υπάρχουν καν λιγότερο καλοί. Υπάρχουν µόνο µαθητές που είναι διαφορετικοί. 

 

Το πρόβληµα όµως, σε µια εκπαιδευτική διαδικασία που αναγκάζει τον εκπαιδευτή να 

υπαγορεύει τη γνώση, είναι πως το ίδιο το σύστηµα αποδέχεται µεν τη διαφορετικότητα. 

Παρόλα αυτά, δε δρα γύρω από αυτήν παρά µόνο, ουσιαστικά, την καταπνίγει. Κι αυτό 

επειδή µπορούµε όσο θέλουµε να φωνάζουµε για µια ιδανική τάξη όπου ο εκπαιδευτής 

δεν κατηγοριοποιεί τους µαθητές σε “άριστους”, “ καλούς” και “κακούς” - κατά πόσο 

όµως κάτι τέτοιο έχει σηµασία τη στιγµή που – και πάλι – οι “καλοί” µαθητές είναι 

αναγκασµένοι να περιµένουν τους “λιγότερο καλούς” (εναλλακτικά, “αυτοί που 

προσαρµόζονται γρήγορα” να περιµένουν αυτούς που δυσκολεύονται περισσότερο στην 

προσαρµογή”); Κατά πόσο όλα αυτά µπαίνουν σε πράξη όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτής είναι 

στεγνά αναγκασµένος να ακολουθήσει συγκεκριµένο µονοπάτι παράδοσης ύλης ενώ το 

γνωστικό αντικείµενο µπορεί να είναι πολύ διαφορετικό για τον καθένα; Και φυσικά, 

πώς είναι δυνατόν να µιλάµε για «µη κατηγοριοποίηση» την ίδια στιγµή που ο 

εκπαιδευτής αναµένεται να αντιστοιχίσει αριθµούς στην απόδοση των µαθητών; 
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Ο Dougiamas (1998) παρουσιάζει τα διάφορα πρόσωπα του κονστρουκτιβισµού: 

 

� Προσωπικός κονστρουκτιβισµός (trivial ή personal constructivism): Αναφέρεται 

στην “ικανότητα του µαθαίνοντα να κατασκευάζει γνώση ενεργά και όχι να τη 

δέχεται παθητικά από το περιβάλλον”. Σαν έννοια έχει χρεωθεί στον Jean Piaget ο 

οποίος, µε τα λεγόµενά του, αντιδρά στην προώθηση επικοινωνιακών διδακτικών 

µοντέλων όπου ένα άτοµο απλώς µεταδίδει γνώση σε ένα άλλο. Ουσιαστικά µας 

λέει πως ο άνθρωπος µαθαίνει καλύτερα όταν µαθαίνει όπως τα ζώα: Πράττοντας 

και όχι επαναλαµβάνοντας. ∆ουλεύοντας πρακτικά σε αυτό που διδάσκεται ή, 

ακόµη καλύτερα, όταν καταλήγει σε ένα συµπέρασµα µόνος του. 

 

∆εν πρόκειται για κάτι το καινούριο παρά µόνο για κάτι που οι µητέρες 

γνωρίζουν από καταβολής κόσµου: Ένα εκατοµµύριο απαγορεύσεων σε ένα παιδί 

να παίζει µε το ρεύµα δεν αξίζει όσο µία ηλεκτροπληξία. Η πράξη, η εµπειρία 

είναι αυτή που καταγράφεται ευκολότερα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η έκπληξη 

του ρεύµατος που περνάει στο σώµα, η αίσθηση του τινάγµατος, η µυρωδιά της 

καµένης σάρκας, ο τρόµος µετά την πρώτη εµπειρία. Τίποτε από όλα αυτά δεν 

µπορεί να συγκριθεί µε µια πλήρη εξήγηση γύρω από το “γιατί είναι επικίνδυνο 

να παίζει κανείς µε γυµνές πρίζες ηλεκτρικού ρεύµατος” 

� Ριζικός κονστρουκτιβισµός (radical constructivism): Ο ενεργός 

κονστρουκτιβισµός παρουσιάζει κάποια κενά που πρέπει, µε κάποιο τρόπο, να 

εξηγηθούν. Κατά πόσο ο κάθε µαθαίνων λειτουργεί µε βάση το ίδιο γνωστικό 

υπόβαθρο κατά την κατασκευή νέας γνώσης; Από τη στιγµή που στηρίζεται πάνω 

στις προσωπικές του εµπειρίες, δεν είναι ευνόητο πως δέκα µαθητές ενδέχεται να 

δηµιουργήσουν δέκα διαφορετικές εικόνες για την ίδια γνώση; Σύµφωνα µε τον 

ριζικό κονστρουκτιβισµό, “για να φτάσει κανείς στην κατάσταση του γνωρίζειν 

περνά από µια διαδικασία δυναµικής προσαρµογής σε τελείως υποκειµενικές 

ερµηνείες εµπειριών. Αυτό σηµαίνει πως η γνώση που κατασκευάζει δεν 

αναφέρεται απαραίτητα στον πραγµατικό κόσµο.” Κι αυτό επειδή ο κάθε µαθητής 

ερµηνεύει τις εµπειρίες που του δηµιουργεί η µαθησιακή διαδικασία µε 
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διαφορετικό τρόπο, χρησιµοποιώντας την δική του προηγηθείσα γνώση αλλά και 

τις προσωπικές του εµπειρίες. Πολλά είναι τα παραδείγµατα που δείχνουν πως οι 

άνθρωποι λειτουργούν µε τρόπο που βασίζεται “σε αυτό που γνωρίζουν”: 

 

Για τις ανάγκες ενός πειράµατος που έγινε πριν δεκαετίες στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, µια οµάδα ανθρώπων παρακολούθησε µια παρουσίαση από εικόνες 

που περνούσαν µπροστά από τα µάτια του θεατή µε σχετικά γρήγορη ταχύτητα. 

Ανάµεσα στις εικόνες αυτές υπήρχε και η εικόνα ενός λούστρου να γυαλίζει τα 

παπούτσια ενός καλοντυµένου κυρίου που καθόταν σε µια καρέκλα. Ένα µεγάλο 

ποσοστό των θεατών υποστήριξε πως ο κύριος ήταν λευκός ενώ ο λούστρος ήταν 

έγχρωµος ενώ, στην πραγµατικότητα, συνέβαινε το αντίθετο. ∆εν µπορούµε παρά 

να αναγνωρίσουµε την περίπτωση πως εάν η έρευνα είχε γίνει σε µια κοινωνία 

όπου θα υπήρχε ιστορικό δουλειάς λευκών από µαύρους, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων θα περίµενε να δει την αντίθετη περίπτωση. Βλέπουµε, δηλαδή, 

πως οι άνθρωποι όχι µόνον µαθαίνουν βασισµένοι στις υπάρχουσες γνώσεις τους 

αλλά και ερµηνεύουν οποιαδήποτε νέα γνώση βασισµένοι σε αυτές – ακόµη κι αν 

αυτό σηµαίνει πως, πολλές φορές, µαθαίνουν αυτό που περιµένουν να µάθουν και 

όχι αυτό που βιώνουν. Η γνώση είναι λοιπόν καθαρά υποκειµενική. 

 

Μια άλλη έρευνα έγινε µελετώντας την οδηγική συµπεριφορά οδηγών 

αυτοκινήτων βάσει της εµπειρίας τους. Ένας κατάλληλα “καλωδιωµένος” (µε 

διάφορους αισθητήρες) οδηγός τοποθετήθηκε σε ένα αυτοκίνητο κάνοντας 

κύκλους και περνώντας συνεχώς από την ίδια διασταύρωση. Η πλειονότητα των 

οδηγών σταµατούσε κανονικά στη διασταύρωση, τις πρώτες φορές, για να ελέγξει 

εάν διέρχεται κάποιο άλλο όχηµα. Με τη συνεχή επανάληψη ωστόσο (και αφού 

δεν υπήρχαν διερχόµενα οχήµατα) οι οδηγοί µείωσαν το χρόνο ελέγχου αισθητά. 

Μετά από κάποιο αριθµό φορών τοποθετήθηκε στη διασταύρωση ένα διερχόµενο 

δίκυκλο. Οι περισσότεροι οδηγοί – µε τους “παλιούς” οδηγούς να εµφανίζουν 

πολύ πιο άσχηµα ποσοστά – δεν είδαν τον µοτοσικλετιστή και προκάλεσαν 

ατύχηµα. Συγκεκριµένα δε, στην συνέντευξη που ακολούθησε, οι περισσότεροι 
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οδηγοί ισχυρίστηκαν πως δεν είχαν δει καν τον µοτοσικλετιστή οπότε και δεν 

έκαναν ουδεµία προσπάθεια να σταµατήσουν το αυτοκίνητο. 

 

Αυτό συνέβη επειδή οι οδηγοί “έµαθαν” πως αυτή είναι µια έρηµη, συνήθως, 

διασταύρωση. Προσάρµοσαν τον τρόπο οδήγησής τους χωρίς να το καταλάβουν 

µε αποτέλεσµα να προξενήσουν ατύχηµα όταν άλλαξαν οι συνθήκες του 

πειράµατος. Εδώ θα σκεφτούµε όµως “ποια η σχέση µε το θέµα µας”. Το ζήτηµα 

είναι πως οι έµπειροι οδηγοί τα πήγαν πολύ χειρότερα από τους νέους οδηγούς 

αφού σχεδόν όλοι σκότωσαν τον δικυκλιστή. Η ειδοποιός διαφορά είναι η πείρα 

που έδρασε καταλυτικά στους παλιούς οδηγούς οδηγώντας τους να αλλάξουν 

γρηγορότερα τη συµπεριφορά τους στις νέες συνθήκες από ότι οι νέοι οδηγοί. Οι 

τελευταίοι, µη έχοντας αρκετή πείρα ώστε να βασιστούν επάνω της 

µεταφράζοντας τα νέα δεδοµένα του πειράµατος, δεν µπόρεσαν να αφοµοιώσουν 

αρκετά γρήγορα στην επαναλαµβανόµενη κατάσταση της έρηµης διασταύρωσης 

µε συνέπεια να µην µειώσουν την προσοχή τους αρκετά ώστε να προξενήσουν 

θανάσιµο ατύχηµα µε το “αόρατο” διερχόµενο δίκυκλο. 

 

Φυσικά, αυτό που δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί στο πείραµα είναι το κατά πόσο 

λοιπές εµπειρίες (µη οδηγικές) των συµµετεχόντων επηρέασαν τη συµπεριφορά 

τους στην αλλαγή των συνθηκών του πειράµατος. Για παράδειγµα, ενδέχεται 

οδηγοί που έχουν συµµετάσχει κάποτε σε ατύχηµα ή που κάποιο κοντινό τους 

πρόσωπο έχει πέσει θύµα δυστυχήµατος να µην ρίχνουν τόσο εύκολα τις 

αντιστάσεις τους σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπως αυτές του πειράµατος. Κάτι 

τέτοιο όµως δεν µετρήθηκε στην συγκεκριµένη έρευνα. 

 

Ένα ερώτηµα που προκύπτει από την εισαγωγή της έννοιας του ριζικού 

κονστρουκτιβισµού είναι το πώς µπορούν οι άνθρωποι, αφού ο καθένας 

δηµιουργεί την δική του άποψη για τον κόσµο, να συµβιώνουν αρµονικά χωρίς να 

εµµένουν ο καθένας στην δική του άποψη της πραγµατικότητας. Ο ριζικός 

κονστρουκτιβισµός δεν αρνείται την ύπαρξη µιας ενιαίας, αντικειµενικής 
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αλήθειας. Ωστόσο, αρνείται τη δυνατότητα οποιουδήποτε από εµάς να την δει 

αφού όλοι µας χτίζουµε πάνω σε υποκειµενικές ερµηνείες προσωπικών εµπειριών 

µέσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Με άλλα λόγια, ο κάθε άνθρωπος ζει µέσα 

στη δική του εκδοχή της πραγµατικότητας. 

 

Πώς όµως είναι δυνατόν, µετά από όλα αυτά, να υπάρχει η παραµικρή συµφωνία 

µεταξύ δύο ατόµων; Σύµφωνα µε τον von Glasersfeld (1990, παρατίθεται στον 

Dougiamas 1998), δεν είναι ανάγκη οι δύο πλευρές να είναι πανοµοιότυπες – 

αρκεί να υπάρχει κάποιου επιπέδου συµβατότητα και τίποτε άλλο. Από εκεί κι 

έπειτα, εφόσον καµία από τις δύο πλευρές δεν εκφράσει ή κάνει κάτι το ακραία 

αναπάντεχο για την άλλη πλευρά, και οι δύο µαζί διατηρούν την λανθασµένη 

ψευδαίσθηση πως µοιράζονται µια πανοµοιότυπη άποψη για ένα κοµµάτι του 

κόσµου. 

� Κοινωνικός κονστρουκτιβισµός (social constructivism): “Ο κοινωνικός κόσµος 

ενός εκπαιδευόµενου συµπεριλαµβάνει τα άτοµα που τον επηρεάζουν άµεσα, 

συµπεριλαµβανοµένων δασκάλων, φίλων, συµµαθητών και γενικώς 

συµµετεχόντων σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ο κοινωνικός 

κονστρουκτιβισµός λαµβάνει υπόψιν την κοινωνική φύση τόσο τοπικών 

διεργασιών στη συνεργατική µάθηση (όπως συζήτηση στην τάξη) όσο και την 

ευρύτερη κοινωνική συνεργασία σε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα όπως η επιστήµη”. 

Ο άνθρωπος δεν δρα αποµονωµένος σε καµία πτυχή της ζωής του εφόσον είναι 

ενταγµένος σε οµάδες πολλών ειδών: Οικογένεια, πόλη, σχολείο, φίλοι, κ.α. Οι 

οµάδες αυτές αναπόφευκτα δηµιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο µοιράζεται 

κάποιες κοινές κρίσεις, γνώµες, εµπειρίες. Αυτές του δίνουν, στην 

πραγµατικότητα, έναν κοινό τρόπο αντιµετώπισης καταστάσεων – ακόµη και 

κατά την ερµηνεία νέων εµπειριών και µετουσιώσεων αυτών σε νέες εµπειρίες 

και, µετέπειτα, σε νεοαποκτηθείσα γνώση. 

� Πολιτιστικός κονστρουκτιβισµός (cultural constructivism): Όπως είδαµε, ο 

κοινωνικός κονστρουκτιβισµός αναφέρεται στην αλληλεπίδραση του 

εκπαιδευόµενου µε το έµµεσο και άµεσο περιβάλλον του, κατά την πορεία της 
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µάθησης. Ο πολιτιστικός κονστρουκτιβισµός επεκτείνει την ίδια έννοια για να 

συµπεριλάβει “πολιτιστικές επιρροές, έθιµα, θρησκεία, βιολογία, εργαλεία και 

γλώσσα”. Στην πράξη µπορεί να υπάρχουν πολλοί περισσότεροι παράγοντες που 

να µπορούν να µπουν κάτω από την “οµπρέλα” αυτή. Όλοι πάντως έχουν να 

κάνουν µε τον τρόπο που δεν υποδεικνύεται στον µαθητή από άµεσους 

εξωτερικούς παράγοντες αλλά από έµµεσες διαδικασίες που, ουσιαστικά, του 

δίνουν τα πνευµατικά εργαλεία για να σκεφτεί. Για παράδειγµα, η αµεσότητα (ή 

µη) µιας γλώσσας µπορεί να κάνει έναν µαθητή µιας συγκεκριµένης εθνικότητας 

τελείως διαφορετικά από ότι κάποιος άλλος µαθητής. 

 

Για παράδειγµα, έστω µια γλώσσα στην οποία η ώρα εκφέρεται ρητά ως ώρες που 

έχουν περάσει από το µεσηµέρι ή τα µεσάνυχτα. ∆ηλαδή, είναι υποχρεωτικό να 

λέγεται “στις τέσσερις µετά το µεσηµέρι” ή “τρεις µετά τα µεσάνυχτα”. Εύκολα 

αντιλαµβανόµαστε πως στη γλώσσα αυτή ο µαθητής µπορεί ευκολότερα να 

κατανοήσει το γιατί είναι σωστό να λέγεται “στη µία” και όχι “στις µία”: Αφού 

είναι υποχρεωµένος – ούτως ή άλλως – να πει: “Στη µία (ώρα) µετά το µεσηµέρι” 

άρα είναι και λιγότερο πιθανό να κατρακυλήσει σε λεκτικό σφάλµα. Αντίθετα, 

µια γλώσσα όπου η αναφορά στην ώρα έχει συντµηθεί (όπως π.χ. η ελληνική) 

παρουσιάζει µικρές (αλλά υπάρχουσες) διαφορές όσον αφορά στην ευκολία 

εξήγησης του συγκεκριµένου παραπτώµατος. 

� Κριτικός κονστρουκτιβισµός (critical constructivism): “Ο κριτικός 

κονστρουκτιβισµός βλέπει τον κονστρουκτιβισµό µέσα σε ένα κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον προσθέτοντας όµως µια κριτική διάσταση που στοχεύει 

στην αναδιαµόρφωση των στοιχείων αυτών κατά την εφαρµογή του 

κονστρουκτιβισµού σαν έννοια στο εκπαιδευτικό περιβάλλον γενικότερα”. 

 

Κατά την εφαρµογή του κριτικού κονστρουκτιβισµού συναντούµε δύο µύθους 

που το πολιτιστικό περιβάλλον έχει επιβάλει στα σηµερινά εκπαιδευτικά 

συστήµατα (Taylor 1996, παρατίθεται στον Dougiamas 1998): 
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o Ο µύθος της τετράγωνης λογικής αντιµετωπίζει τη διαδικασία της µάθησης 

σαν ένα ταξίδι µε συγκεκριµένο, προδιαγεγραµµένο προορισµό. Αυτό 

σηµαίνει πως η αλήθεια είναι αντικειµενική, πράγµα που την κάνει και 

οικουµενική. Συνεπώς, ο εκπαιδευτής µεταµορφώνεται σε ποµπό 

αντικειµενικών αξιών στους µαθητές – δέκτες ενώ οι τελευταίοι δεν 

αλλάζουν σαν άτοµα παρά µόνο αναπαράγουν τα όσα ισχύουν ήδη. Είναι 

προφανές πως η λογική αυτή δεν αποτελεί κάποια φιλοσοφία που ωφελεί 

τον µαθητή. Αντίθετα, δεν αφήνει περιθώρια για κριτική σκέψη αφού η 

αλήθεια είναι, ούτως ή άλλως, µοναδική και οικουµενικά ισχύουσα για 

όλους. Εξυπηρετεί ιδιαίτερα την απλή µεταφορά διδακτέας ύλης από τον 

εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευοµένους. 

o Ο µύθος του αυστηρού ελέγχου θέτει τον καθηγητής επάνω στο βάθρο του 

να επιβλέπει τους µαθητές ενώ οι τελευταίοι επαναλαµβάνουν την ήδη 

υπάρχουσα γνώση. Αυτό τους δένει σε µια ακραία ασύµµετρη σχέση 

εξουσίας του δασκάλου στους µαθητές. Το σχήµα αυτό περισσότερο 

αναπαράγει την υπάρχουσα γνώση, παρά την αµφισβητεί. 

 

Εύκολα αντιλαµβανόµαστε πως οι δύο αυτοί µύθοι σκιαγραφούν ένα 

θλιβερά στατικό πορτρέτο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην 

διαδικασία αυτή, εκπαιδευτής και µαθητές “ταξιδεύουν σε ένα 

προκατασκευασµένο τοπίο”. (Dougiamas 1998) 

� Όλες οι παραπάνω έννοιες συµπληρώνονται σε µία και µοναδική, που είναι και 

αυτή που συµµετέχει τόσο στις σύγχρονες κοινωνίες λογισµικού όσο και στον 

µαθητικό υπολογιστή και το moodle: Τον κονστρουκτιονισµό. Ο 

κονστρουκτιονισµός επεκτείνει όλα τα προαναφερθέντα πρόσωπα του 

κονστρουκτιβισµού ώστε να µπουν υπό την επιρροή µίας και µοναδικής 

παραµέτρου που µπορεί σχετικά εύκολα να ελεγχθεί από τον εκπαιδευτή: Της 

κοινωνικότητας. 

 

Η αρχή του κονστρουκτιονισµού υποδεικνύει πως “ο κονστρουκτιβισµός 
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εφαρµόζεται πληρέστερα όταν ο µαθητής µπαίνει στη διαδικασία του να 

κατασκευάσει κάτι για να δουν οι άλλοι. Αυτό µπορεί να σηµαίνει τη συγγραφή 

µιας εργασίας, την κατασκευή ενός χειροτεχνήµατος, την συνεργασία µε άλλους 

σε µια κοινή, οµαδική άσκηση  ή ακόµη και την ανάλυση µιας έννοιας στην τάξη 

µε σκοπό την κατανόηση από τους συµµαθητές του. 

 

Μέχρι εδώ είναι πάντως εµφανές πως στη λογική αυτή πρόσκεινται τόσο το moodle όσο 

και το olpc έχοντας την έννοια του κονστρουκτιβισµού ως θεµέλιο λίθο. 

 

Ας εξετάσουµε όµως την περίπτωση ενός µαθήµατος φυσικής. 

 

� Ο καθηγητής χωρίζει τους µαθητές σε οµάδες η κάθε µία από τις οποίες καλείται 

να κατανοήσει µια διαφορετική έννοια της φυσικής. Οι οµάδες δεν ακολουθούν 

κάποια σχέση εξάρτησης µεταξύ τους. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι 

τελείως τυχαίες. 

� Η κάθε οµάδα τροφοδοτείται µε περιπτώσεις φυσικών φαινοµένων που 

προσφέρονται για την κατανόηση της έννοιας που τους έχει δοθεί και στη 

συνέχεια αφήνονται να αποφασίσουν πώς θα µπορούσε να οριστεί η έννοια αυτή. 

� Οι οµάδες καταλήγουν σε έναν ορισµό ο οποίος παρουσιάζεται στον εκπαιδευτή 

και µόνο. Ο τελευταίος κρίνει εάν ο ορισµός στον οποίο έχει καταλήξει η κάθε 

οµάδα είναι επαρκής ή όχι και ανάλογα επανατροφοδοτεί τα µέλη της µε φυσικά 

προβλήµατα που θα µπορούσαν να ανιχνεύσουν πιθανά κενά. 

� Τα παιδιά µελετούν τα νέα δεδοµένα και καταλήγουν στο εάν ο αρχικός ορισµός 

τους χρειάζεται επαναδιατύπωση ή όχι. 

� Τέλος, η κάθε οµάδα παρουσιάζει την έννοιά της στην υπόλοιπη τάξη 

(ουσιαστικά στις υπόλοιπες οµάδες) µε στόχο να κατανοήσουν και τα υπόλοιπα 

παιδιά αυτά που έχουν βρεθεί από την οµάδα. Βέβαια, ο ρόλος της υπόλοιπης 

τάξης, εκτός από το να κατανοήσει την νέα έννοια, είναι να προσπαθήσει να βρει 

πιθανά κενά στο σκεπτικό της οµάδας που παρουσιάζει. Όταν (και εάν) υπάρχει 

κάποια κατάληξη από πλευράς της τάξης, τότε ο ίδιος ο καθηγητής επεµβαίνει για 
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να τονίσει ατέλειες του ορισµού στον οποίο ολόκληρη η τάξη, πλέον, έχει 

καταλήξει, εξηγώντας και το γιατί ο ορισµός που δόθηκε δεν είναι επαρκής. 

 

Με την παραπάνω συνεργατική άσκηση δίνεται ένα παράδειγµα κονστρουκτιονισµού. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για µια απλή εργασία όπου οι µαθητές πρέπει να συνεργαστούν. 

Ως εδώ τίποτε το εξωπραγµατικό. Αυτό που κάνει αυτήν την άσκηση ιδιαίτερη, όµως, 

από την πλευρά του κονστρουκτιονισµού, είναι το ότι ο εκπαιδευτής δρα σχεδόν µόνον 

ως ρυθµιστής και τίποτε άλλο. ∆εν υπαγορεύει κάποιου είδους ύλη ούτε δίνει στους 

µαθητές έτοιµη γνώση. Αντίθετα, τους τροφοδοτεί µε περιπτώσεις φαινοµένων της 

φυσικής οι οποίες έχουν κάποιο λογικό κενό. Από το κενό αυτό οι µαθητές εξάγουν 

µόνοι τους πως πρέπει να υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουν στην συγκεκριµένη 

περίπτωση. Αυτό το “κάτι” είναι το στοιχείο που πρέπει να ορίσουν ώστε να το 

παρουσιάσουν, αργότερα, στην υπόλοιπη τάξη (στοιχείο που αποτελεί, άλλωστε, και το 

κονστρουκτιονιστικό στοιχείο της άσκησης). 

 

Το σίγουρο είναι πως, εάν ρωτούσαµε µια οµάδα ανθρώπων πώς διδάχθηκαν στη ζωή 

τους έννοιες όπως αυτή της τριβής, της άνωσης, κτλ, η πλειοψηφία αυτών (αν όχι όλοι) 

θα απαντούσαν πως ο καθηγητής µπήκε µια µέρα στην τάξη και άρχισε να υπαγορεύει 

νέες έννοιες. Κάτι που κανείς δεν µπορεί να κατηγορήσει, είναι η αλήθεια, τη στιγµή που 

ο ίδιος ο καθηγητής είναι εγκλωβισµένος σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που δεν του 

αφήνει πολλά περιθώρια. Ένα σύστηµα που του ζητά να παραδώσει µια δεδοµένη ύλη σε 

ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ένα σύστηµα που του ζητά να ξεχωρίσει ρητά τους 

“καλούς” από τους “κακούς” µαθητές µέσω της βαθµολόγησης και της παράδοσης των 

βαθµών στους µαθητές, στο τέλος του τριµήνου. 

 

Ο εκπαιδευτής, λοιπόν, δηµιουργεί τα φόντα για να έρθουν οι µαθητές κοντά στην 

ανακάλυψη των εννοιών στις οποίες επιθυµεί ο ίδιος να τους γνωρίσει. Τους δίνει τα 

κατάλληλα εναύσµατα και, σε κατάλληλες στιγµές, τους τροφοδοτεί ανάλογα. Τέλος, 

τους αφήνει να καταλήξουν µόνοι τους σε µια απάντηση πριν κληθεί ο ίδιος να τους 

δώσει τα δεδοµένα που θα τους κάνει να κρίνουν τελικά την προσπάθειά τους. Αντί να 
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παραδώσει µια οµάδα εννοιών φυσικής σε όλα τα παιδιά, αφήνει τις οµάδες των µαθητών 

να ανακαλύψουν τον τροχό από την αρχή – µε την µόνη όµως διαφορά: Πως τώρα 

υπάρχει ο ίδιος για να κατευθύνει την εκπαιδευτική διαδικασία µε τέτοιο τρόπο ώστε από 

τη µια να µην χάνεται πολύτιµος χρόνος από την εκπαιδευτική διαδικασία (πρέπει να 

είµαστε ρεαλιστές – ο χρόνος είναι πάντοτε περιορισµένος) κι από την άλλη οι µαθητές 

να νιώθουν την αίσθηση της παρακολούθησης και της επιβράβευσης. 

 

Ο Dougiamas (1998) αποπειράται να τονίσει κάποια βασικά σηµεία του 

κονστρουκτιβισµού όσον αφορά στον τρόπο εφαρµογής του στο σηµερινό εκπαιδευτικό 

σύστηµα: 

 

� Ο µαθητής, πριν ακόµη έρθει στο σχολείο, σχηµατίζει µια άποψη για τον κόσµο 

και τον τρόπο που αυτός λειτουργεί. Η άποψη αυτή δηµιουργείται από 

παράγοντες όπως είναι η οικογένεια ή το φιλικό περιβάλλον και, φυσικά, οι 

προηγούµενες εµπειρίες του. Ο µαθητής βαδίζει µε την κοσµοθεωρία αυτήν 

καλώς κρατηµένη καθ'όλα τα χρόνια της ζωής του, συµπεριλαµβανοµένων και 

των εκπαιδευτικών του εµπειριών. 

� Η κοσµοθεωρία που διατηρεί ο κάθε µαθητής εξελίσσεται µαζί µε την 

προσωπικότητα του µαθητή και τον χαρακτήρα του. Σε κάθε φάση της εξέλιξης 

αυτής, λειτουργεί ως φίλτρο που εφαρµόζεται πάνω σε όλες τις γνωστικές 

παραδοχές ή επιστηµονικές παρατηρήσεις κάνει ο µαθητής κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσής του. Ακροθιγώς, οτιδήποτε “µαθαίνει” ο εκπαιδευόµενος περνά 

µέσα από το φίλτρο της προσωπικής του φιλοσοφίας πριν εγκατασταθεί στον 

χώρο της προσωπικής του γνώσης. 

� Ο µαθητής δεν είναι εύκολο να αλλάξει την κοσµοθεωρία του αυτή. Προέρχεται 

από βαθιά ριζωµένες πεποιθήσεις που προφανώς συνοδεύονται από αντίστοιχες 

εµπειρίες. Για να πραγµατοποιηθεί, λοιπόν, οποιουδήποτε είδους αλλαγή, 

χρειάζεται πολλή δουλειά. 
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� Η γνώση που οι µαθητές περνούν από το προσωπικό τους φίλτρο µπορεί να 

προέρχεται τόσο από το περιβάλλον µέσα στο οποίο µαθαίνουν όσο και τον 

εκπαιδευτή ή ακόµη και τους άλλους µαθητές. 

� Η κατασκευή γνώσης από τον µαθητή γίνεται καλύτερα όταν ο µαθητής 

αναγκάζεται να πράξει – να κατασκευάσει κάτι, να δείξει, να εξηγήσει, να 

πειραµατιστεί, να επιλέξει. 

� Πρόσβαση στα παραπάνω πρέπει να έχουν όλοι. Ευκαιρία στην παραγωγή 

γνώσης πρέπει να δίνεται στους πάντες. Με τον τρόπο αυτόν προωθείται η 

παραγωγή νέων ιδεών ενώ παράλληλα αµφισβητούνται οι ήδη υπάρχουσες. 

 

 

5.5. Συµπεράσµατα από την εξέταση olpc και moodle 

 

Από όσα έχουν γραφτεί µέχρι στιγµής γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το olpc και το 

moodle είναι δύο εργαλεία που και τα δύο ενδείκνυνται για ένα µαθησιακό περιβάλλον 

όπου εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενος δεν ακολουθούν την παραδοσιακή σχέση 

εξουσιαστή-εξουσιαζοµένου συντηρώντας µια σύνδεση µεταφοράς έτοιµης γνώσης. Είτε 

επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι θεµιτό ή απλώς επειδή δεν είναι δυνατό. Το ερώτηµα που 

παραµένει, ωστόσο, είναι το εξής: «Σε τι θα ωφεληθεί το olpc από το moodle;» 

 

Μέσα από όσα παρουσιάστηκαν γύρω από το One Laptop Per Child, ήρθαν στην 

επιφάνεια διάφοροι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την ενσωµάτωση του 

laptop στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ορισµένοι µόνον από τους κινδύνους που 

επισηµάναµε κατά τη διάρκεια του κειµένου είναι οι παρακάτω: 

 

� Το ίδρυµα OLPC αναφέρει, όπως γράφτηκε πιο πάνω, πως «πράξη πρώτα, θεωρία 

αργότερα» είναι η λογική που πρέπει να ακολουθείται. Πού όµως θα βρίσκεται 

αυτή η θεωρία; Ο εκπαιδευτής θα παρέχει τη θεωρία στους µαθητές µέσω του 

δικτύου XO; Συνεχίζοντας το παράδειγµα της πρόσθεσης που χρησιµοποιήσαµε 

πρωτύτερα, εάν ο καθηγητής διαπιστώσει πως οι µαθητές χρειάζονται 
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περισσότερη βοήθεια, δε θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να τροφοδοτήσει την τάξη 

µε υλικό για το σπίτι που θα είναι ελαφρώς διαφορετικό από αυτό που είχε 

ετοιµάσει; Πώς θα µπορεί να τους παρακολουθεί µέχρι το επόµενο µάθηµα, να 

τους δίνει οδηγίες και να τους ανατροφοδοτεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

στο σπίτι; 

� Αφ’ης στιγµής προσπαθούµε να εγκαταλείψουµε το παραδοσιακό πρότυπο 

διδασκαλίας όπου οι µαθητές χωρίζονται σε καλούς και κακούς, πώς µπορεί ο 

καθηγητής να επανατροφοδοτήσει τους «αδύναµους» µαθητές µε επιπλέον υλικό 

χωρίς να τους φορέσει την ετικέτα αυτή; Τι γίνεται στην περίπτωση που οι 

µαθητές αυτοί απαιτούν ακόµη περισσότερη ενασχόληση; Ιδιαίτερα σε δύσβατες 

περιοχές η δυνατότητα κατ’ ιδίαν συνάντησης των µαθητών αυτών µε το δάσκαλο 

(σε ξεχωριστές ώρες) είναι µάλλον δύσκολη. 

� Έχοντας αναφέρει παραδείγµατα µαθηµάτων όπου η συνεχής ύπαρξη διδάσκοντα 

είναι απαραίτητη (π.χ. Χηµεία), επισηµάναµε πως τόσο το XO όσο και το moodle 

αδυνατούν, ορισµένες φορές, να αναπληρώσουν την φυσική παρουσία 

εκπαιδευτή. Υπάρχει και µια άλλη πλευρά όµως: Σε αραιοκατοικηµένες περιοχές 

οι εξειδικευµένοι εκπαιδευτές σπανίζουν. Ποιος λοιπόν ο βαθµός πρόσβασης των 

µαθητών σε εξειδικευµένους χηµικούς, κ.τ.λ., σε αυτές τις περιπτώσεις; 

� Τέλος, η ύπαρξη XO θα επιβάλει, αναπόφευκτα, µια επιπλέον πολυπλοκότητα 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μαζί µε αυτό όµως θα δώσει στους µαθητές τη 

δύναµη να κινούνται εκτός των πλαισίων του µαθήµατος – και κατά τη διάρκεια 

αυτού. Αιτία η έλλειψη ενδιαφέροντος αφού ο µαθητής θα έχει πολύ περισσότερα 

µπροστά του (στο XO του) από αυτά που θα του προσφέρει ο καθηγητής του. 

Ποια η εξασφάλιση της αυθεντίας του εκπαιδευτή σε αυτό το νέο πλαίσιο; ∆ιότι, 

κάτι στο οποίο φυσικά και θα συµφωνήσουν και οι επαγγελµατίες εκπαιδευτικοί 

(των οποίων η αντίδραση θα είναι ζωτικής σηµασίας για την οµαλή ή όχι 

απορρόφηση του olpc στο εκπαιδευτικό σύστηµα), ποια είναι πλέον η 

διαφοροποίηση του δασκάλου από το µαθητή στη νέα αυτή πραγµατικότητα; 
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Ας δούµε όµως πώς το moodle και η πιθανή ύπαρξή του στον olpc school server (ή και 

αλλού) θα µπορούσε να δράσει καταλυτικά στις παραπάνω καταστάσεις. 

 

� ∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως ο µαθητικός υπολογιστής δεν παύει να είναι ένα 

πρόσφατα αναπτυχθέν εργαλείο µε πολλές καινοτοµίες. Οι περισσότερες από τις 

καινοτοµίες αυτές σηµαίνουν και αντίστοιχους περιορισµούς: Για παράδειγµα, η 

χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος συνεπάγεται µη κινούµενα µέρη, άρα έλλειψη 

σκληρού δίσκου ο οποίος αντικαθίσταται (χωρίς φυσικά να έχει το ίδιο 

αποτέλεσµα σε µέγεθος) από τη flash memory. Συνεπώς, δεν υπάρχει µεγάλος 

αποθηκευτικός χώρος για τον µαθητή. Αυτό το αδύνατο σηµείο που τυχαία 

επιλέξαµε να επισηµάνουµε µπορεί εύκολα να επιλυθεί µε την εγκατάσταση µιας 

πλατφόρµας moodle στον σχολικό olpc server. Εκεί οι µαθητές θα µπορούν 

εύκολα να αναρτούν τη βιβλιογραφία που χρειάζονται (ουσιαστικά ο ίδιος ο 

καθηγητής θα τους καθοδηγεί έχοντας αποθηκεύσει γι'αυτούς εκ των προτέρων 

µεγάλα στοιχεία βιβλιογραφίας). Τα δεδοµένα αυτά θα είναι εύκολα προσβάσιµα 

από όλους αφού όλοι θα έχουν πρόσβαση στον σχολικό olpc server (ακόµη και οι 

πιο αποµακρυσµένοι µαθητές) µέσω της λειτουργίας δικτύων mesh που 

περικλείει το XO. Άρα ο κάθε µαθητής µπορεί να χρησιµοποιεί το moodle για να 

αποθηκεύει (π.χ. µε τη µορφή απλών ανακοινώσεων σε ένα σχετικό forum) αλλά 

και για να παίρνει ιδέες και πληροφορίες από τη δουλειά που οι υπόλοιποι έχουν 

αναρτήσει µέχρι εκείνη τη στιγµή. 

 

Για να προλάβουµε τον αντίλογο πως «ο πρώτος µαθητής ενδεχοµένως να κάνει 

όλη τη δουλειά για τους υπολοίπους» θα πούµε πως αυτό µπορεί να δράσει και 

αντίθετα: Γιατί να υποχρεώσεις τριάντα µαθητές να κάνουν ένα βήµα 

υποχρεώνοντάς τους να ξεκινήσουν όλοι από το ίδιο σηµείο; Αντ’ αυτού µπορεί ο 

ένας να βασίζεται στα ευρήµατα του άλλου ώστε να µη γίνει συνολικά το ίδιο ένα 

βήµα από όλους αλλά τριάντα διαδοχικά βήµατα. 

 

Με την ύπαρξη του moodle, λοιπόν, ο καθηγητής µπορεί ακόµη και να γεµίζει το 
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µάθηµα µε παραδείγµατα, πειράµατα και αναφορές σε πραγµατικές καταστάσεις 

αφού µετά το µάθηµα οι µαθητές θα µπορούν οποιαδήποτε στιγµή να συντρέξουν 

στην πλατφόρµα moodle και στο αντίστοιχο µάθηµα που θα έχει ετοιµάσει ο 

διδάσκων για να βρουν τη θεωρία που θα καλύπτει αυτά µε τα οποία θα έχουν 

ασχοληθεί στην τάξη. 

� Όσον αφορά στη συνεχή ανατροφοδότηση των µαθητών, ο διδάσκων µπορεί να 

υποστηρίζει – µέσω του moodle – επιλεκτικά όποιους µαθητές κρίνει ότι 

χρειάζονται επιπλέον καθοδήγηση. Οι παιδικές κοινωνίες είναι σκληρές και 

πολλές φορές φορούν το ρόλο του αργόστροφου σε παιδιά που χρειάζονται 

πολλές εξηγήσεις για το ίδιο πράγµα. Μέσω του XO και του moodle η διαδικασία 

θα είναι καθαρά ιδιωτική σχέση µαθητή – δασκάλου. Έτσι ο κάθε µαθητής θα 

έχει την προσοχή που του χρειάζεται αλλά και ο καθηγητής θα λαµβάνει συνεχή 

ανατροφοδότηση που µπορεί να αξιολογεί για να αλλάζει το υλικό που θα είναι 

αναρτηµένο στο συγκεκριµένο moodle µάθηµα. 

� Η ύπαρξη µιας πλατφόρµας moodle σε κάθε σχολείο µπορεί να φέρει όλους τους 

καθηγητές κοντά στον οποιονδήποτε µαθητή. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως ένας 

καθηγητής που αδυνατεί να υποστηρίξει τις δραστηριότητες ορισµένων από τους 

µαθητές σε κάποιο ζήτηµα µπορεί να χρησιµοποιήσει το υλικό από κάποιον πιο 

εξειδικευµένο διδάσκοντα. Στην πραγµατικότητα, αυτό σηµαίνει πως οι µαθητές 

θα µπορούν έµµεσα να έρθουν σε επαφή µε τις γνώσεις και το σύστηµα 

διδασκαλίας οποιουδήποτε εκπαιδευτή. 

� Τέλος, µε το moodle ο ρόλος του καθηγητή δεν κινδυνεύει από (φαινοµενικό, 

έστω) υποβαθµισµό. Η ύπαρξη µιας πλατφόρµας σαν το moodle θα δώσει στους 

εκπαιδευτικούς το ρόλο της διαχείρισης µαθηµάτων. Και ο ρόλος αυτός είναι 

επαρκώς διακριτός ώστε να είναι αδύνατο να παρεξηγηθεί ως υποβάθµιση. Οι 

µαθητές είχαν ανάγκη τον καθηγητή πριν το XO, κάτι που πρέπει – σε έναν 

βαθµό – να ισχύει και τώρα. Είτε γιατί ο εκπαιδευτής είναι αναπόσπαστο κοµµάτι 

της διαδικασίας ή επειδή ο ίδιος ο µαθητής έχει κατά βάθος την ανάγκη να 

αισθάνεται την άµεση επίβλεψη της δουλειάς και της προόδου του. 
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Το moodle λοιπόν µπορεί να βοηθήσει τόσο στην οµαλότερη λειτουργία όσο και 

στην ενσωµάτωση του µαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική κοινωνία. Για 

το λόγο αυτόν είναι µάλλον επιτακτική η ενσωµάτωση ολόκληρης ή µέρους της 

λειτουργικότητάς του στο πρόγραµµα του olpc. Το moodle παρέχει τα εργαλεία 

εκείνα (ερωτηµατολόγια, βαθµολογία, fora, test αξιολόγησης) που θα ενισχύσουν 

αποτελεσµατικά την επιβλεπτική αρχή του καθηγητή. Επιπρόσθετα, «το moodle 

σαν online περιεχόµενο που είναι επιτρέπει τον διαµοιρασµό της ύλης και της 

βιβλιογραφίας, αποτελεί δηλαδή το ίδιο µια online βιβλιοθήκη. Το µέγεθος των 

τελευταίων καθορίζεται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες και όχι από 

περιορισµούς υλικού, όπως η µειωµένη αποθηκευτική ικανότητα του olpc XO». 

(ITY 2007) 

 

Και ας µην ξεχνάµε, φυσικά, την καθαρή εξυπηρέτηση συµφερόντων. Είναι 

θεµιτό να γράφεται κάτι τέτοιο, αλήθεια; Άγνωστο. Ωστόσο, είναι ρεαλιστικό το 

να περιµένουµε µεγάλη αντίδραση από τα συνδικάτα των εκπαιδευτών σε 

ορισµένες χώρες από την εισαγωγή του olpc. Ας το σκεφτούµε καλύτερα: Το 

παγιωµένο καθεστώς των εκπαιδευτών (όπως και οποιοδήποτε άλλο) είναι 

απόλυτα λογικό να εµφανίσει αλλεργίες στην εισαγωγή ενός εργαλείου που θα 

σηµάνει την επιφανειακή υποβάθµιση του ρόλου του δασκάλου µέσα και έξω από 

την τάξη. Ενδεχοµένως λοιπόν η παράλληλη εισαγωγή ενός νέου εργαλείου όπως 

το moodle να µην αλλάξει τη σχέση εξουσίας – ή, καλύτερα, σηµαντικότητας – 

που υπήρχε έως τώρα. Η αναλογία παραµένει ίδια: Ο δάσκαλος εξακολουθεί να 

είναι αυτό που ήταν και φαινοµενικά (αφού το XO από µόνο του δε θα µπορούσε 

να ανατρέψει τίποτε, ούτως ή άλλως). Ο δάσκαλος θα γίνει “εκπαιδευτής” της 

πλατφόρµας και µέσα από εκεί µπορεί να διευθύνει την διαδικασία όπως και πριν. 

 

Συνεπώς, η παράλληλη εισαγωγή του moodle είναι αυτή που θα εξασφαλίσει την 

αποκόλληση από την παραδοσιακή εκπαίδευση. Πόσο εύκολο είναι, µετά από 

χρόνια κλασικής µεταφοράς γνώσης από καθηγητή σε µαθητή, να αλλάξουν τα 

πάντα σε βαθµό που ο δάσκαλος να γίνει απλός συντονιστής στην πορεία του 
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µαθητή για αναζήτηση και κατασκευή γνώσης; Καθόλου, είναι η αλήθεια, 

γεγονός που µπορεί να κάνει και ορισµένα κράτη (όπου η κουλτούρα της 

παραδοσιακής εκπαίδευσης είναι δυνατότερη) να απορρίψουν τον µαθητικό 

υπολογιστή. Η συνεργασία µε το moodle διατηρεί τον καθηγητή στον τρέχοντα 

ρόλο του ακριβώς επειδή του δίνει νέα εργαλεία για να κάνει τη δουλειά του. 

Πλέον δεν δίνει ασκήσεις στο σπίτι αλλά τις ανεβάζει στην πλατφόρµα moodle 

και οι µαθητές υποβάλλουν τη δουλειά τους ηλεκτρονικά. Οι τύποι παραµένουν 

οι ίδιοι. Απλώς άλλαξε ο τρόπος διεκπεραίωσης της διαδικασίας. 

 

Με τα τελευταία γραφόµενα δεν εννοείται πως οι καθηγητές πρέπει να δουν τον 

XO σαν απειλή, πόσο µάλλον να τον χρησιµοποιήσουν για να κάνουν ό,τι έκαναν 

ως τώρα. Παρόλα αυτά, µια µερίδα – ενδεχοµένως όχι τόσο νεαρών – 

εκπαιδευτικών ίσως δει το νέο εργαλείο καθαρά ως καταστρεπτική δύναµη. Με 

το moodle θα είναι δυνατή η «αναπαράσταση» της ίδιας διαδικασίας µε 

πρωτύτερα, κάτι που µπορεί να απορροφήσει αντιδράσεις µέχρι ο εκπαιδευτικός 

να προσαρµοστεί (ή, φυσικά, να συνταξιοδοτηθεί). 

 

Πρακτικά, το XO είναι ήδη έτοιµο να συνεργαστεί µε το moodle. Υπάρχουν 

δραστηριότητες όπως το Activity Sharing (ΙΤΥ 2007) που αναφέρεται στον διαµοιρασµό 

δραστηριοτήτων ανάµεσα στους χρήστες. Αυτό αποτελεί, άλλωστε, και τη ναυαρχίδα της 

ιδέας του laptop των 100 δολαρίων. Τα δίκτυα XO σε συνδυασµό µε την κεντρική 

διαχείριση µιας πλατφόρµας moodle στηµένης σε έναν olpc server (στο εκάστοτε 

σχολείο) θα κάνει τη δουλειά. Εκτός από αυτό όµως, το moodle θα συµπληρώσει κενά 

σηµεία του olpc στα οποία παρουσιάζονται αδυναµίες στην φιλοσοφία του. ∆ιότι ναι µεν 

ο µαθητικός υπολογιστής “ενθαρρύνει τον πειραµατισµό, τη δηµιουργία 

τεχνουργηµάτων, τον διαµοιρασµό (γνώσης), κτλ δίνοντας ιδέες hardware. Για τη 

διακίνηση «λογισµικού», ωστόσο, το moodle µπορεί να κάνει θαύµατα, ιδιαίτερα τη 

στιγµή που το olpc είναι στηριγµένο επάνω στην ίδια θεωρία που «κινεί» τα γρανάζια 

του moodle. 
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Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις που συζητιούνται σχετικά µε τη συνεργασία XO-moodle 

(ΙΤΥ 2007): 

 

Μία από αυτές περιλαµβάνει την ενσωµάτωση ορισµένων λειτουργικών του moodle στο 

ίδιο το XO. ∆ραστηριότητες του πρώτου όπως κουίζ, αξιολόγηση, κ.α. µπορούν να 

γίνουν κοµµάτι του δευτέρου ώστε να µπορεί ο κάθε µαθητής-κάτοχος XO να 

χρησιµοποιεί τα features αυτά. Η ενσωµάτωση αυτή θα σήµαινε πως όλα τα επιθυµητά 

στοιχεία του moodle θα έπρεπε να επαναπρογραµµατιστούν σαν activities του Sugar, του 

γραφικού διαδραστικού περιβάλλοντος του µαθητικού υπολογιστή. Βέβαια, εάν θέλαµε 

να υποστηρίξουµε πλήρως τις νέες δυνατότητες, θα πρέπει να δηµιουργηθεί κι ένα 

αντίστοιχο διαχειριστικό περιβάλλον για τον καθηγητή (το οποίο θα βρίσκεται 

εγκατεστηµένο στον σχολικό olpc server) ώστε ο τελευταίος να µπορεί να συντονίζει και 

να ελέγχει τις δραστηριότητες των µαθητών. 

 

Εναλλακτικά, το XO µπορεί µόνον να εξοπλιστεί κατάλληλα ώστε να µπορούν οι 

µαθητές να έχουν πληρέστερη πρόσβαση σε πλατφόρµες moodle. Τότε θα εγκατασταθεί 

µία πλατφόρµα σε κάθε σχολικό server, όχι όµως όσον αφορά µόνο το διαχειριστικό 

κοµµάτι αλλά σε πλήρη εγκατάσταση. Εκεί οι µαθητές θα µπαίνουν όπως θα µπορούσαν 

να κάνουν από οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή µε τη διαφορά ότι θα µπορούν να 

υποβάλλουν, όπως σήµερα υποβάλλουν ασκήσεις, να υποβάλουν Sugar activities. Η 

λύση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη αφού το olpc στηρίζεται σε λύσεις linux και 

γενικότερα open source, οπότε όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να εγκατασταθούν στον 

υπολογιστή των 100 δολαρίων είναι έτοιµα. Μοναδική παράµετρος που πρέπει να ληφθεί 

ξεχωριστά υπόψιν είναι η διαχείριση µνήµης και  επεξεργαστικής ισχύος. Βαριές και 

µνηµοβόρες εφαρµογές δεν είναι σοφό να τρέξουν στο olpc, πόσο µάλλον να 

εγκατασταθούν εξ ορισµού (ώστε να υπάρχει σύνδεση µε το moodle). 

 

Φυσικά, τίποτε από τα παραπάνω δεν αποκλείει την περίπτωση ενός βαθµού κατάλυσης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως τη γνωρίζουµε, ιδιαίτερα σε σηµεία του πλανήτη 

όπου αντιµετωπίζονται υπερβολικές δυσκολίες για να πούµε πως υπάρχει “παγιωµένο 
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καθεστώς” στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Μπορεί λοιπόν να δούµε ακόµη και την ύλη του 

µαθήµατος να προκύπτει µετά από συνεργασία δασκάλων και µαθητών. Άλλωστε, όπως 

αναφέρουν οι Whitehead & Μακρίδου-Μπούσιου (2002), “οι µαθητές µαθαίνουν 

καλύτερα όταν συµµετέχουν και οι ίδιοι στην επιλογή και το σχεδιασµό του µαθήµατος. 

[...] Αν µια τέτοια ενεργός συµµετοχή είναι γνήσια, θα εντείνει την παρώθηση των 

µαθητών, και κατά συνέπεια το ρυθµό µάθησης. Θα πρέπει και πάλι να καλυφθεί η ύλη, 

αλλά η συµµετοχή που θα έχουν οι µαθητές στο σχεδιασµό του δικού τους δρόµου 

µάθησης και η ελευθερία να ασκηθούν, µέσα στα πλαίσια της ύλης, θα είναι από µόνα 

τους κίνητρα”. Ίσως λοιπόν είναι καιρός να αναζητήσουµε νέους τρόπους διδασκαλίας. 

Ή, απλώς, να αναπροσαρµόσουµε τους παλιούς. ∆υστυχώς, το να δίνουµε απλώς 

υπολογιστές στα παιδιά δεν αλλάζει τίποτε. Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα σε αυτό. Τα 

παρακάτω διαγράµµατα δείχνουν την αυξανόµενη επένδυση στην εκπαίδευση στις 

Η.Π.Α. 

 

 

∆ιάγραµµα 9: Συνολικές επενδύσεις στην παιδεία των Η.Π.Α. από το 1971 έως το 1999 

σε συνδυασµό µε την ικανότητα ανάγνωσης στις ηλικίες των 9, 13 και 17 ετών. 

Πηγή: National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics 2000 

(παρατίθεται στον Johnson 2001) 
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Η επένδυση ολοένα και αυξάνεται. Οι βασικές δεξιότητες όµως παραµένουν σταθερές. 

Κι αυτό σηµατοδοτεί πως η αύξηση της επένδυσης κρίνεται από ανεπαρκής έως και µη 

απαραίτητη. Αυτό που χρειάζεται είναι διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και 

ενεργοποίηση του ίδιου του µαθητή. 

 

 

∆ιάγραµµα 10: Συνολικές επενδύσεις στην παιδεία των Η.Π.Α. από το 1973 έως το 1999 

σε συνδυασµό µε τις επιδόσεις στα µαθηµατικά για τις ηλικίες των 9, 13 και 17 ετών. 

Πηγή: National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics 2000 

(παρατίθεται στον Johnson 2001) 

 

Όπως βλέπουµε στα διαγράµµατα, οι επιδόσεις των µαθητών στην απλή ανάγνωση και 

τα µαθηµατικά δεν έχουν αλλάξει καθόλου παρά την ολοένα αυξανόµενη συνολική 

επένδυση των Η.Π.Α. στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό που συνεχίζει το παράδοξο των 

διαγραµµάτων είναι πως , για το διάστηµα 1984 µε 1999, ο αριθµός των µαθητών ανά 

υπολογιστή παρουσιάζει µια δραµατική µείωση. 
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∆ιάγραµµα 11: Αριθµός µαθητών ανά υπολογιστή, σχολικά έτη 1984-1985 µε 1999-2000 

Πηγές: U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States, various years και 

U.S. Department of Education, Digest of Education Statistics 2000 (παρατίθεται στον 

Johnson 2001) 

 

Το olpc από µόνο του κινδυνεύει να αποτελέσει ένα project διαµοιρασµού υπολογιστών, 

παρόλες τις προσπάθειες του OLPC ιδρύµατος για το αντίθετο. Αυτό που πρέπει να 

βρεθεί είναι ένας τρόπος ριζικής αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήµατος µε έναν τρόπο 

που θα θεωρεί τον µαθητή το επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας, όπως υποδεικνύει η 

φιλοσοφία του κονστρουκτιβισµού. Ποιο καλύτερο εργαλείο από το olpc λοιπόν, σε µια 

τέτοια υβριδική µορφή εκπαίδευσης; Και ποιος καλύτερος καταλύτης από το moodle 

στην αναπροσαρµογή της διδακτικής σε πιο σύγχρονες µεθόδους; Μέσα στο σύστηµα 

αυτό οι µαθητές, µε τη βοήθεια του XO και του moodle, θα “χρειάζεται να 

δηµιουργήσουν στρατηγικές σχετικά µε το να θέτουν στόχους για τους εαυτούς τους, να 

αξιοποιούν το χρόνο τους και να οργανώνουν τη µόρφωσή τους”. (Whitehead & 

Μακρίδου-Μπούσιου 2002, σελ. 48) Και το laptop των 100 δολαρίων είναι ένα ισχυρό 

κίνητρο για όλα αυτά. 

 

Επιπρόσθετα, όπως συνεχίζουν οι Whitehead & Μακρίδου-Μπούσιου (2002), οι 

καθηγητές είναι εκείνοι που µπορούν να δηµιουργήσουν ένα νέο πρότυπο µάθησης γύρω 
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από τη διδασκαλία τους, χρησιµοποιώντας το XO. Ο µαθητικός υπολογιστής µπορεί 

κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί ώστε να αποδυναµώσει την έννοια της αποτυχίας. Τα λάθη 

δεν δηµοσιοποιούνται όπως µε τα πρότυπα της παραδοσιακής διδασκαλίας. Επιπλέον, µε 

τους πειραµατισµούς του olpc δεν θα πρόκειται για “λάθη” αλλά για “πειράµατα που δεν 

έδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα”. 

 

Τέλος, µέσα από αυτήν τη συνεργασία olpc-moodle µπορεί ίσως να επιτευχθεί ένα 

µοντέλο εξατοµικευµένης µάθησης. Οι µαθητές δε θα χρειάζεται πλέον να µελετούν τα 

ίδια πράγµατα αφού ο καθένας θα έχει ανάγκη ενασχόλησης µε διαφορετικό ζήτηµα. Τα 

πλεονεκτήµατα της εξατοµικευµένης µάθησης είναι πολλά (Whitehead & Μακρίδου-

Μπούσιου 2002, σελ. 164): 

 

� Η εξατοµικευµένη µάθηση ουσιαστικά αναγκάζει τον µαθητή να εργαστεί. ∆εν 

υπάρχει πλέον η έννοια της παραδοσιακής τάξης µέσα στην οποία µπορεί να 

κρυφτεί και να µην κάνει τίποτε. 

� Υπάρχει δυνατότητα προσαρµογής της µάθησης στον κάθε µαθητή ξεχωριστά. 

� Οι µαθητές αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους ενώ παράλληλα αποκτούν 

αµεσότερη σχέση µε τον διδάσκοντα. 

� Ο ρυθµός εργασίας δεν είναι πλέον κοινός για όλους. Ο εκάστοτε µαθητής µπορεί 

να εργάζεται τις ώρες που τον βολεύουν µε το ρυθµό που τον κάνει να νιώθει 

άνετα. 

� Το στοιχείο αντιπαράθεσης που µπορεί να υπάρχει µεταξύ καθηγητή και τάξης 

δεν υφίσταται πλέον. Όλοι λειτουργούν σαν οµάδα και, ταυτόχρονα, ο καθένας 

εργάζεται ατοµικά. 

 

Από οικονοµικής πλευράς, η εξατοµικευµένη διδασκαλία συµφέρει περισσότερο για 

λόγους αγοράς σχολικών εγχειριδίων, δυνατότητα ύπαρξης πολλών επιπέδων µέσα στην 

ίδια τάξη, κ.α.. Για την επίτευξη όλων αυτών υπάρχει πλέον ένα ισχυρό εργαλείο. 

Λέγεται One Laptop Per Child. Και το µέσο της αλλαγής µπορεί να είναι το moodle. 
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5.6. Περιληπτικά 

 

Κάνοντας έναν απολογισµό, βλέπουµε πως στο τελευταίο κεφάλαιο κάναµε τη σύνδεση 

µε τα προηγούµενα: Φέραµε στο προσκήνιο την ιδέα πάνω στην οποία βασίστηκε το olpc 

και καταστήσαµε σαφές πως δεν πρόκειται για µηχάνηµα παρά για νέα φιλοσοφία. Η 

φιλοσοφία αυτή στηρίζεται στα δίκτυα XO που φιλοδοξείται να δηµιουργηθούν µε τη 

διανοµή αρκετών υπολογιστών. Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών 

οδηγηθήκαµε στην απάντηση του «ποιος θα τροφοδοτεί τα δίκτυα αυτά» και βάσει ποιων 

αρχών. Όλα αυτά µας οδήγησαν σε ορισµένες πολιτικές προεκτάσεις όσον αφορά στην 

στήριξη του olpc από τους ίδιους τους εκπαιδευτές µε τρόπο που να µην υποβαθµίζει, 

φυσικά, το ρόλο τους. Το moodle ως πιθανός συνεργάτης εξετάστηκε ως φυσικό 

επακόλουθο και µάλιστα µε το «διαβατήριο» του κονστρουκτιβισµού, της θεωρίας πάνω 

στην οποία επίσης βασίζεται το olpc. Κάνοντας µια εκτενή αναφορά στην έννοια αυτή, 

καταλήξαµε σε κάποια συµπεράσµατα όσον αφορά το κατά πόσο αξίζει να αλλάξει ρότα 

το olpc για να συνεργαστεί µε το moodle. 

 

Παρακάτω θα δούµε µια περιληπτική παρουσίαση της πλατφόρµας που δηµιουργήθηκε 

στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Η πλατφόρµα αυτή ονοµάζεται One Moodle Per 

Child. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ONE MOODLE PER CHILD (OMPC)  

 

Έχοντας αναλύσει τις έννοιες του ΕΛ/ΛΑΚ, του olpc, του moodle και έχοντας καταλήξει 

σε κάποια συµπεράσµατα, ένα µένει µοναχά: Να δηµιουργήσουµε ένα χώρο στον οποίο 

κάποιος θα µπορεί εύκολα να πληροφορηθεί για τα φαινόµενα του olpc και του moodle 

αλλά και για τις αναµενόµενες εξελίξεις στους δύο αυτούς τοµείς. 

 

Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε η πλατφόρµα One Moodle Per Child. Είναι στηµένη στη 

διεύθυνση http://www.ompc.doai.uom.gr και η κεντρική της σελίδα φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 42: Η κεντρική σελίδα του One Moodle Per Child 

 

Για τυπικούς λόγους είναι αναγκαίο να σηµειωθεί πως η ιδέα του ονόµατος πηγάζει από 

ένα άρθρο του Jason Cole (2007) στο οποίο αναλύει ορισµένες βασικές ιδέες σχετικά µε 
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τη χρησιµότητα του moodle στα σχολεία – χωρίς, ωστόσο, να κάνει έντονο τον 

παραλληλισµό µεταξύ moodle και olpc. 

 

Οι επιµέρους στόχοι της πλατφόρµας είναι η πληροφόρηση των φοιτητών του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας σχετικά µε το One Laptop Per Child δίνοντας και τα 

απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε το ΕΛ/ΛΑΚ (ώστε ο µη γνωρίζων φοιτητής να µην 

απογοητεύεται στα πρώτα του βήµατα), η εξοικείωσή τους µε το περιβάλλον του moodle 

(αφού πρόκειται για µία πλατφόρµα moodle), η ενηµέρωσή τους γύρω από τη φιλοσοφία 

που κρύβουν τα δύο αυτά φαινόµενα, η παροχή σχετικών συνδέσµων, αντίστοιχης 

βιβλιογραφίας, κ.α. 

 

Απώτερος σκοπός του ompc – κάτι που αναφέρεται παρακάτω και ως προτεινόµενη 

έρευνα στο µέλλον – είναι η δηµιουργία ενός χώρου έτοιµου να φιλοξενήσει την πρώτη 

οµάδα ενεργοποίησης των φοιτητών γύρω από τον υπολογιστή των 100 δολαρίων στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Το στήσιµο, δηλαδή, ενός έτοιµου δικτυακού τόπου µέσα 

στον οποίο θα γεννηθεί η πρώτη olpc κοινωνία στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 

 

Για το στήσιµο αυτού του δικτυακού τόπου θα µπορούσε, πολύ πιο εύκολα, να 

χρησιµοποιηθεί ένα απλό πρόγραµµα κατασκευής ιστοσελίδων. Ωστόσο, η χρήση του 

ίδιου του moodle δίνει έναν υφέρποντα ρόλο στο εγχείρηµα: Προς το παρόν, το ompc 

λειτουργεί σχεδόν όπως ένας δικτυακός τόπος – δίνοντας δηλαδή πληροφορίες πάνω σε 

κάποιο θέµα. Αντίθετα όµως ένα κοινό site, το ompc (όντας στηµένο σε moodle) περιέχει 

– απενεργοποιηµένα προς το παρόν – στοιχεία όπως είναι η συντήρηση forum πάνω σε 

διάφορα θέµατα, η ονοµαστική εγγραφή χρηστών, το ανέβασµα αρχείων από τους 

χρήστες αυτούς σε κοινή θέα, η τήρηση ηµερολογίου πάνω σε γεγονότα που αφορούν το 

laptop των 100 δολαρίων (µε αυτόµατη αποστολή email στους χρήστες) και, γενικά, 

υπάρχουν όλες εκείνες οι δυνατότητες που έχουν περιγραφεί στο κεφάλαιο 4. Κι αυτό 

κάνει το ompc κάτι περισσότερο από έναν απλό δικτυακό τόπο. 
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Τα θέµατα που καλύπτονται στο One Moodle Per Child, κινούνται στο ίδιο πλαίσιο µε 

την έρευνα: 

 

� Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα 

� One Laptop Per Child 

� Moodle 

� olpc/moodle 

 

Το στήσιµο των πληροφοριών αυτών έχει γίνει µε τη µορφή µαθηµάτων µε τη µόνη 

διαφορά πως οι χρήστες δε χρειάζεται να εγγραφούν σε κανένα από τα µαθήµατα αυτά: 

 

 

Εικόνα 43: Η σελίδα εισόδου στο σύστηµα 
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Κανονικά, στη σελίδα της εικόνας 43 ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει το username 

και password που έχει στο σύστηµα. Προς το παρόν, ένα κλικ στο «Είσοδος ως 

επισκέπτης» επιτρέπει στον οποιονδήποτε να µπει στα µαθήµατα. Μοναδική εξαίρεση 

φυσικά αποτελεί ο admin user. 

 

Όσον αφορά στη γλώσσα που χρησιµοποιείται στο σύστηµα, έχουν φορτωθεί τα αγγλικά 

αλλά και τα ελληνικά. Η τελική επιλογή αφήνεται στο χρήστη ενώ υπάρχουν διαθέσιµες 

πολλές ακόµη γλώσσες. Στις παρακάτω εικόνες το ompc θα φαίνεται στην αγγλική του 

µορφή. 

 

 

6.1. ΕΛ/ΛΑΚ 

 

 

Εικόνα 44: ΕΛ/ΛΑΚ στο ompc 
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Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, στην κατηγορία του ΕΛ/ΛΑΚ έχουν προστεθεί 

όσα χρειάζεται κανείς να γνωρίζει για να κάνει µια πρώτη γνωριµία µε το Ανοιχτό 

Λογισµικό. Επιπρόσθετα, εκτός από τη σχετική βιβλιογραφία (που αφορά µόνον στο 

ΕΛ/ΛΑΚ), παρατίθενται και κάποιοι χρήσιµοι σύνδεσµοι για όποιον επιθυµεί να 

διερευνήσει περισσότερο το θέµα του Ανοιχτού Λογισµικού. 

 

 

Εικόνα 45: Χρήσιµα links στο ΕΛ/ΛΑΚ 
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6.2. One Laptop Per Child 

 

Στο «µάθηµα» που ασχολείται µε το µαθητικό υπολογιστή, παρουσιάζεται το φαινόµενο 

του XO όσον αφορά στη φιλοσοφία του, στις πολιτικές που ακολουθούνται από το 

OLPC Foundation, στα τεχνικά του χαρακτηριστικά, κ.α. 

 

 

Εικόνα 46: Το «µάθηµα» του olpc στην πλατφόρµα του One Moodle Per Child 

 

Αυτό όµως που κάνει το ζήτηµα πιο ενδιαφέρον για το χρήστη που έρχεται σε επαφή για 

πρώτη φορά µε το olpc είναι η παρουσίαση µιας ξεχωριστής παραγράφου µε τίτλο 

«∆οκιµάστε το olpc». Εκεί ο επισκέπτης µπορεί να βρει ό,τι χρειάζεται (αρχεία, οδηγίες, 

σχετικούς συνδέσµους για περαιτέρω υποστήριξη) για να δοκιµάσει το γραφικό 

περιβάλλον (Sugar) του µαθητικού υπολογιστή σε περιβάλλον Windows. 
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Αρχικά, χρειάζεται να φορτωθεί ένας emulator. Ο τελευταίος είναι, ουσιαστικά, ένα 

πρόγραµµα που προσοµοιώνει ένα περιβάλλον Linux πάνω σε λειτουργικό Windows. 

Πάνω στον emulator εκτελείται το image αρχείο που περιέχει το Sugar. Ό,τι χρειάζεται ο 

χρήστης περιέχεται στον φάκελο «Απαιτούµενα αρχεία» ενώ παρατίθενται οδηγίες βήµα-

προς-βήµα για την εκτέλεση όλων των εντολών που χρειάζονται. Με τον τρόπο αυτόν 

καλείται ο κάθε χρήστης, από τον πιο έµπειρο ως τον αρχάριο, να πάρει µια γεύση του 

one laptop per child στον υπολογιστή του σπιτιού του. Χαρακτηριστικά ας αναφερθεί 

πως προσφέρεται ακόµη και το απαιτούµενο πρόγραµµα συµπίεσης/αποσυµπίεσης ώστε 

να εκµηδενιστεί η πιθανότητα να απογοητευθεί κάποιος νέος χρήστης. 

 

 

Εικόνα 47: ∆οκιµάστε το olpc 
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6.3. Moodle 

 

Στο «µάθηµα» που περιέχει πληροφορίες για το moodle περιέχονται ίσως οι λιγότερες 

συγκριτικά πληροφορίες. Κι αυτό επειδή η χρήση του ίδιου του moodle για την 

περιγραφή του δηµιουργεί ένα µάλλον οξύµωρο σχήµα. Ωστόσο, παρατίθενται κάποιες 

βασικές πληροφορίες της έρευνας καθώς και οι απαραίτητοι σύνδεσµοι για περαιτέρω 

έρευνα. 

 

 

Εικόνα 48: Moodle στο ompc 
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6.4. Moodle/olpc 

 

Η τελευταία υποενότητα του One Moodle Per Child περιέχει στοιχεία που έχουν να 

κάνουν µε την παράλληλη εξέταση olpc και moodle που πραγµατοποιήθηκε από την 

παρούσα έρευνα. Το πρώτο κοµµάτι παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές παραµέτρους του 

µαθητικού υπολογιστή όπως αυτές αποπειρώνται να αλλάξουν τη νοοτροπία της 

εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα mesh δίκτυα XO που θα δηµιουργηθούν από 

τους olpc school servers αλλά και τα ίδια τα µηχανήµατα olpc και το εκπαιδευτικό υλικό 

που θα διακινείται µέσω των δικτύων αυτών. 

 

 

Εικόνα 49: Πορίσµατα 

 

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στον κονστρουκτιβισµό, τη θεωρία πίσω από moodle και 

olpc, κάτι το οποίο εδραιώνει τη δυνατότητα συνεργασίας των δύο, από τη στιγµή που 
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στοχεύουν στις ίδιες ιδέες. Η παράγραφος κλείνει µε τα συµπεράσµατα των 

παρουσιασθέντων στοιχείων: Από τι κινδυνεύει ο µαθητικός υπολογιστής και πώς µπορεί 

το moodle να προσφέρει καλύτερες συνθήκες για την εισαγωγή του olpc στη σηµερινή 

νοοτροπία της εκπαίδευσης. 

 

 

6.5. Συµπερασµατικά όσον αφορά στο One Moodle Per Child 

 

Αξίζει να διευκρινιστεί για ακόµη µια φορά πως το ompc δεν έχει στηθεί µε σκοπό να 

δώσει ένα «ηλεκτρονικό πρόσωπο» στην έρευνα αυτή, όπως γίνεται σε πολλές 

περιπτώσεις. Άλλωστε, η µελέτη θα µπορούσε να κάνει και χωρίς την πλατφόρµα αυτή. 

 

Ο σκοπός της πλατφόρµας είναι η εύκολη πληροφόρηση της κοινωνίας του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε την παράλληλη δηµιουργία µιας olpc κοινότητας όπου θα 

κυκλοφορούν νέα, απόψεις και εµπειρίες πάνω στο µαθητικό υπολογιστή αλλά και την 

εφαρµογή καινοτοµιών στην εκπαίδευση, γενικότερα. Το µόνο που χρειάζεται είναι η 

εύρεση ενός administrator (ο οποίος µπορεί να προέρχεται από το ίδιο το σώµα των 

φοιτητών) και πολλή όρεξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Σε µια απαρίθµηση των τοµέων που καλύφθηκαν από τη µελέτη µπορούµε να πούµε πως 

καλύψαµε επαρκώς το ζήτηµα της ανάλυσης της έννοιας του Ελεύθερου Λογισµικού / 

Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα καταλήγοντας στα οφέλη που µπορεί να έχει ο 

οποιοσδήποτε τοµέας και ειδικότερα ο δηµόσιος από την υιοθέτησή του. Στη συνέχεια 

παρουσιάσαµε εκτενώς το µαθητικό υπολογιστή ώστε να γίνει οικεία έννοια για τον 

αναγνώστη. Αναφερθήκαµε σε τεχνικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα αλλά και σε ιστορικές 

αξίες πίσω από το φαινόµενο. Στη συνέχεια αναλύσαµε και παρουσιάσαµε το moodle ως 

πιθανό συνεργάτη, χωρίς όµως να εµβαθύνουµε αρκετά στους λόγους που θα µπορούσαν 

να το κάνουν να δέσει µε το olpc. Οι λόγοι αυτοί εξετάστηκαν στη συνέχεια, όταν έγινε 

λόγος για τα καθαρά εκπαιδευτικά στοιχεία του µαθητικού υπολογιστή και το πώς θα 

µπορούσε το moodle να εξυπηρετήσει σε κάθε περίπτωση. Καλύπτοντας από ζητήµατα 

πολιτικής µέχρι και ζητήµατα της φιλοσοφίας πάνω στην οποία βασίζονται, καταλήξαµε 

πως το olpc θα συναντήσει κάποιες δυσκολίες που θα προέρχονται από τον ίδιο τον 

χαρακτήρα του αλλά και το εκπαιδευτικό σύστηµα στο οποίο θα εφαρµοστεί. 

 

Η εργασία κινήθηκε σε πολλούς τοµείς και µπορεί πραγµατικά να εξυπηρετήσει τόσο 

στη γνωριµία µε το olpc και το moodle όσο και κατά την εµβάθυνση στη λογική και την 

ανάγκη της συνεργασίας τους. Ωστόσο, οι αρχικές εκτιµήσεις για έτοιµο υλικό από τις 

εθελοντικές κοινότητες απεδείχθησαν µη ρεαλιστικές. Κατά συνέπεια, η αρχική ελπίδα 

για πειραµατισµό µε αληθινό olpc υλικό έσβησε και τη θέση της πήρε η θέληση για 

δηµιουργία της πλατφόρµας One Moodle Per Child µε σκοπό την παροχή εύφορου 

εδάφους για τη µύηση όλο και περισσοτέρων στον ίδιο σκοπό. 

 

∆ιαβάζοντας τη µελέτη είναι εύκολο κανείς να αντιληφθεί πως το One Laptop Per Child 

είναι ένα σχέδιο που, αν υλοποιηθεί, θα δώσει σάρκα και οστά σε ένα όραµα που µέχρι 

τώρα µόνον ουτοπικό θα µπορούσε να χαρακτηριστεί. Ένα όραµα για µια εκπαιδευτική 
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κοινωνία που ο οποιοσδήποτε θα µπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση και τις κοινότητες 

µάθησης. 

 

Έτσι λοιπόν, το µόνο σίγουρο είναι πως ο θόρυβος γύρω από τον µαθητικό υπολογιστή 

είναι πολύς – και δικαίως. Ο θόρυβος αυτός θα αυξάνεται ολοένα αφού το project θα 

καλεί όλο και περισσοτέρους να συµµετάσχουν: Είτε εξαιτίας των αποτελεσµάτων του 

είτε καθαρά για λόγους πολιτικής (όπως το παράδειγµα της Intel που µόλις πρόσφατα 

ανέλαβε ρόλο – αναπόφευκτα αφού στο olpc πρόγραµµα συµµετέχει η µεγάλη της 

αντίπαλος, η AMD). 

 

Πλέον, η διαδικασία κατασκευής του olpc έχει αποκτήσει τη δική της τροχιά. Ίσως τώρα 

το στοίχηµα να είναι το εάν οι ανά τον κόσµο εκπαιδευτικές κοινότητες µπορούν να 

κινητοποιηθούν εγκαίρως για να αφοµοιώσουν τον µαθητικό υπολογιστή στους κόλπους 

τους. Ίσως τα κράτη καλούνται να θέσουν σε λειτουργία προγράµµατα συντονισµού, 

κατασκευής olpc υλικού, µετάφρασης µιας και ο όγκος δουλειάς είναι τόσο πολύς που τα 

γρανάζια του εθελοντισµού να είναι πολύ δυσκίνητα για τη δεδοµένη περίπτωση. 

 

Το σίγουρο στην προσπάθεια αυτή είναι πως το moodle έχει να προσφέρει πάρα πολλά 

στο σχέδιο του XO – πέρα από την επίλυση των προβληµάτων που εξετάστηκαν ρητά 

µέχρι τώρα. Αν µη τι άλλο, θα εµπλέξει – µε έµµεσο τρόπο – τους Moodlers στην 

προσπάθεια του laptop. Κι αυτό σηµαίνει πως µια κοινότητα όπως αυτή του moodle θα 

έρθει να δώσει τη δοµή που χρειάζεται η νεοσύστατη «παρέα» του olpc. 

 

Όσον αφορά µελλοντική έρευνα που µπορεί να πραγµατοποιηθεί, οι προτάσεις είναι 

πολλές. Αρχικά, αυτό που θα µπορούσε να γίνει είναι η επιβεβαίωση όλων των 

συµπερασµάτων από το πρακτικό στήσιµο µιας πλατφόρµας moodle και το πέρασµα 

µέσα σε αυτήν όλου του olpc υλικού (ή τουλάχιστον υλικού που θα διατίθεται για το 

σκοπό αυτό). Εκεί θα µπορούσε να µελετηθεί η συµπεριφορά του moodle κατά την 

εισαγωγή του υλικού ή ακόµη και να γίνουν παρεµβάσεις στον κώδικά του για καλύτερη 

φιλοξενία. 
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Μια άλλη περίπτωση (πιο φιλόδοξη ή και ουτοπική, ίσως) είναι το στήσιµο moodle 

server πάνω σε έναν olpc school server και η σύνδεση πραγµατικών olpc µηχανηµάτων 

(όταν αυτά διατεθούν στη χώρα µας) ώστε να µελετηθεί η πραγµατική συµπεριφορά 

τους. Φυσικά, κάτι τέτοιο συνεπάγεται και το στήσιµο του olpc school server (ο οποίος 

κοστίζει πολύ περισσότερα από 100 δολάρια), την εύρεση των µηχανηµάτων, κ.ο.κ. 

 

Η πρόταση αυτή θα µπορούσε να εµπλουτιστεί µε τη σύνταξη δύο οµάδων µαθητών. Η 

µία θα χρησιµοποιεί olpc χωρίς moodle ενώ η δεύτερη θα εργάζεται πάνω στον server 

που περιγράφηκε πιο πάνω. Στη συνέχεια – µετρώντας την απόδοση των µαθητών, τις 

προτιµήσεις τους, κ.α. – θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά µε τις εµπειρίες των δύο 

οµάδων. Τα στατιστικά που εξ ορισµού προσφέρονται από το moodle σχετικά µε την 

απόδοση των συµµετεχόντων θα µπορούσαν επίσης να υποβληθούν σε στατιστική 

επεξεργασία συγκρίνοντας µεταβλητές όπως είναι η συµµετοχή, η απόδοση, ο βαθµός 

κατανόησης, κ.α. 

 

Τέλος, ένα καλό πρώτο βήµα είναι η άµεση αξιοποίηση της πλατφόρµας One Moodle Per 

Child που στήθηκε για το συγκεκριµένο σκοπό. Μιας και υπάρχει έτοιµο υλικό στο 

ompc, η αξιοποίηση αυτή σηµαίνει την απλή διάδοση της ύπαρξης της πλατφόρµας 

στους φοιτητές και η εν συνεχεία εµπλοκή τους µε την απόδοση µικρών εργασιών. Από 

τις εργασίες αυτές θα ξεχωρίσουν – όπως γίνεται πάντοτε στις εθελοντικές κοινότητες – 

ορισµένοι χρήστες από τους οποίους κάποιος µπορεί να παίξει το ρόλο του διαχειριστή 

της πλατφόρµας ενώ κάποιοι άλλοι θα ελέγχουν το υλικό που υπάρχει ανεβασµένο. 

Φυσικά, οι κοινοί χρήστες θα µπορούν πάντα να επικοινωνούν µέσω του ompc, να 

ασχοληθούν µε τη µετάφραση – και γενικότερη επεξεργασία – υλικού για το olpc, κ.α. 

Έχοντας πλέον ένα χώρο συνεύρεσης, οι δυνατότητες περιορίζονται µόνον από το 

εκάστοτε έµψυχο δυναµικό. 

 

Με τη λογική αυτή, µια καλή ιδέα είναι ο διαµοιρασµός οµαδικών εργασιών στους 

φοιτητές µαθηµάτων διδακτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε στόχο τη δηµιουργία 
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ompc µαθηµάτων µε οδηγίες πάνω στο λογισµικό του olpc. Αυτό σηµαίνει πως η κάθε 

οµάδα θα αναλάβει από ένα κοµµάτι του µαθητικού υπολογιστή (επεξεργαστής κειµένου, 

ζωγραφική, κίνηση, κ.α.) ενώ το παραδοτέο της εργασίας θα είναι η δηµιουργία ενός 

ξεχωριστού µαθήµατος στην πλατφόρµα του ompc το οποίο θα περιέχει αναλυτικές 

πληροφορίες για το εκάστοτε κοµµάτι. Με την πάροδο του χρόνου (και την ενδεχόµενη 

ανακοίνωση νέων εφαρµογών για το laptop), οι εργασίες θα µπαίνουν σε όλο και 

περισσότερο βάθος αφού θα µπορούν να στηριχτούν επάνω στα ήδη υπάρχοντα 

µαθήµατα για να ξεκινήσουν. Συνεπώς, οι πρώτες εργασίες θα αρχίσουν µε µόνο εφόδιο 

το περιεχόµενο της πλατφόρµας για το ΕΛ/ΛΑΚ, olpc και moodle ενώ οι επόµενες θα 

εργάζονται πάνω στο αθροιστικά αυξανόµενο υλικό. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές θα 

ενεργοποιηθούν γύρω από το XO αφήνοντας ταυτόχρονα µια σηµαντική τεχνογνωσία 

στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ενώ θα γίνουν – µε έµµεσο τρόπο – ενεργοί χρήστες της 

πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης moodle.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Κατά τη διάρκεια της µελέτης αναλύσαµε µια σειρά εννοιών. Αρχίζοντας µε το Ελεύθερο 

Λογισµικό / Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα, προσπαθήσαµε να δώσουµε στον αναγνώστη 

να καταλάβει πως πρόκειται ουσιαστικά για µονόδροµο για τον κόσµο της πληροφορικής 

αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Αφού ορίσαµε το Free Open Source Software, 

αναφερθήκαµε στα ανοιχτά πρότυπα και στο πώς αυτά µπορούν να επηρεάσουν τις 

κοινωνικές δοµές. Ασχοληθήκαµε µε το κόστος και τα οφέλη του ανοιχτού λογισµικού, 

λύσαµε γνωστές απορίες γύρω από αυτό κι έπειτα προβάλαµε µελέτες περιπτώσεων όπου 

µεγάλοι οργανισµοί (ή ακόµη και ολόκληρες χώρες) στράφηκαν προς το ΕΛ/ΛΑΚ. 

Τέλος, αναφέραµε τα οφέλη του δηµόσιου τοµέα από τη χρήση ανοιχτού λογισµικού 

ώστε να τονίσουµε τη σηµασία της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση. 

 

Στο επόµενο κοµµάτι της µελέτης αφιερωθήκαµε στη µελέτη του One Laptop Per Child. 

Αφού αναφέραµε κάποια σηµαντικά γεγονότα που έφεραν την ιδέα στη σηµερινή της 

υλοποίηση, φέραµε στο προσκήνιο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εγχειρήµατος: Υλικό, 

λογισµικό, περιεχόµενο. Σκοπός µας ήταν όχι η απλή παρουσίαση του φαινοµένου αλλά 

η βαρύτητα των καινοτοµιών του µαθητικού υπολογιστή ως µηχανήµατος (τεχνικές 

καινοτοµίες) αλλά και ως φιλοσοφίας: Υπάρχει ελπίδα για ριζική στροφή του σηµερινού 

εκπαιδευτικού συστήµατος προς µια πιο µαθητοκεντρική θεώρηση; Αν ναι, πώς µπορεί 

το olpc να συνταχθεί στον σκοπό αυτό; 

 

Αναφορικά στο moodle, αρχικά δώσαµε εξηγήσεις για την επιλογή της µελέτης της 

συγκεκριµένης πλατφόρµας από τον σωρό που κυκλοφορούν στο εµπόριο. 

Σκιαγραφήσαµε την ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται το moodle και στη συνέχεια 

αναφερθήκαµε σε ιστορικά στοιχεία του φαινοµένου. Στο επόµενο βήµα – και αφού 

πρώτα ρίξαµε φως σε ορισµένα τεχνικά στοιχεία – παρουσιάσαµε ορισµένα κοµµάτια 

του moodle µε τη βοήθεια της Πλατφόρµας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 

Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου µε στόχο της δηµιουργία µιας πρώτης ιδέας στον νέο 

αναγνώστη. 
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Στο τελικό στάδιο της εργασίας αναφερθήκαµε στα στοιχεία του olpc και του moodle 

που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως “γέφυρες” µεταξύ των δύο ιδεών. ∆ίνοντας 

µια ιδέα για τη λογική της “ένωσης”, ασχοληθήκαµε περισσότερο µε τα δίκτυα µάθησης 

που θα δηµιουργηθούν µε τη βοήθεια του olpc και ρίξαµε φως στο πώς µπορεί το υλικό 

που θα διακινείται µέσα των δικτύων XO να έχει µια βασική δοµή. Έπειτα, 

ασχοληθήκαµε περισσότερο µε την έλλειψη ισχυρών τυπικών δοµών και την 

αποδυνάµωση του ρόλου του εκπαιδευτή µε την έλευση του olpc. Εξετάζοντας την 

πιθανότητα συνεργασίας olpc και moodle, καταλήξαµε στην ενδελεχή ανάλυση της 

εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που κρύβεται πίσω από τα δύο, του κονστρουκτιβισµού. Εν 

συνεχεία, επικεντρωθήκαµε σε ορισµένα πρακτικά προβλήµατα που το moodle µπορεί να 

λύσει στο πρόγραµµα του olpc. Προβλήµατα που όµως είναι αρκετά σηµαντικά ώστε να 

κρίνουν τον µαθητικό υπολογιστή απλώς απορριπτέο από το υπάρχον σύστηµα. 

Κινούµενοι στην κατεύθυνση αυτή δώσαµε ορισµένες πιο πρακτικές κατευθυντήριες 

γραµµές σχετικά µε τη συνεργασία των δύο και παρουσιάσαµε στοιχεία που 

υποδεικνύουν πως η απλή επένδυση χρηµάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν 

αποφέρει κανένα απολύτως αποτέλεσµα εάν δεν δίνεται η απαραίτητη σηµασία στον 

µαθητή, που θα έπρεπε να είναι και το επίκεντρο αυτής. 

 

Τέλος, παρουσιάσαµε την πλατφόρµα One Moodle Per Child που στήθηκε για να 

στεγάσει τα δεδοµένα και τα συµπεράσµατα της µελέτης. Στόχος του ompc είναι η 

δηµιουργία ενός χώρου που µπορεί µελλοντικά να στεγάσει την πρώτη olpc κοινότητα 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. ∆ιότι το one laptop per child χρειάζεται νέους 

ανθρώπους για να πληροφορηθούν, να εµπλακούν, να προσφέρουν. 

 

Έχοντας περάσει από όλα τα στάδια της µελέτης, τα πάγια συµπεράσµατα είναι πολλά. 

Ένα από αυτά είναι πως οι αστοχίες του δυτικού εκπαιδευτικού συστήµατος στον ίδιο 

τον δυτικό πολιτισµό θα έπρεπε τουλάχιστον να µας προβληµατίζουν για την εφαρµογή 

του συστήµατος αυτού σε κοινωνίες του Τρίτου Κόσµου όπου οι συνθήκες είναι πολύ 

διαφορετικές. Το One Laptop Per Child δεν είναι απλώς το εργαλείο που θα εξοµαλύνει 
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τις διαφορές αυτές. Είναι το εργαλείο που µπορεί να αλλάξει την εκπαίδευση όπως τη 

γνωρίζουµε σήµερα. Τουλάχιστον, είναι µια ιδέα που – σε πρώτο στάδιο – θα καταστήσει 

κοινό τόπο ορισµένα εφόδια απαραίτητα στον µαθητή: Ενέργεια, υπολογιστική ισχύ, 

επικοινωνία, πρόσβαση στη γνώση. 

 

 

Εικόνα 50: ∆ιδασκαλία µε τη βοήθεια του olpc σε τάξη στη Νιγηρία 

Πηγή: QJ Mobile 2007 

 

Με τη βοήθεια του moodle, το laptop των 100 δολαρίων µπορεί να κάνει τη διαφορά και 

να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστηµα όπως σήµερα το γνωρίζουµε. ∆εν είναι ευσεβής 

πόθος. Έχει γίνει ήδη πραγµατικότητα. 

 

Κλείνοντας, ας αναφέρουµε µια και µόνο πρόταση των Whitehead & Μακρίδου-

Μπούσιου (2002, σελ 51) που θα µας αφήσει µε τη σκέψη πως η χρήση του moodle µαζί 

µε το olpc µπορεί να δώσει σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενο την ισχύ (και, µαζί, την 

ευθύνη) που απαιτείται για την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας: “Τελικά, καλός 

καθηγητής είναι αυτός που µαθαίνει τους µαθητές πώς να µαθαίνουν”.  
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Παράρτηµα Α: Κριτήρια αξιολόγησης περιβαλλόντων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

που χρησιµοποιήθηκαν κατά την έρευνα των Βαγιάνο, Γρηγορόπουλο & Τσινάκο 

(2005) 

 

Τα κριτήρια πάνω στα οποία στήθηκε η αξιολόγηση των Βαγιάνο, Γρηγορόπουλο και 

Τσινάκο κατά τη µελέτη του 2005 δεν αναφέρονται στο κυρίως κείµενο ώστε να είναι 

αυτό πιο ευανάγνωστο. Για λόγους τυπικότητας όµως, παρατίθενται εδώ. 

 

• Τεχνικές προδιαγραφές 

o Υποστήριξη Windows 

o Υποστήριξη Unix/Linux 

o Χρήση Web Browser 

• Εργαλεία εξυπηρέτησης διδασκόντων 

o Οδηγός σχεδίασης µαθηµάτων 

o Μη αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνικών γνώσεων για τη σχεδίαση του 

µαθήµατος 

o ∆ιαχείριση εκπαιδευτικού υλικού 

o ∆υνατότητα ορισµού περισσότερων του ενός διδασκόντων 

o Συγκρότηση οµάδων εργασίας µαθητών 

o Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού επιλεκτικά σε µια οµάδα µαθητών 

o Εµβάθυνση στο µάθηµα αναλόγως µε την απόδοση και τις ικανότητες του 

µαθητή 

o Παρακολούθηση συµµετοχής των µαθητών στο µάθηµα 

o ∆ηµιουργία πίνακα περιεχοµένων µαθήµατος 

o ∆ηµιουργία quiz, τεστ 
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o Αυτόµατη εξαγωγή βαθµολογίας 

o Βιβλίο βαθµολογίας – παρακολούθηση επίδοσης µαθητών 

o Παροχή οδηγιών στο µαθητή για βελτίωση απόδοσης 

• Εργαλεία εξυπηρέτησης µαθητών 

o Χώρος αποθήκευσης προσωπικού υλικού 

o Χώρος παρουσίασης προφίλ µαθητή 

o Μηχανισµός αναζήτησης εντός του εκπαιδευτικού υλικού 

o Σελιδοδείκτες 

o Προσωπικές σηµειώσεις 

o Χρήση λεξιλογίου 

o ∆υνατότητα εκτύπωσης υλικού του µαθήµατος 

o Agenda – Ηµερολόγιο 

o ∆ηµιουργία οµάδων µαθητών 

o Τήρηση ανωνυµίας 

o Παρακολούθηση προσωπικής προόδου 

o Υπενθύµιση εργασιών 

o Αυτοαξιολόγηση 

o Πρόσβαση στην ατοµική βαθµολογία 

o Βάση δεδοµένων µαθητικών αποριών 

• Εργαλεία επικοινωνίας 

o Μηχανισµός ανταλλαγής µηνυµάτων 

o Ανταλλαγή – κοινή χρήση αρχείων 

o Forum συζητήσεων 

o Σύγχρονη επικοινωνία (chat) 
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o Whiteboard 

o Πίνακας ανακοινώσεων 

• ∆ιαχείριση συστήµατος 

o Πιστοποίηση µέσω Username και Password 

o Υποστήριξη πολλαπλών δικαιωµάτων πρόσβασης 

o Ασφάλεια δεδοµένων 

o ∆ιαχείριση εκπαιδευτικού υλικού 

o Στατιστικά στοιχεία – Παρακολούθηση πόρων 

o Τεχνική υποστήριξη 

o Αποµακρυσµένη διαχείριση 

• Λοιπά γενικά χαρακτηριστικά 

o Υποστήριξη multimedia 

o Εργασία χωρίς σύνδεση 

o Έκδοση µαθήµατος σε CD-ROM 

o Υποστήριξη metadata 

o ∆ιάθεση πλατφόρµας σε διαφορετικές γλώσσες 

o Ύπαρξη βοηθηµάτων, εγχειριδίων και tutorial για παροχή βοήθειας στο 

χρήστη 

o Προτυποποίηση µαθηµάτων 
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Παράρτηµα Β: Βαθµολόγηση πακέτων τηλεκπαίδευσης (χωρίς σταθµισµένους 
συντελεστές) από έρευνα των Βαγιάνο, Γρηγορόπουλο και Τσινάκο (2005) 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Εργαλεία Εξυπηρέτησης ∆ιδασκόντων 
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Εργαλεία Εξυπηρέτησης Μαθητών 

 

Εργαλεία Επικοινωνίας 
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∆ιαχείριση Συστήµατος 

 

Λοιπά Χαρακτηριστικά 

 

Συνολο 
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Παράρτηµα Γ: GNU GENERAL PUBLIC LICENSE  

Version 2, June 1991 

 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 

 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license 

document, but changing it is not allowed. 

 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and 

change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your 

freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its 

users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's 

software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free 

Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License 

instead.) You can apply it to your programs, too. 

 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General 

Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies 

of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or 

can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free 

programs; and that you know you can do these things. 
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To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these 

rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain 

responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. 

 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you 

must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, 

receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know 

their rights. 

 

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this 

license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. 

 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone 

understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by 

someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the 

original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' 

reputations. 

 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid 

the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in 

effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any 

patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 

 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.  
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 

DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

 

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by 

the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public 

License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based 

on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: 

that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with 

modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is 

included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as 

"you". 

 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this 

License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and 

the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the 

Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is 

true depends on what the Program does. 

 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you 

receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on 

each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the 

notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other 

recipients of the Program a copy of this License along with the Program. 

 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your 

option offer warranty protection in exchange for a fee. 
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2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming 

a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under 

the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed 

the files and the date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part 

contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at 

no charge to all third parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must 

cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print 

or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that 

there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may 

redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy 

of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print 

such an announcement, your work based on the Program is not required to print an 

announcement.) 

 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that 

work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent 

and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 

sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same 

sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the 

whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend 

to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.  

 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work 

written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution 

of derivative or collective works based on the Program. 
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In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the 

Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution 

medium does not bring the other work under the scope of this License. 

 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in 

object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that 

you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which 

must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 

used for software interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, 

for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a 

complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed 

under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 

interchange; or, 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute 

corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial 

distribution and only if you received the program in object code or executable form with 

such an offer, in accord with Subsection b above.) 

 

The source code for a work means the preferred form of the work for making 

modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source 

code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the 

scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a 

special exception, the source code distributed need not include anything that is normally 

distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, 
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and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component 

itself accompanies the executable. 

 

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a 

designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same 

place counts as distribution of the source code, even though third parties are not 

compelled to copy the source along with the object code.  

 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly 

provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or 

distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this 

License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this 

License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full 

compliance.  

 

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, 

nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative 

works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, 

by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you 

indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 

copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 

 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the 

recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or 

modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any 

further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not 

responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 
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7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any 

other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by 

court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they 

do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to 

satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent 

obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For 

example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program 

by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you 

could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the 

Program. 

 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular 

circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is 

intended to apply in other circumstances. 

 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property 

right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of 

protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by 

public license practices. Many people have made generous contributions to the wide 

range of software distributed through that system in reliance on consistent application of 

that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute 

software through any other system and a licensee cannot impose that choice. 

 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of 

the rest of this License.  

 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by 

patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the 
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Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation 

excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not 

thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the 

body of this License. 

 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General 

Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the 

present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 

 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version 

number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of 

following the terms and conditions either of that version or of any later version published 

by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of 

this License, you may choose any version ever published by the Free Software 

Foundation. 

 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose 

distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For 

software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free 

Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be 

guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free 

software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

 

NO WARRANTY  

 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO 

WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY 
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APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 

COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM 

"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 

IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE 

ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 

IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME 

THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO 

IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO 

MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED 

ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 

SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF 

THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT 

LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR 

LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE 

PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH 

HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS  

How to Apply These Terms to Your New Programs 

 

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the 

public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can 

redistribute and change under these terms. 
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To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the 

start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each 

file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is 

found. 

 

(one line to give the program's name and a brief idea of what it does.) 

Copyright (C) (year) (name of author)  

 

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of 

the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either 

version 2 of the License, or (at your option) any later version. 

 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY 

WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for 

more details. 

 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this 

program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, 

Boston, MA 02111-1307 USA 

 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

 

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an 

interactive mode: Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author 

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. 
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This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 

`show c' for details. 

 

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of 

the General Public License. Of course, the commands you use may be called something 

other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--

whatever suits your program. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, 

to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the 

names:  

 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' 

(which makes passes at compilers) written by James Hacker. (signature of Ty Coon) , 1 

April 1989 Ty Coon, President of Vice 

 

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary 

programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to 

permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use 

the GNU Library General Public License instead of this License. 
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