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Περίληψη 
 

Η µαθησιακή  σχεδίαση για  µ ια  ενότητα  µαθήµατος 
περιλαµβάνει  τη  συστηµατική καταγραφή  των διδακτικών  στόχων , 
των  προαπαιτούµενων  γνώσεων ,  των  εµπλεκοµένων  προσώπων , 
των  δραστηριοτήτων  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν, της  σειράς  
εκτέλεσης  των  δραστηριοτήτων  και  του  µαθησιακού υλικού.  Σε  
περιβάλλον  ηλεκτρονικής µάθησης  η  διαδικασία  της  µαθησιακής  
σχεδίασης  αποτελεί  µ ια  πιο  δύσκολη  και  περίπλοκη  εργασία .  Η 
επικρατούσα  προδιαγραφή για  µαθησιακή  σχεδίαση  είναι  η  IMS 
Learning Design Specif ication .  Η προδιαγραφή  αυτή επιτρέπει  την  
περιγραφή  των  δραστηριοτήτων  που  λαµβάνουν  χώρα  κατά  τη 
διάρκεια  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  υποστηρίζει  οποιαδήποτε  
παιδαγωγική  προσέγγιση , επιτρέπει  πολλαπλούς  ρόλους  και  
εξασφαλίζει  την  επαναχρησιµοποίηση  και  τη  διαλειτουργικότητα  
των συστατικών  µερών της µαθησιακής  σχεδίασης .   

 
Στην παρούσα  εργασία ,  αρχικά  περιγράφονται  οι  βασικές  

θεωρίες  µάθησης, οι  οποίες  παρέχουν  τους  κανόνες  για  την  
επιλογή και  τη δόµηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  για  τη  
διδασκαλία  ενός θεµατικού πεδίου  µε  βάση  συγκεκριµένους  
διδακτικούς  στόχους .  Στη συνέχεια  γίνεται  επισκόπηση  των 
θεµατικών  πεδίων της  ηλεκτρονικής  µάθησης  και  της  µαθησιακής  
σχεδίασης ,  και  παρουσιάζεται  αναλυτικά  η προδιαγραφή  IMS 
Learning Design. 

 
Στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  µ ία πρόταση  για ένα 

ολοκληρωµένο  σύστηµα  µαθησιακής  σχεδίασης  µε  την  ονοµασία  
LeDiS (Learning Design System). Το  σύστηµα  αυτό βασίζεται  σε  
εφαρµογές  ανοικτού  κώδικα και  στη συνεισφορά  της  παρούσας  
εργασίας. Το  LeDiS υποστηρίζει  τη δηµοσίευση ,  εκτέλεση  και  
συγγραφή  µαθησιακών  σχεδιάσεων . Πρόκειται  για  µ ια  εφαρµογή  
Ιστού  και µε  αρχιτεκτονική που  βασίζεται  στην  τεχνολογία  των 
µ ικροϋπηρεσιών  (servlets) και  των  σελίδων  διακοµ ιστή  Java 
(JSP). 

 
Στο  τέλος  της  εργασίας  προτείνεται  µ ία  µεθοδολογία  για   

εκείνους που  θέλουν  να  σχεδιάσουν  και  στη  συνέχεια  να  
αναπτύξουν  µαθησιακές  ενότητες  (ωριαίο µάθηµα, εξαµηνιαίο 
µάθηµα,  µ ια  σειρά  µαθηµάτων ,  κλπ .), οι  οποίες  είναι  απόλυτα  
συµβατές µε  την  προδιαγραφή  IMS Learning Design και  έτοιµες  
προς  δηµοσίευση και εκτέλεση  από  το σύστηµα  µαθησιακής 
σχεδίασης  LeDiS. 
 
Επόπτης: Καθηγητής Νικολάου Χρήστος 



 

Learning Design in E-Learning Environment 
Aggelidakis Nikolaos 

Master of Science Thesis 
Computer Science Department, University of Crete 

 
Abstract  
 

Learning design for a unit of lesson  involves the systematic 
record of didactical aims, prerequisite knowledge, participating 
persons, activit ies to be carried out,  sequence of performing of 
activit ies and  learning material. In e-learning environment the 
process of learning design is a diff icult and complicated matter. 
The dominant specif ication for learning design is IMS Learning 
Design .   This specif ication allows the description of activit ies that 
take place during the learning process, supports all  the 
pedagogical approaches, allows mult iple roles and ensures the 
reusabil i ty and interoperabil i ty of the components of learning 
design. 

 
In this thesis, f irst of al l the main learning theories are 

described. These  theories provide the rules for the selection and 
construction of the educational material for teaching an 
educational f ield with specif ic didactical aims. Then fol lows a 
review of the f ields of e-learning and learning design and the 
specif ication IMS Learning Design is presented thoroughly. 

 
Moreover, an integrated system for learning design is 

proposed, which is called LeDiS (Learning Design System). This 
system is based on open source applications and the contribution 
of this thesis. LeDiS supports the publication, running and 
authoring of learning designs. It ’s a web-based application and 
with architecture which is based on the technology of servlets and 
Java server pages (JSP). 

 
At the end of this thesis a methodology is proposed for 

those who want to design and develop learning units (lesson, 
course, curriculum, etc.), that are fully compatible with IMS 
Learning Design specif ication and ready for publication and 
running by learning design system LeDiS. 
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Εισαγωγή 
 

1.1 Περιγραφή του αντικειµένου της εργασίας 
 
 Η µάθηση  είναι  ένα  σύνθετο  πνευµατικό  και  βιολογικό 

φαινόµενο  που  έχει  µελετηθεί  από διάφορους  επιστηµονικούς  

κλάδους  µε  κυριότερους  την  ψυχολογία ,  την  παιδαγωγική,  την  

ιατρική  και  τη  βιολογία .  Κάθε  δάσκαλος ,  είτε  το  γνωρίζει  είτε  όχι ,  

υιοθετεί  στην  πράξη  µ ια  θεωρία  µάθησης .  Οι  θεωρίες µάθησης  

παρέχουν  τους  κανόνες  για  την  επιλογή  και  τη δόµηση  του  

εκπαιδευτικού  υλικού  για  τη  διδασκαλία  ενός θεµατικού  πεδίου  µε  

βάση  συγκεκριµένους  διδακτικούς στόχους .  Στην παρούσα  

εργασία  περιγράφονται  οι  αντιπροσωπευτικότερες  από  αυτές  και 

πιο  συγκεκριµένα η  συµπεριφοριστική ,  η  γνωστικιστική  και  η 

εποικοδοµητική.  Οι  θεωρίες  αυτές  επηρέασαν  και  επηρεάζουν  την  

ανάπτυξη περιβαλλόντων ηλεκτρονικής  µάθησης .  

 

Το  παραδοσιακό  µοντέλο  εκπαίδευσης  χαρακτηρίζεται  από  

εκτέλεση της  διδακτικής  και  µαθησιακής  διαδικασίας σε  ένα  

προκαθορισµένο  πλαίσιο  όσο  αφορά  τον  χρόνο,  τον  τόπο και  

µερικές  φορές  και  το  εκπαιδευτικό  περιεχόµενο .  Το σύγχρονο  

κοινωνικό,  πολιτισµ ικό,  εργασιακό  και  οικονοµ ικό περιβάλλον  που  

χαρακτηρίζεται  από  συνεχείς  αλλαγές  και  ρευστότητα  απαιτεί  

αναµόρφωση  και  εξέλιξη του  παραδοσιακού αυτού  µοντέλου και  

αφορά  σε σπουδαστές  όλων  των  βαθµ ίδων .  Προς  την κατεύθυνση  

αυτή  βασικό  ρόλο  παίζει  η  ηλεκτρονική µάθηση,  η οποία στη  

σωστή  διάστασή  της  αποτελεί  µ ία  πολύπλοκη  διαδικασία  που  

περιλαµβάνει  την κατανόηση  των αναγκών των µαθητών,  την  

Κ ε φ ά λ α ι ο  1 
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εφαρµογή κατάλληλων  παιδαγωγικών  µεθόδων ,  την  παραγωγή  

πλούσιου διδακτικού  υλικού  και το  «χτίσιµο» σε  ένα  ηλεκτρονικό  

περιβάλλον  που  πρέπει  να  ακολουθεί  κάποιες  συγκεκριµένες  

προδιαγραφές  και  πρότυπα . Το  εύρος  των  θεµάτων  που  αφορούν  

στην  ηλεκτρονική µάθηση είναι  αρκετά  µεγάλο.  Στην  παρούσα  

εργασία  γίνεται επισκόπηση των κυριοτέρων  από  αυτά .  

 

Η µαθησιακή  σχεδίαση  έχει  ως  κύριο  στόχο  τη  συστηµατική 

καταγραφή  των εκπαιδευτικών  στόχων,  των  προαπαιτούµενων  

γνώσεων, των  εµπλεκοµένων  προσώπων ,  των  δραστηριοτήτων  

που  πρόκειται  να  εκτελεστούν ,  της  σειράς  εκτέλεσης  των  

δραστηριοτήτων και  του µαθησιακού  υλικού .  Η εκπαιδευτική  

διαδικασία  πρέπει  να  εκτελείται  σύµφωνα  µε  την  προηγηθείσα 

µαθησιακή  σχεδίαση  και µπορεί  να  αφορά σε  οποιαδήποτε  

µαθησιακή  ενότητα .  Σε  περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής  µάθησης η  

διαδικασία  της  µαθησιακής σχεδίασης  αποτελεί  µ ία  πιο  δύσκολη  

και  περίπλοκη  εργασία . Η µαθησιακή σχεδίαση  κρίνεται  

απαραίτητη  σε  τέτοια  περιβάλλοντα,  ώστε  κάθε φορά  να 

επιλέγονται  το  κατάλληλο  παιδαγωγικό  µοντέλο για  την  

εκπαιδευτική  διαδικασία, το  πλήρες  µαθησιακό  υλικό  και οι  

απαραίτητες  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες για  την  επίτευξη  

σωστής  και  αποτελεσµατικής µάθησης .   Επιπρόσθετα ,  για  την  

εξασφάλιση  της δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης  και της 

διαλειτουργικότητας  των  συστατικών  µερών  της µαθησιακής 

σχεδίασης  απαιτείται  η χρήση  διεθνών  προδιαγραφών  και  

προτύπων .  Η επικρατούσα  προδιαγραφή  για  µαθησιακή  σχεδίαση  

σε  περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής  µάθησης  είναι  η  IMS Learning 

Design Specif ication. Στην  παρούσα  εργασία  παρουσιάζεται  

αρκετά αναλυτικά  η  προδιαγραφή  αυτή .  

 

 Η εφαρµογή  στην πράξη  της  προδιαγραφής  IMS Learning 

Design απαιτεί  την  ύπαρξη ενός  ολοκληρωµένου  συστήµατος ,  το  

οποίο  πρόκειται  να  εκµεταλλεύεται  άκρως  λειτουργικά τις 

δυνατότητες  που  αυτή  προσφέρει .  Το  σύστηµα  αυτό  πρέπει  να  
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είναι  σε θέση  να  επεξεργάζεται ,  εκτελεί , ακόµα  και  να  δίνει  τη  

δυνατότητα  συγγραφής  µαθησιακών σχεδιάσεων . Στην  παρούσα  

εργασία  προτείνεται  ένα  τέτοιο  σύστηµα  µαθησιακής  σχεδίασης ,  

το  οποίο  βασίζεται  στην  ολοκλήρωση  εφαρµογών  ανοικτού  κώδικα  

και  ονοµάστηκε LeDiS (Learning Design System). Επίσης,  

προτείνεται  µ ία  απλή  µεθοδολογία  για  εκείνους  που  θέλουν  να 

σχεδιάσουν  και  στη  συνέχεια  να  αναπτύξουν  µαθησιακές  ενότητες  

(ωριαίο µάθηµα,  εξαµηνιαίο µάθηµα,  µ ια  σειρά  µαθηµάτων ,  κλπ.), 

οι  οποίες  είναι  απόλυτα  συµβατές  µε  την  προδιαγραφή  IMS 

Learning Design και  έτοιµες  προς  δηµοσίευση  και  εκτέλεση  από 

το  σύστηµα µαθησιακής σχεδίασης  LeDiS. 

 

1.2 Κύριοι στόχοι της εργασίας 
 
 Οι  κύριοι  στόχοι  της  εργασίας  είναι  οι  παρακάτω :  

 Η επισκόπηση  των  βασικότερων θεωριών  µάθησης ,  η  

ανάδειξη της  σηµασίας  τους  και  η  συσχέτισή  τους  µε  την  

επιστήµη της  Πληροφορικής και την  ηλεκτρονική  µάθηση.  

 Η επισκόπηση  του  ευρύτατου  πεδίου  της ηλεκτρονικής  

µάθησης. 

 Η ανάδειξη  της  σηµασίας  της  µαθησιακής  σχεδίασης στην  

εκπαιδευτική  διαδικασία  και  η  αναλυτική  παρουσίαση  της  

προδιαγραφής  IMS Learning Design. 

 Η πρόταση  ενός  ολοκληρωµένου  συστήµατος  µαθησιακής  

σχεδίασης ,  ικανό να  υποστηρίξει  τη  δηµοσίευση και  

εκτέλεση µαθησιακών  σχεδιάσεων ,  που  ακολουθούν  την  

προδιαγραφή  IMS Learning Design, σε  ένα πραγµατικό  

περιβάλλον  ηλεκτρονικής µάθησης .  

 Η πρόταση  µ ιας  απλής  µεθοδολογίας  για  την  σχεδίαση  και 

ανάπτυξη µαθησιακών  ενοτήτων συµβατών  µε την  

προδιαγραφή  IMS Learning Design και  έτοιµων  προς  χρήση  

από το  ολοκληρωµένο  σύστηµα µαθησιακής σχεδίασης .  
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1.3 Τι είναι αυτό που κάνει το ζήτηµα που εξετάζεται 
σηµαντικό 
 
 Τα  περισσότερα  περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής  µάθησης  

υποστηρίζουν  κυρίως  το µοντέλο  του  ενός  εκπαιδευόµενου 

(single-user model). Ο  εκπαιδευόµενος  αλληλεπιδρά  µόνο  µε  τα 

αντικείµενα  του  περιεχοµένου και  οι  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  

στρέφονται  µόνο  γύρω από  αυτά. ∆εν δίνεται  όµως ιδιαίτερη  

βαρύτητα  στην  ίδια  τη  µαθησιακή  διαδικασία  όσο  αφορά  στην  

εφαρµογή κατάλληλων εκπαιδευτικών  στρατηγικών και 

παιδαγωγικών  µοντέλων   που  υπαγορεύονται  από  τις  πιο  

σύγχρονες  θεωρίες µάθησης.  Η δυνατότητα  επαναχρησιµοποίησης  

των  µαθησιακών αντικειµένων , κυρίως  στα συστήµατα διαχείρισης  

µάθησης, µπορεί  να  αποτελεί  ένα  σηµαντικό βήµα  στην  εξέλιξη  

και  διάδοση  της  ηλεκτρονικής  µάθησης ,  αλλά  δεν  αρκεί .  Συνήθως  

στα  συστήµατα διαχείρισης  µάθησης  δεν  υποστηρίζονται  

συνεργατικές δραστηριότητες ,  βιωµατικές δραστηριότητες ,  ύπαρξη  

πολλαπλών  ρόλων  για  όλους  τους  εµπλεκόµενους  και  επαρκής  

αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών  και εκπαιδευοµένων.  

 

∆εν  αρκεί  η  «οπουδήποτε» και  «οποτεδήποτε» µάθηση που  

ευαγγελίζεται  η  ηλεκτρονική µάθηση , αλλά  ζητούµενο  αποτελεί  η  

«σωστή» µάθηση .  Προς αυτή την  κατεύθυνση  κρίνεται   

απαραίτητη  η  µετατόπιση  του  ενδιαφέροντος από  το  µαθησιακό  

περιεχόµενο  στη µαθησιακή διαδικασία , χωρίς βέβαια  να 

παραγνωρίζεται  η  αξία  και  ο  καθοριστικός  ρόλος  του  πλήρους  και 

σωστού  περιεχοµένου. Για την  εφαρµογή εκπαιδευτικών  

διαδικασιών  σε  περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής  µάθησης  που  να  είναι  

σύµφωνες  µε  την  πιο σύγχρονη  θεωρία µάθησης του 

εποικοδοµητισµού , επιβάλλεται  η  υποστήριξη  της  µαθησιακής  

σχεδίασης  για  τον  ορισµό  των  κατάλληλων  ρόλων  των  

εµπλεκοµένων  στη µαθησιακή  διαδικασία  και τη  σχεδίαση  των  

απαραίτητων  δραστηριοτήτων , στις οποίες αυτοί  πρέπει  να  

εµπλακούν  ενεργά  και  να  έχουν  και  συνεργασία  µεταξύ τους ,  αν 
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αυτό  κρίνεται  απαραίτητο.  Προς  την κατεύθυνση  αυτή κινείται  εξ  

ολοκλήρου  η  προδιαγραφή IMS Learning Design, καθώς  και  το  

σύστηµα µαθησιακής  σχεδίασης και  η µεθοδολογία που  

προτείνονται  στην παρούσα  εργασία .  

 

1.4 Οργάνωση της εργασίας 
 

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο αρχικά  δίνεται  ο  ορισµός  και µ ία 

σύντοµη  ιστορική  αναδροµή  της  Παιδαγωγικής  και  στη  συνέχεια  

παρουσιάζονται  οι αντιπροσωπευτικότερες  θεωρίες  µάθησης,  η 

συµπεριφοριστική , η  γνωστικιστική και  η  εποικοδοµητική.  Οι  

θεωρίες αυτές επηρέασαν  και επηρεάζουν  την  ανάπτυξη 

περιβαλλόντων  ηλεκτρονικής  µάθησης .  Ένας δάσκαλος  ή  ένας  

επαγγελµατίας που  σχεδιάζει  και δηµ ιουργεί  µαθησιακές  ενότητες  

σε  τέτοια περιβάλλοντα ,  θεωρείται  καλό  να  είναι  κοινωνός  των  

βασικών αρχών της  Παιδαγωγικής  και  των  εφαρµογών  των  

θεωριών  µάθησης στη  διδακτική  σχεδίαση .  

 
 
 Στo τρίτο  κεφάλαιο περιλαµβάνεται  ο  ορισµός της  

ηλεκτρονικής  µάθησης ,  παρουσιάζεται  το  πλαίσιο  εφαρµογής  της 

και  τα  συστήµατα  διαχείρισης  µάθησης ,  προβάλλονται  τα  πρότυπα 

και  οι προδιαγραφές  στο  χώρο  της  ηλεκτρονικής  µάθησης ,  γίνεται  

αναφορά  στις αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων, 

παρουσιάζονται  τα  βασικά  στοιχεία  του  µοντέλου  αναφοράς  

SCORM, γίνεται  αναφορά  στον  όρο  ηλεκτρονική  µάθηση  2.0, 

συνοψίζονται  τα  βασικά  πλεονεκτήµατα  και µειονεκτήµατα  που  

προκύπτουν  από  την  εφαρµογή  της  ηλεκτρονικής  µάθησης  και  στο  

τέλος  παρουσιάζεται  το  πλαίσιο  των µελλοντικών  εξελίξεων  στον  

χώρο αυτό .  

 

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο αρχικά  προβάλλεται  η  ανάγκη για 

µαθησιακή  σχεδίαση  σε  περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής µάθησης ,  

έπειτα  γίνεται  αναφορά  στην  Educational Modell ing Language και 



Κεφ.1  Εισαγωγή  
 

 
- 6 - 

τέλος  παρουσιάζεται  αναλυτικά η  προδιαγραφή  IMS Learning 

Design. 

 

Στο  πέµπτο  κεφάλαιο αρχικά  γίνεται  αναφορά  στα  βασικά  

χαρακτηριστικά  της  τεχνολογίας  των  µ ικροϋπηρεσιών ,  των  

σελίδων  JSP και του  πλαισίου  εργασίας  Apache Struts, στη  

συνέχεια  παρουσιάζεται  η  αρχιτεκτονική  και  οι  τεχνικές  

λεπτοµέρειες  του  συστήµατος  µαθησιακής  σχεδίασης LeDiS και 

τέλος παρουσιάζονται  οι περιπτώσεις  χρήσης  του  LeDiS.  

  

 Στο  έκτο  κεφάλαιο παρουσιάζεται  µ ία  απλή  µεθοδολογία  για 

εκείνους που  θέλουν  να  σχεδιάσουν  και  στη  συνέχεια  ν ’   

αναπτύξουν  µαθησιακές  ενότητες, οι οποίες  είναι  απόλυτα  

συµβατές µε  την  προδιαγραφή  IMS Learning Design και  έτοιµες  

προς  δηµοσίευση και εκτέλεση  από  το σύστηµα  µαθησιακής 

σχεδίασης  LeDiS. 

 
 
 Τέλος,  στο  έβδοµο  κεφάλαιο παρουσιάζονται  τα  βασικά  

συµπεράσµατα  και  διατυπώνονται  προτάσεις  για  περαιτέρω  

µελέτη και  επεκτάσεις  του  αντικειµένου  της  παρούσας  εργασίας .
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Παιδαγωγική και Θεωρίες Μάθησης 

 

2.1 Εισαγωγή  
 
 Η µάθηση  είναι  ένα  σύνθετο  πνευµατικό  και  βιολογικό 

φαινόµενο  που  έχει  µελετηθεί  από διάφορους  επιστηµονικούς  

κλάδους  µε  κυριότερους  την  ψυχολογία ,  την  παιδαγωγική,  την  

ιατρική  και  τη  βιολογία .  Κάθε  δάσκαλος ,  είτε  το  γνωρίζει  είτε  όχι ,  

υιοθετεί  στην  πράξη  µ ια  θεωρία  µάθησης .  Οι  θεωρίες µάθησης  

παρέχουν  τους  κανόνες  για  την  επιλογή  και  τη δόµηση  του  

εκπαιδευτικού  υλικού  για  τη  διδασκαλία  ενός θεµατικού  πεδίου  µε  

βάση  συγκεκριµένους  διδακτικούς  στόχους . ∆εν  υπάρχει  µ ια  

µαθησιακή  θεωρία  που  να  είναι  κατάλληλη για  όλα  τα µαθήµατα 

και  τους  διδακτικούς  στόχους .  Η επιλογή  της  κατάλληλης  θεωρίας 

γίνεται  µε βάση το είδος  και  τη  φύση του  θεµατικού πεδίου  προς  

διδασκαλία , τους  διδακτικούς  στόχους  που  έχουν  τεθεί  και  την  

εκπαιδευτική  στρατηγική που  πρόκειται  να ακολουθηθεί . 

 

 Στο  παρόν  κεφάλαιο, αρχικά  δίδεται  ο  ορισµός  και µ ία  

σύντοµη  ιστορική  αναδροµή  της  Παιδαγωγικής  και  στη  συνέχεια  

παρουσιάζονται  οι αντιπροσωπευτικότερες  θεωρίες  µάθησης,  η 

συµπεριφοριστική , η  γνωστικιστική και  η  εποικοδοµητική.  Οι  

θεωρίες αυτές επηρέασαν  και επηρεάζουν  την  ανάπτυξη 

περιβαλλόντων  ηλεκτρονικής  µάθησης .  Ένας δάσκαλος   ή  ένας  

επαγγελµατίας που  σχεδιάζει  και δηµ ιουργεί  µαθησιακές  ενότητες  

σε  τέτοια περιβάλλοντα ,  θεωρείται  καλό  να  είναι  κοινωνός  των  

βασικών αρχών της  Παιδαγωγικής  και  των  εφαρµογών  των  

θεωριών  µάθησης στη  διδακτική  σχεδίαση .  

Κ ε φ ά λ α ι ο  2
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2.2 Παιδαγωγική επιστήµη - Ιστορική αναδροµή 
 
 Παιδαγωγική  είναι  η  επιστήµη  που  εξετάζει  τη  διδασκαλία ,  

την  εκπαιδευτική  διαδικασία  σε  επίπεδο  των θεωρητικών  αρχών  

και των  εκπαιδευτικών  µεθόδων .  

 

 Για  να καθορίσουµε  τον ορίζοντα  της γενικής  παιδαγωγικής,  

είναι  απαραίτητο  να  αναφερθούµε  στο  γνωστό από  την  ιστορία  της  

Παιδαγωγικής  παιδαγωγικό τρίγωνο .  Η παιδαγωγική  πράξη  

«απεικονίζεται» σε ένα  ισόπλευρο  τρίγωνο  [1] (σχήµα  2.1) τις  

κορυφές  του  οποίου  αποτελούν  οι  τρεις  βασικές  συνιστώσες  του  

φαινοµένου  της  αγωγής,  δηλαδή  ο  δάσκαλος (∆), ο  µαθητής  (Μ) 

και  το µορφωτικό αγαθό  (Α). Ο  µαθητής  µαθαίνει ,  ο δάσκαλος  

διδάσκει  και  το  µορφωτικό αγαθό  µεταδίδεται  και  µαθαίνεται.  Ο 

µαθητής  σχετίζεται  άµεσα  και  κινείται  προς  την  κατεύθυνση  (ΜΑ), 

προς  το  µορφωτικό  αγαθό,  δηλαδή  µαθαίνει  την  προς  διδασκαλία  

ύλη . Την πορεία  όµως  αυτή την πραγµατοποιεί  µε  τη  βοήθεια  της  

κατεύθυνσης  (Μ∆), δηλαδή µέσω  του  δασκάλου .  Ο  δάσκαλος  µε  

την  κατεύθυνση  (∆Α) σχετίζεται  άµεσα  προς το  µορφωτικό αγαθό ,  

το  οποίο  ετοιµάζεται  και  µεταδίδεται  στο  µαθητή  µε  την 

κατεύθυνση  (∆Μ). Τέλος,  το  µορφωτικό  αγαθό  µεταδίδεται  στο  

µαθητή µέσω  της  κατεύθυνσης  (ΑΜ), αφού  προηγουµένως  

προετοιµαστεί  σωστά  από  το  δάσκαλο ,  ο  οποίος  παίζει  το  ρόλο  

του  µεσολαβητή.  

 
  

 

 

 

 
 

 Α - µορφωτικό αγαθό δάσκαλος - ∆ 

Σχήµα 2.1: Παιδαγωγικό τρίγωνο. 

Μ - µαθητής 



Κεφ.2  Παιδαγωγική και Θεωρίες Μάθησης  
 

 
- 9 - 

Η Παιδαγωγική  πέρασε  από  ένα  προεπιστηµονικό  στάδιο, 

για  να  φτάσει  στη  σηµερινή της  αυτοτέλεια .  Οι  πρώτες  εκθέσεις  

µ ιας  αυτόνοµης παιδαγωγικής  σκέψης  µε  τη  µορφή  του  

διδακτικού-µεθοδικού  προβληµατισµού  βρίσκονται  στην εποχή  του  

πραγµατισµού  (Realismus) [2]. Το  πνεύµα  της  εµπειρίας  ή του  

πραγµατισµού  αναπτύχθηκε κατά  το  17ο  αιώνα  σε  αντίθεση  µε  την  

τυπικότητα  που  επικρατούσε  ως  τότε στη  διδασκαλία.  Αφορµή  σε  

αυτό  έδωσε  ο  Άγγλος  Βάκων  Βερουλάµ ιος  (Francis Bacon), που  

διακήρυξε  ότι  η φιλοσοφία  αποτελεί  ερµηνεία  της  φύσης  

( interpretatio naturae) και  συνέστησε  την  επαγωγική  µέθοδο  ως  

την  πιο  κατάλληλη µέθοδο της  φιλοσοφίας. Σύµφωνα  µε τις  αρχές  

της  εµπειρικής  φιλοσοφίας  του Βάκωνος  προσπάθησαν  να  

µεταρρυθµ ίσουν το  εκπαιδευτικό  σύστηµα  της  Γερµανίας δύο  

µεγάλοι  παιδαγωγοί ,  ο  Ρατίχιος  (Wolfgang Ratichius) και  ο  Αµώς  

Κοµένιος  (Amos Comenius). Μέχρι  το  18ο  αιώνα  το  επίκεντρο  της  

παιδαγωγικής  είναι  ο  δάσκαλος, ο  οποίος  προσπαθεί  να  

µεταβάλει  τη  συµπεριφορά  του  παιδιού σε  συµπεριφορά  ώριµου 

ανθρώπου ,  χρησιµοποιώντας  οποιοδήποτε  µέσο .  Στην  εποχή  του 

∆ιαφωτισµού  (18ος αιώνας) µετατοπίζεται  το κέντρο  βάρους  της  

παιδαγωγικής  σκέψης  από τη  διδακτική  θεµατική στο  γενικό  

προβληµατισµό της  αγωγής .  Επίσης ,   χαρακτηριστικό  αυτής  της  

εποχής  είναι  η παιδαγωγική  αισιοδοξία και  η  πίστη  στην  

επιστηµονική  γνώση ,  που  αποκτάται  µε τη λογική . Με  την  περίοδο  

αυτή  είναι  συνδεδεµένα  τα  ονόµατα  των  Λοκ  (Locke), Ρουσώ  

(Rousseau) και  των  Φιλανθρωπιστών .  

 
 Ο  Λοκ απέρριπτε κάθε  γνώση  που  δεν  στηρίζεται  στην  πείρα  

και  δεν  αποδεικνύεται  επαγωγικά.  ∆ίδαξε  ότι  το  υλικό  όλων  των  

γνώσεων το  αποκτάµε µέσω  των αισθήσεων . Ο  Ρουσώ  θεωρείται  

ο  κυριότερος  εκπρόσωπος  του  φυσιοκρατικού  πνεύµατος.  Το  

παιδαγωγούµενο  πρόσωπο , κατά  τον  Ρουσώ ,  πρέπει  να  αφεθεί  

ελεύθερο ν ’  αναπτύξει  τις φυσικές του  ικανότητες . Η µάθηση  δεν 

πρέπει  ν ’  αποβλέπει  στην αποµνηµόνευση  γνώσεων αλλά  στην  

ανακάλυψή  τους. Το  ενδιαφέρον  και  η  αυτενέργεια  του  µαθητή  
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αποτελούν  τους  βασικότερους  παράγοντες της  µάθησης  στο  

παιδαγωγικό σύστηµα  του  Ρουσώ .  Αργότερα ,  κάνει  την  εµφάνισή  

του  το σχολείο  εργασίας  µε  βασικό  θεµελιωτή  τον Dewey (1859-

1952). Βάση  κάθε µάθησης είναι  η  εµπειρική  δράση  και  η  πράξη .  

Με  την  αρχή  αυτή το  σχολείο  µεταβάλλεται  σε  εργαστήριο, στο 

οποίο  ο  µαθητής  µε  αυτενεργό  δράση  ακολουθεί  την  πορεία  του  

επιστήµονα-ερευνητή , σε µ ια  πραγµατικά  ψυχολογική  και  

αυθεντική κατάσταση  µάθησης ,  και προχωρεί  στην αντιµετώπιση  

της  διαδικασίας  της  µάθησης .   

 

 Η παιδαγωγική  αποκτά  επιστηµονικό  χαρακτήρα  κατά  τη 

διάρκεια του  20ου  αιώνα  µε  τη  χρήση  µεθόδων  έρευνας  των  

θετικών επιστηµών ,  κυρίως  της  πειραµατικής µεθόδου ,  η  οποία  

αποβλέπει  στην έρευνα  και την  αντικειµενική  γνώση  της  

πραγµατικότητας. Επιδίωξη της  σύγχρονης παιδαγωγικής  

επιστήµης  πρέπει  να  αποτελεί  η µετατροπή  του σχολικού 

περιβάλλοντος  σε χώρο  δηµ ιουργίας  και  ολόπλευρης  ανάπτυξης  

των  µαθητών,  χωρίς  να υποτιµάται  και η  δηµ ιουργία  ενός  

ευχάριστου  και άνετου  κλίµατος.  

 

2.3 Θεωρίες Μάθησης 
 

Η Παιδαγωγική  ερευνά  την  πορεία  της  ανάπτυξης σε  

σύνδεση  µε  το φαινόµενο  της  αγωγής  και  ιδιαίτερα  µε τη  

διαδικασία  της  µάθησης ,  η  οποία  είναι  το  σπουδαιότερο  µέσο  της  

αγωγής  και  της µόρφωσης  του  ανθρώπου .  

 

Μέσα  στο  σχολείο  η µάθηση πραγµατοποιείται  µε  

διαφορετικούς  τρόπους .  Η ύλη  προς διδασκαλία  είναι  διαφορετική 

και  οι µέθοδοι  διδασκαλίας  ποικίλουν  από  µάθηµα  σε  µάθηµα 

αλλά ακόµα και  στο  ίδιο µάθηµα.  

 



Κεφ.2  Παιδαγωγική και Θεωρίες Μάθησης  
 

 
- 11 - 

Για  την  καλύτερη  µετάδοση της  γνώσης  κατά  τη  διάρκεια  της 

εκπαιδευτικής  διαδικασίας έχουν  διατυπωθεί  διάφορες  θεωρίες  

διδακτικής  σχεδίασης . Κατά  τον Reigeluth [3] οι  θεωρίες  

διδακτικής  σχεδίασης  περιγράφουν  τις µεθόδους  διδασκαλίας  και 

τις περιπτώσεις  εκείνες  στις οποίες  πρέπει  να  εφαρµόζονται  αυτές  

οι µέθοδοι .   

 
Στην πράξη  η  διδακτική  σχεδίαση (Instructional Design)    

[4] είναι  η  προετοιµασία των  µέσων  και  του περιεχοµένου ,  που  

σκοπεύει  να  βοηθήσει  τους  µαθητές  και  τους  δασκάλους  να 

µεταδώσουν  τη γνώση πιο  αποτελεσµατικά.  Η διαδικασία  

συνίσταται  στον προσδιορισµό  της  τωρινής  γνωστικής  κατάστασης 

του  µαθητή  και  παράλληλα  στον  καθορισµό  και  την  επίτευξη  του  

τελικού  στόχου  της  διδασκαλίας  µέσω  µ ιας  «παρέµβασης», 

βασισµένης  σε  µέσα , για  να  βοηθήσει  σε αυτή  τη µετάβαση. Η 

διαδικασία  ενισχύεται  από παιδαγωγικές  θεωρίες  µάθησης  που 

εφαρµόζονται  σε  περιβάλλοντα  µόνο  µε  µαθητές  ή  µε  καθοδηγητή  

το  δάσκαλο  ή  σε κοινότητες  µάθησης .  Το αποτέλεσµα αυτής  της  

διαδικασίας µπορεί  να  είναι  άµεσα  ορατό και  επιστηµονικά 

τεκµηριωµένο  ή  εντελώς συγκαλυµµένο  και υποθετικό.  

 

Η σωστή  και  αποτελεσµατική διδασκαλία  προϋποθέτει  την  

εφαρµογή κάποιας  θεωρίας  µάθησης, η  οποία  να  ορίζει  τον  τρόπο  

που  µαθαίνουν  οι άνθρωποι  και  το ρόλο  του  δασκάλου  και  των 

µαθητών κατά  τη διάρκεια  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας .  Κατά 

καιρούς  αναπτύχθηκαν  µέσα  από το  χώρο  της  Ψυχολογίας 

διάφορες τέτοιες  θεωρίες,  οι  σπουδαιότερες  των  οποίων  για  τις  

Φυσικές Επιστήµες  –και  όχι  µόνο- είναι  οι εξής: η  

συµπεριφοριστική  (µπιχεβιοριστική), η  γνωστικιστική  και η  

εποικοδοµητική (κονστρουκτιβιστική) θεωρία της  µάθησης .  
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2.3.1 Συµπεριφοριστική  θεωρία  της µάθησης 
(Behaviorism) 
 
 Αφετηρία της  θεωρίας  αυτής  αποτελεί  το  δόγµα  που  θεωρεί  

τον  άνθρωπο  ως  άγραφο  πίνακα  (tabula rasa), και ότι το  

περιεχόµενο  και ο  ρυθµός  της  µάθησης και της ανάπτυξης  

καθορίζεται  από  εξωτερικές  συνθήκες.  Ο  οργανισµός  θεωρείται  ως  

εξαρτηµένη  µεταβλητή  των  περιβαλλοντικών  επιδράσεων  και  

συνεπώς η  συµπεριφορά  του  διαµορφώνεται  και  ελέγχεται  από  

περιβαλλοντικούς  παράγοντες.  Ο µαθητής  θεωρείται  ως ένα  

«µαύρο  κουτί» που  δέχεται  ως  είσοδο  ένα ερέθισµα και  παράγει  

ως  έξοδο  µ ία απόκριση .  

 
 Πρωταρχικός  στόχος  της  θεωρίας  αυτής [5] είναι  η  

επικοινωνία  ή µεταφορά  συµπεριφορών  που  σχετίζονται  µε 

γνώσεις  και  δεξιότητες  προς  το  µαθητή .   Η διδασκαλία  στοχεύει  

στο  να  πετύχει  την  επιθυµητή  απόκριση  από  το  µαθητή,  στον  

οποίο  έχει  µεταδοθεί  το  ερέθισµα  αλλά και  το  κίνητρο ,  για  να  

αποκριθεί  σωστά.  Έτσι  λοιπόν  ο  µαθητής  αποκτά  τη  δεξιότητα  να  

διακρίνει  (ανακαλώντας  γεγονότα), να  γενικεύει  (ορίζοντας  και  

παρουσιάζοντας  έννοιες), να  συσχετίζει  (εξηγώντας  και 

εφαρµόζοντας) και  να  συνδέει  (εκτελώντας  αυτόµατα µ ια 

συγκεκριµένη  διαδικασία). 

 

 Με  βάση το  µοντέλο  αυτό οι κύριοι  ρόλοι  είναι :  α) του 

δασκάλου ως  µεταδότη  της  γνώσης  στους  µαθητές και  κύριο 

παράγοντα  στην εκπαιδευτική  διαδικασία  που  ενισχύει  την  

επιθυµητή  συµπεριφορά  και  β) των  διδακτικών  στόχων  του  

µαθήµατος  που  διατυπώνονται  µε  τη  µορφή  συµπεριφορών  που  οι 

µαθητές  πρέπει  να  αναπτύξουν .  

 
Ο  B.F.Skinner (1904-1990) είναι  από  τους  κύριους 

εκπροσώπους  του συµπεριφορισµού.  Η θεωρία  του  ονοµάστηκε  

συντελεστική  µάθηση και  βασίζεται  στη  θέση  ότι  αν  ορισµένη  

αντίδραση  ακολουθείται  από κάποιο σχετικό  ερέθισµα,  η  
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πιθανότητα  να  επαναληφθεί  σε  ανάλογες  περιπτώσεις  η  ίδια  

συµπεριφορά  αυξάνεται .  Η συµπεριφορά  που  ακολουθείται  

αµέσως  µετά  από θετική  ενίσχυση  (αµοιβή) επαναλαµβάνεται  και  

µαθαίνεται , ενώ  αντίθετα  η  συµπεριφορά  που  ακολουθείται  από  

αρνητική ενίσχυση  (τιµωρία) εξαφανίζεται .    

 
 Ο  Skinner υπήρξε  ο  πρόδροµος  των  µηχανών  διδασκαλίας  

(teaching machines)  [6]. Πίστευε ότι  οι µηχανές  αυτές θα 

µπορούσαν  να  δηµ ιουργήσουν  περιβάλλοντα  ευνοϊκά  για  τη  

µάθηση  που  θα ανέτρεπαν  τα µειονεκτήµατα  του  σχολικού  

συστήµατος ,  εφόσον  θα  ασχολούνταν µε  τις  απαντήσεις των  

µαθητών  και  θα επιβράβευαν  τις σωστές  απαντήσεις αµέσως  µετά  

τη  διατύπωση  τους  από  τους  µαθητές ,  κάτι  που  δεν  γινόταν  στο  

πλαίσιο  της  συνηθισµένης διδασκαλίας.  Πίστευε  επίσης  ότι  οι  

διδακτικές  µηχανές  θα  µπορούσαν  να  εφαρµόσουν ορισµένες  

γενικές  αρχές  της  διδασκαλίας ,  η οποία  θα  στηριζόταν  στον  

προγραµµατισµό  των  διαδοχικών  ερωτήσεων προς  το µαθητή  γι ’  

αυτό  και η  διδασκαλία  αυτή  ονοµάστηκε προγραµµατισµένη  

διδασκαλία .  Στην κλασική εκδοχή  της  προγραµµατισµένης  

διδασκαλίας  γίνεται  χρήση µηχανών  µε  γραµµ ική οργάνωση,  

απαιτείται  η  ενεργός  συµµετοχή  των µαθητών,  η  αλληλουχία  της 

διδασκόµενης  ύλης  γίνεται  µε  τέτοιο  τρόπο  που  να  µπορούν  να 

την  παρακολουθήσουν  όλοι  οι  µαθητές ,  οι διδακτικές  ενότητες  

είναι  σύντοµες  και  επιβάλλεται  η  άµεση επαλήθευση  των  

απαντήσεων  των  µαθητών. Ο  N.Crowder προχώρησε  παραπέρα  

και  πρότεινε  την  ανάπτυξη  προγραµµάτων  µε πολλαπλές  επιλογές  

ή  διακλαδώσεις,  όπου  οι  απαντήσεις  των  µαθητών  καθορίζουν  το  

τι θα ακολουθήσει  στην  παρουσίαση  του  εκπαιδευτικού  υλικού .  

 

 Οι  διδακτικές  µηχανές  αποτελούν την  προϊστορία  των  

Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) στην  

εκπαίδευση .  Η εµφάνιση  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή έχει  ως  

αποτέλεσµα  την  εξέλιξη  µε την  εµφάνιση  της  ∆ιδασκαλίας  µε  τη 

Βοήθεια  Υπολογιστή  (Computer Assisted Instruction),  η οποία  στη 
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βασική  µορφή  της  αποτελεί  µ ία  υπολογιστική  υλοποίηση  του  

προγραµµατισµένου βιβλίου  µέσω  ερωτήσεων  πολλαπλής  

επιλογής. Τα  πιο σύγχρονα  προγράµµατα ∆ιδασκαλίας  µε τη  

Βοήθεια  Υπολογιστή  σχεδιάζονται  µε  βάση  το  µοντέλο του  

διδακτικού  σχεδιασµού.  

 

 Το  µοντέλο  του  διδακτικού  σχεδιασµού  βασίζεται  σε  θεωρία 

του  γνωστικού  ψυχολόγου  R. Gagné. Το  µοντέλο  αυτό  αναπαριστά  

µ ία  δοµηµένη  και συστηµατική προσέγγιση για  το σχεδιασµό  

διδακτικών  συστηµάτων  µε υπολογιστή  και  αποτελείται  από  τα 

παρακάτω  στάδια  [7]: 

 αξιολόγηση  αναγκών:  προσδιορισµός  δραστηριοτήτων  

µαθητή  και  τµηµάτων  γνώσης  που  πρέπει  να  αποκτηθούν 

από αυτόν ,  

 επιλογή διδακτικών  µεθόδων  και  υλικού :  µετρήσιµα  µεγέθη  

συµπεριφοράς βασισµένα στην  αξιολόγηση  αναγκών,  

 αξιολόγηση  µαθητή : τεστ για έλεγχο  της επίτευξης  των 

διδακτικών  στόχων.  

 

Οι  εφαρµογές  Πληροφορικής  που  σχεδιάζονται  µε  βάση  τη 

συµπεριφοριστική  θεωρία  µάθησης  προϋποθέτουν  την ενεργό  και  

διαρκή  συµµετοχή του  µαθητή  στη διαδικασία  της µάθησης ,  

ενισχύουν  την  επιθυµητή  συµπεριφορά  του , αποθαρρύνουν  την 

ανεπιθύµητη  συµπεριφορά  του  και προσφέρουν  γρήγορη και  

διορθωτική  (αν  αυτό  απαιτείται) ανάδραση στις ενέργειες  του.  Η 

παρουσίαση  των  πληροφοριών  στους  µαθητές  µπορεί  να  γίνεται  

µε  τη  χρήση  υπερκειµένου ,  πολυµέσων ,  κινούµενων  σχεδίων  

(animation) και  προσοµοιώσεων .   Το  παραγόµενο  εκπαιδευτικό  

λογισµ ικό είναι  κατάλληλο για  εκµάθηση  ή  καθοδήγηση  (tutorial) ή  

για εξάσκηση  και πρακτική (dri l l  and practice).  

 

Τα  κυριότερα  µειονεκτήµατα  και  γνωστά  προβλήµατα που  

προκύπτουν  από την  εφαρµογή  της  συµπεριφοριστικής  θεωρίας  

της  µάθησης  είναι  τα εξής:  
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 µη  ερµηνεία  της ανθρώπινης  δραστηριότητας  κατά  τη 

διάρκεια της  µάθησης  (ως  µη  παρατηρήσιµης  και  µη  

µετρήσιµης) 

 ακαταλληλότητα  για   επίτευξη βαθύτερων  µαθησιακών 

στόχων, όπως  απόκτηση  ικανοτήτων για  επίλυση  

προβληµάτων , ανάπτυξη δηµ ιουργικότητας και  

πρωτοβουλίας,  εµφάνιση  κριτικής σκέψης, κλπ .  

 παθητική και δεκτική  µάθηση 

 δασκαλο-κεντρική προσέγγιση  

 αρνητικά  συναισθήµατα  για  τους  µαθητές  που  αισθάνονται  

ελεγχόµενοι .  

2.3.2 Γνωστικιστική  θεωρία της µάθησης (Cognitivism) 
 

Η γνωστικιστική  θεωρία  της  µάθησης  βρίσκεται  σε  αντίθεση  

µε  τη  συµπεριφοριστική  και  βασίζεται  στο  ότι  το  «µαύρο  κουτί» 

του  ανθρώπινου  µυαλού θα  πρέπει  να  ανοιχτεί  και  να  γίνει  

αντιληπτό  όσον  αφορά  τις  λειτουργίες  των  µηχανισµών  που  έχουν  

σχέση  µε  τη  µάθηση .  ∆ίδεται  έµφαση  σε  εσωτερικές  διεργασίες  

όπως  είναι  η  µνήµη  (αποθήκευση  και ανάκληση πληροφοριών), η  

αντίληψη , η  διάθεση ,  η  κατανόηση , η  αίσθηση ,  η  σκέψη  και  ο 

λογισµός. Ο  νους  µπορεί  να  παραλληλιστεί  µε  έναν  υπολογιστή : 

διαθέτει  αποθηκευτικό  µοντέλο  και  επεξεργαστή  πληροφοριών  µε  

έµφαση  στη  δόµηση  και οργάνωσή  τους  ώστε  να  µπορεί  να 

καταστεί  δυνατή η  οικοδόµηση  της  µάθησης .  Με  τη  µάθηση  

τροποποιούνται  δοµές  µέσα  στο  νου  (νοητικά  µοντέλα) και  αλλάζει  

η  κατάσταση  της  γνώσης  που  έχει  ο  µαθητής .  Επίσης  υπάρχει  

άµεση  σύνδεση  της  µάθησης  µε  την  απόκτηση ικανοτήτων  

επίλυσης προβληµάτων  (problem solving).  

 

Με  βάση το  µοντέλο  αυτό οι κύριοι  ρόλοι  είναι :  α) του 

µαθητή  που  αναλαµβάνει  ενεργό ρόλο  στη  διαδικασία  της  

µάθησης  και  β) του  δασκάλου  που  αναλαµβάνει  ρόλο  καθοδηγητή  

(tutor) λειτουργώντας  ως  πρότυπο,  προσανατολίζοντας  το  µαθητή  
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σε  µ ία  αρχική  διερεύνηση  του  µαθησιακού  πεδίου  και βοηθώντας 

τον  στη  βέλτιστη  οργάνωση των προσλαµβανοµένων  

πληροφοριών  για  την ευκολότερη αφοµοίωσή τους .  

 

Θεµελιωτής  της  θεωρίας του  γνωστικισµού είναι  ο J.Piaget 

(1896-1980), ο  οποίος  ασχολήθηκε  µε  την  ψυχοπνευµατική 

ανάπτυξη του  παιδιού  και  του  εφήβου .  Την  περιέγραψε  ως  µ ια  

εξελικτική διαδικασία ,  η  οποία  ακολουθεί  διαφορετικά  στάδια ·  

καθένα  από  αυτά  χαρακτηρίζεται  από  ορισµένες  δυνατότητες 

διανοητικής  λειτουργίας ,  οι οποίες  εξαρτώνται  από την  ηλικία  του  

παιδιού  και  τις  εµπειρίες  που  αποκτά  µέσα  στο  περιβάλλον  του .  

Τα  στοιχεία  αυτά   καθορίζουν  και  τον  τρόπο  µε  τον  οποίο µαθαίνει  

το  αναπτυσσόµενο  άτοµο. Ο  J.Bruner, γνωστικός  ψυχολόγος  

επίσης,  ανέπτυξε το  µοντέλο της  ανακαλυπτικής µάθησης  

(discovery learning),  όπου  ο  µαθητής διευκολύνεται  στη  

διαδικασία  της  µάθησης  µέσω  της  κατανόησης  των  δοµών  και  των  

επιστηµονικών  αρχών  ενός  γνωστικού  αντικειµένου. Ο  Bruner 

υποστήριξε  ότι  κατά  τη  διαδικασία  της  µάθησης  ο  µαθητής  θα  

πρέπει  να  έρχεται  αντιµέτωπος  µε  προβληµατικές καταστάσεις,  το  

αναλυτικό  πρόγραµµα  διδασκαλίας  θα  πρέπει  να  έχει  σπειροειδή  

µορφή  και  ο  δάσκαλος  θα  πρέπει  να  αναλαµβάνει  ρόλο εµψυχωτή  

και συντονιστή .  

 

Η θεωρία  του  διασυνδεσιασµού (connectionism) είναι  

επηρεασµένη  από  τη  γνωστικιστική  θεωρία  της µάθησης,  µε  

προσέγγιση  που  έχει  ως στόχο  την  κατασκευή  συστηµάτων  µε  

ανθρώπινες  νοητικές  ικανότητες  µέσα  από  τα τεχνητά  νευρωνικά  

δίκτυα  (art i f icial neural networks) .  Τα  τεχνητά  νευρωνικά  δίκτυα , 

που  µπορούν  να  θεωρηθούν  ως  απλουστευµένες  µορφές  δοµών  

του  ανθρώπινου  εγκεφάλου,   έχουν  τη  δυνατότητα  της  µάθησης  

και  της  απόκτησης δεξιοτήτων  όπως είναι  η  σειριακή  αναγνώριση  

(π.χ.  χειρονοµ ία,  ανάγνωση  και  οµ ιλία), η  αναγνώριση προτύπων  

(π.χ. αναγνώριση προσώπου), η λήψη  αποφάσεων , κλπ .  
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Στο εκπαιδευτικό  λογισµ ικό που  σχεδιάζεται  µε  βάση  το 

γνωστικισµό  ο  µαθητής  κατέχει  κεντρικό  ρόλο  σε  όλα τα  στάδια  

της  εξέλιξης  του µαθήµατος  (µαθητο-κεντρική  εκπαιδευτική  

φιλοσοφία). Πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  επιλέγει  ο ίδιος  το  

µαθησιακό  µονοπάτι  και  τη  σειρά  παρουσίασης  του  µαθησιακού  

υλικού  µε  βάση  την  προαπαιτούµενη  γνώση  και  να µπορεί  να 

διακρίνει  έννοιες στο  µυαλό  του .  Ο  δάσκαλος µπορεί  να  

καθοδηγεί ,  να  συµβουλεύει  και  να  λύνει  τις  απορίες  του  µαθητή .  

Τα  συστήµατα  ηλεκτρονικής µάθησης θα πρέπει  να  κατανοούν  τις  

διανοητικές  δοµές  των  µαθητών  και  να  προσαρµόζονται  στο  

επίπεδο  των  γνώσεων τους  και  στις προσωπικές  τους 

προτιµήσεις.  Ένα  καλό παράδειγµα τέτοιων  συστηµάτων  

αποτελούν  αυτά που  παρέχουν  αλληλεπιδραστικές  προσοµοιώσεις 

πραγµατικών  καταστάσεων  µε  παραµέτρους  που  ρυθµ ίζονται  µε  

βάση  τους  µαθησιακούς  στόχους  των  µαθητών .  Μία  σηµαντική  

επίσης  εφαρµογή του  γνωστικισµού  µπορεί  να  θεωρηθεί  η  

εισαγωγή της  τεχνητής  νοηµοσύνης (Artif icial Intell igence) σε  

περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής µάθησης:  πρόκειται  για  τα λεγόµενα  

έµπειρα  εκπαιδευτικά  συστήµατα  (Intell igent Tutoring Systems),  

που  περιλαµβάνουν  µοντέλα  δασκάλου ,  µαθητή και  διδακτικών  

στρατηγικών  για βέλτιστη διδακτική διαδικασία .  

  

2.3.3  Εποικοδοµητική  θεωρία της µάθησης 
(Constructivism) 
  

 Το  εποικοδοµητικό  µοντέλο  εστιάζει  το  ενδιαφέρον  του  στην  

προσωπική  ανακάλυψη και ερµηνεία  του  κόσµου  βασισµένη  σε  

εµπειρίες και  αλληλεπιδράσεις .  Η γνώση  που  οικοδοµείται  µε  

βάση  προσωπικές εµπειρίες  και  υποθέσεις  για  το  περιβάλλον ,  

ενσωµατώνεται  και  προσαρµόζεται  στο περιεχόµενο  του  

µαθήµατος .  Η µάθηση αντιµετωπίζεται  ως  µ ια  ενεργό διαδικασία  

οικοδόµησης,  αναδόµησης  και επέκτασης  της  γνώσης , 

στηριγµένης  κυρίως  σε  συνεργατικές  και  διερευνητικές  
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µαθησιακές  δραστηριότητες.  Το  κοινωνικό  πλαίσιο  και  η  κοινωνική  

αλληλεπίδραση  ευνοούν  τις γνωστικές  κατασκευές .  Σύµφωνα  µε 

τη  θεωρία  της  εγκατεστηµένης  µάθησης  (situated learning)  η  

µάθηση  δεν  αποτελεί  µ ια ατοµ ική λειτουργία  της  ανθρώπινης  

νόησης αλλά µ ια  κοινωνικοπολιτισµ ική  λειτουργία , που  

επιτυγχάνεται  χάρη  στην  επικοινωνία  και  αλληλεπίδραση  µε  τους  

άλλους ανθρώπους .  Το πλαίσιο  µέσα  στο οποίο  συντελείται  η  

µάθηση  είναι  καθοριστικό για  τη µάθηση αυτή  καθεαυτή. Ο  

L.Vygotsky (1896-1934), της  Σοβιετικής  σχολής  ψυχολογίας , 

έδωσε  επίσης  µ ία  κοινωνικοπολιτισµ ική  προσέγγιση  σύµφωνα  µε  

την  οποία  η  µαθησιακή  δραστηριότητα  εντάσσεται  µέσα  στο  

κοινωνικό,  πολιτισµ ικό και  ιστορικό  πλαίσιο  στο  οποίο  

διαδραµατίζεται . Τα πιο µοντέρνα  παιδαγωγικά  µοντέλα  

βασίζονται  στην εποικοδοµητική θεωρία .  

 

 Με  βάση το  µοντέλο  αυτό οι κύριοι  ρόλοι  είναι :  α) του 

µαθητή που  αναλαµβάνει  ενεργό ρόλο  στην  οικοδόµηση  της  

γνώσης  του ,  β) της  προηγούµενης  γνώσης  του  µαθητή η  οποία  θα 

πρέπει  να  τροποποιηθεί  και  να  διευρυνθεί  ως  αποτέλεσµα  της  

µάθησης  γ) του  µαθησιακού  περιβάλλοντος  το  οποίο πρέπει  να 

είναι  µαθητο-κεντρικό  και  πλούσιο  από  προκλήσεις  και  ευκαιρίες  

για  συνεργατική  επίλυση  προβληµάτων  και  δ) του  δασκάλου  που  

αναλαµβάνει  έναν  υποστηρικτικό  και  συµβουλευτικό  ρόλο  στις 

δραστηριότητες που  εκτελούν  οι µαθητές .  

 

 Ο  S.Papert είναι  ο  βασικός  εκφραστής  της  εφαρµογής  της  

εποικοδοµητικής  θεωρίας της  µάθησης   στον  τοµέα  της  

εκπαιδευτικής  χρήσης  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών. Ο  Papert 

είναι  µαθηµατικός  του  Τεχνολογικού Ινστιτούτου  της 

Μασαχουσέτης  (MIT), επιστήµονας υπολογιστών ,  παιδαγωγός  και 

από  τους πρωτοπόρους  της  τεχνητής  νοηµοσύνης .  Βασισµένος  

στη  θεωρία  του  Piaget ανέπτυξε  τη  γλώσσα  προγραµµατισµού  

Logo µε στόχο  τη  βελτίωση  του τρόπου που  οι µαθητές  

σκέφτονται  και  λύνουν  προβλήµατα.  Η Logo µε  τη  χρήση  µ ίας  
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«χελώνας» στην  οθόνη  του υπολογιστή ,  βοηθάει  τους µαθητές  να 

µεταβούν από  συγκεκριµένες  λειτουργίες  σε  πιο  αφηρηµένες  

δηµ ιουργώντας  ένα  µ ικρόκοσµο  (microworld) για  εξερεύνηση  και  

δοκιµή . Ο  όρος «µ ικρόκοσµος» επινοήθηκε  στο  MIT Media 

Labοratory  (επίτιµο  µέλος  του  οποίου  είναι  ο  Papert) και  σηµαίνει  

έναν  µ ικροσκοπικό  κόσµο στον οποίο ο  µαθητής µπορεί  να 

εξερευνήσει  εναλλακτικές  προσεγγίσεις  και να  ελέγξει  υποθέσεις, 

εξετάζοντας  ένα πραγµατικό  φυσικό  φαινόµενο. Ο  Papert 

αναγνωρίζει  τη  µάθηση  όχι  ως  απόρροια  της  µεταβίβασης  της  

γνώσης  από  το  δάσκαλο  στο  µαθητή ,  αλλά ως  αποτέλεσµα  της  

δόµησης  της  γνώσης  από  τον  ίδιο  το  µαθητή.  Η µάθηση  γίνεται  

πιο  αποτελεσµατική  σε  πλαίσια  πλούσιων,  συγκεκριµένων  και  

αυθεντικών  δραστηριοτήτων  που  ο  µαθητής  πειραµατίζεται  µε  

κατασκευές  προϊόντων  που  έχουν  νόηµα  για  τον  ίδιο  ή  άλλους  

γύρω  του.  Ο  Papert είναι  επίσης  ένας  από  τους  πρωταγωνιστές  

της  πρωτοβουλίας  «Ένας  Φορητός  Υπολογιστής  για  κάθε 

Μαθητή» (One Laptop Per Child - OLPC). 

  

 Το  εποικοδοµητικό  µοντέλο  είναι  σήµερα  κυρίαρχο  στη  

σχεδίαση εκπαιδευτικού  λογισµ ικού . Ένα  ηλεκτρονικό  µαθησιακό  

περιβάλλον  θα  πρέπει  να είναι  πλούσιο  και  να σχεδιάζεται  µε  

βάση  τη  γενικά  αποδεκτή  αρχή  που υποστηρίζει  ότι  η γνώση  του  

κόσµου  οικοδοµείται  από το  άτοµο  κατά τη  διάρκεια  της  

αλληλεπίδρασής του  µε  αυτόν.  Το περιβάλλον  αυτό  πρέπει  να  

υποστηρίζει  την  ενεργό  προσωπική συµµετοχή  του  µαθητή,  να 

παρέχει  αυθεντικές µαθησιακές  δραστηριότητες  και να  προωθεί  τη 

συνεργατική επίλυση  προβληµάτων  από  τον  πραγµατικό  κόσµο µε  

πειραµατισµό  και διερεύνηση .  ∆εν πρέπει  να  «προσφέρονται» 

πληροφορίες  στο  µαθητή  αλλά  να  δίνονται  ερεθίσµατα  ώστε  µόνος 

του  να  οικοδοµήσει  τη  γνώση  γύρω από  το  θεµατικό πεδίο  που  

µελετάει . Μαθησιακά  περιβάλλοντα  που  µπορούν  να  

υποστηρίξουν  το  εποικοδοµητικό  µοντέλο είναι  τα  

αλληλεπιδραστικά υπερµέσα , τα  συστήµατα προσοµοίωσης,  τα 
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περιβάλλοντα  εικονικής  πραγµατικότητας,  µοντελοποίησης  και  

γενικότερα  τα  ανοικτά εκπαιδευτικά  λογισµ ικά. 
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Ηλεκτρονική Μάθηση 
  

3.1 Εισαγωγή  
 
 Το  παραδοσιακό  µοντέλο  εκπαίδευσης  χαρακτηρίζεται  από  

εκτέλεση της  διδακτικής  και  µαθησιακής  διαδικασίας σε  ένα  

προκαθορισµένο  πλαίσιο  όσο  αφορά  το  χρόνο,  τον  τόπο  και 

µερικές  φορές  και  το  εκπαιδευτικό  περιεχόµενο .  Το σύγχρονο  

κοινωνικό,  πολιτισµ ικό,  εργασιακό  και  οικονοµ ικό περιβάλλον  που  

χαρακτηρίζεται  από  συνεχείς  αλλαγές  και  ρευστότητα  απαιτεί  

αναµόρφωση  και  εξέλιξη του  παραδοσιακού αυτού  µοντέλου και  

αφορά  σε σπουδαστές  όλων  των  βαθµ ίδων .  Προς  την κατεύθυνση  

αυτή βασικό  ρόλο παίζει  η ηλεκτρονική  µάθηση.  

  

Η έννοια  της  ηλεκτρονικής µάθησης (electronic learning  ή   

e-learning) προέκυψε  από  τη χρήση των  Τεχνολογιών  

Πληροφορίας  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) στο  χώρο  της  εκπαίδευσης ,  

µε  σκοπό  την αναθεώρηση  και  τον ανασχηµατισµό των 

παραδοσιακών  µοντέλων  και πρακτικών  µάθησης  και   διδασκαλίας  

κατά  τη  διάρκεια της  τελευταίας  δεκαετίας [8]. Η ηλεκτρονική  

µάθηση  δεν  είναι  απλά  το «ανέβασµα» µ ιας σειράς  µαθησιακού  

υλικού  στο  ∆ιαδίκτυο ,  δεν  είναι  ο  ηλεκτρονικός  υπολογιστής  στο  

σχολείο,  δεν  είναι  µόνο  µ ία  ροή  βίντεο  (video streaming) και  δεν  

είναι  µόνο  ένα  σύστηµα  βιντεο-διάσκεψης (videoconferencing). 

Σχετίζεται  µε  µ ία  πιο πολύπλοκη  διαδικασία , η  οποία  

περιλαµβάνει  την κατανόηση  των αναγκών των µαθητών,  την  

εφαρµογή κατάλληλων  παιδαγωγικών  µεθόδων ,  την  παραγωγή  

πλούσιου διδακτικού  υλικού  και  το  «χτίσιµό» τους  σε  ένα  

Κ ε φ ά λ α ι ο  3
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ηλεκτρονικό  περιβάλλον  που  πρέπει  να  ακολουθεί  κάποιες  

συγκεκριµένες προδιαγραφές  και πρότυπα .  

 

 Στo παρόν  κεφάλαιο περιλαµβάνεται  ο ορισµός  της 

ηλεκτρονικής  µάθησης ,  παρουσιάζεται  το  πλαίσιο  εφαρµογής  της 

και  τα  συστήµατα  διαχείρισης  µάθησης ,  προβάλλονται  τα  πρότυπα 

και  οι προδιαγραφές  στο  χώρο  της  ηλεκτρονικής  µάθησης ,  γίνεται  

αναφορά  στις αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων, 

παρουσιάζονται  τα  βασικά  στοιχεία  του  µοντέλου  αναφοράς  

SCORM, γίνεται  αναφορά  στον  όρο  ηλεκτρονική  µάθηση  2.0, 

συνοψίζονται  τα  βασικά  πλεονεκτήµατα  και µειονεκτήµατα  που  

προκύπτουν  από  την  εφαρµογή  της  ηλεκτρονικής  µάθησης  και  στο  

τέλος  παρουσιάζεται  το  πλαίσιο  των  µελλοντικών  εξελίξεων  στο 

χώρο αυτό .  

 

3.2 Ορισµός της ηλεκτρονική µάθησης 
 
  Κατά  καιρούς  έχουν  δοθεί  διάφοροι  ορισµοί  για την 

ηλεκτρονική  µάθηση  και  έχουν  προταθεί  διάφορες  άλλες  έννοιες,  

οι  οποίες είναι  ισοδύναµες ή  συµπληρωµατικές .  Στους ορισµούς  

και στις έννοιες αυτές  συναντάµε τις παρακάτω  φράσεις-κλειδιά : 

 Χρήση  των  Τεχνολογιών  Πληροφορίας  και  Επικοινωνιών  

(ΤΠΕ). 

 Μάθηση  που  ενισχύεται  από  την  τεχνολογία .  

 Χρήση  υπολογιστή  και κατάλληλου λογισµ ικού .  

 Μάθηση  που  βασίζεται  στον  Παγκόσµ ιο Ιστό.  

 ∆ικτυακή µάθηση.  

 Εξ  αποστάσεως επαφή εκπαιδευτικού  µε  εκπαιδευόµενο.  

 

Κατά  τον Rosenberg [9] η ηλεκτρονική  µάθηση αναφέρεται  

στη  χρήση  του  ∆ιαδικτύου για  την  παροχή  µ ιας  σειράς  λύσεων 

που  ενισχύουν  τη γνώση και  την  απόδοση ,  και  βασίζεται  σε τρία  

θεµελιώδη  κριτήρια :  
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 Είναι  δικτυακή  και  έτσι  επιτρέπει  την  άµεση  ενηµέρωση , 

αποθήκευση ,  ανάκτηση,  διανοµή και  διαµοιρασµό  των  

οδηγιών  διδασκαλίας  και  των  πληροφοριών . Η δυνατότητα  

αυτή  είναι  σηµαντική και  έχει  γίνει  βασική  απαίτηση.  Τα  CDs 

και  τα DVDs µε  µαθησιακό υλικό δεν  µπορούν  πλέον από  

µόνα τους  να χαρακτηριστούν  ως ηλεκτρονική  µάθηση.  

 Παρέχεται  στον  τελικό  χρήστη  (εκπαιδευόµενο) µέσω  

ηλεκτρονικού  υπολογιστή  µε  τη  χρήση  των  τυπικών  

διαδικτυακών και  ενδοδικτυακών  τεχνολογιών.  

 Επικεντρώνεται  στην  ευρύτερη έννοια  της  µάθησης, πέρα  

από  τα παραδοσιακά  «παραδείγµατα» της  εκπαίδευσης  και 

της  κατάρτισης.  Η ηλεκτρονική  µάθηση  δεν  πρέπει  να 

περιορίζεται  απλά  σε εκπαίδευση  που  βασίζεται  στον  

υπολογιστή , αλλά  να  περιλαµβάνει  και  µεταφορά  εργαλείων  

και πληροφοριών  που  βελτιώνουν την  απόδοση .  

 

Η ηλεκτρονική  µάθηση  πρέπει  να  θεωρείται  ότι  έχει  δύο  

διαστάσεις :  την  τεχνολογική  και  την παιδαγωγική . Η τεχνολογική  

διάσταση περιλαµβάνει  ζητήµατα  που  αφορούν  σε  τεχνολογικές  

υποδοµές και µέσα  που αφορούν  κυρίως  στη  χρήση  του  

ηλεκτρονικού  υπολογιστή  (ή  και  ασύρµατων  συσκευών ,  όπως   

PDAs και κινητών  τηλεφώνων  νέας  γενιάς) και  την  πρόσβαση  στο  

∆ιαδίκτυο (Internet), σε  Ενδοδίκτυα  (Intranets) ή  και  σε  ασύρµατα  

δίκτυα  (Wireless networks). Επίσης ,  η  τεχνολογική  διάσταση  

αφορά  και  σε  ζητήµατα  σχετικά  µε  το  λογισµ ικό  που  υποστηρίζει  

τις  διαδικασίες  της διδασκαλίας  και  της  µάθησης .  Η παιδαγωγική  

διάσταση υπαγορεύεται  φυσικά  από  το  γεγονός  ότι  η  ηλεκτρονική 

µάθηση  περιλαµβάνει  πρωταρχικά  µάθηση και  ως εκ  τούτου  

πρέπει  να  σχεδιάζεται  και να  εκτελείται  µε  βάση  τις  βασικές  αρχές  

της  παιδαγωγικής επιστήµης  και  τις γνωστές  θεωρίες  µάθησης, µε  

σκοπό  την  επίτευξη  συγκεκριµένων  και προκαθορισµένων 

διδακτικών  στόχων .  Η στρατηγική ανάπτυξη  της  ηλεκτρονικής 

µάθησης πρέπει  να  βασίζεται  στις ανάγκες και απαιτήσεις των  
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εκπαιδευόµενων  και  στην ποιότητα  και  αποδοτικότητα  της 

εκπαιδευτικής  εµπειρίας.  

 

Με  βάση τα  παραπάνω  στο  πλαίσιο  της  εργασίας  αυτής  

µπορούµε  να  ορίζουµε  την  έννοια  ηλεκτρονική µάθηση  ως  εξής:  η  

ηλεκτρονική  µάθηση  είναι  µάθηση για  την οποία  απαιτούνται  

κατάλληλες  τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών  

(υπολογιστής ,  ασύρµατες συσκευές ,  ∆ιαδίκτυο ,  Ενδοδίκτυα , 

ασύρµατα δίκτυα ,  ειδικό λογισµ ικό) για την  επίτευξη και  

διαχείρισή  της ,  σχεδιάζεται  µε  βάση  γνωστά  µοντέλα  και  θεωρίες  

µάθησης, απευθύνεται  σε όλες  τις  βαθµ ίδες  της  εκπαίδευσης , 

προσφέρει  ευελιξία  (χρόνος  και  τόπος  διεξαγωγής ,  περιεχόµενο  

και  πορεία  µαθησιακού  υλικού ,  ρυθµός  µάθησης) και  ποιότητα  

στην  όλη εκπαιδευτική  διαδικασία  που  εµπλέκεται .  

 

3.3 Πλαίσιο εφαρµογής της ηλεκτρονικής µάθησης 
 και Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης 
 

Εφαρµογή  της  ηλεκτρονικής  µάθησης  µπορούµε  να  έχουµε 

σε  όλες  τις  βαθµ ίδες  της  εκπαίδευσης  αλλά  και  στον  εργασιακό  

και  επιχειρησιακό  χώρο  σε  προγράµµατα επιµόρφωσης  και  

κατάρτισης εργαζοµένων.  Οι  σηµερινές  ανάγκες  και  δυνατότητες  

σχεδόν  επιβάλλουν  τη  χρήση  ηλεκτρονικής  µάθησης  στο  χώρο της  

εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  (distance learning). Επιπλέον ,  σε  

αρκετές περιπτώσεις  µπορεί  να γίνει  και συνδυασµός  της  

ηλεκτρονικής  µάθησης  µε την  παραδοσιακή  κατά πρόσωπο  

διδασκαλία  ( face-to-face teaching) σε  µ ία προσέγγιση  που  

ονοµάζεται  µεικτή µάθηση (blended learning) ή  υβριδική  µάθηση  

(hybrid learning). Βασικοί  παράγοντες  που παίζουν ρόλο  στην  

επιλογή ή όχι  της χρήσης  της  ηλεκτρονικής  µάθησης  είναι :  

 ο  διαθέσιµος  χρόνος ,  

 η  απόσταση  (τόπος), 

 η  ευελιξία ,  
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 η  διδακτική  προσέγγιση ,  

 η  διαθέσιµη  τεχνολογική υποδοµή  και υποστήριξη,  

 το  διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό .  

 

Μπορούµε  να διακρίνουµε  τις  ακόλουθες  µορφές  ή  µοντέλα  

ηλεκτρονικής  µάθησης  που  είναι  κατάλληλα  για  διαφορετικές  

µαθησιακές  ανάγκες :  

 Μάθηση  σε  εξατοµ ικευµένο  ρυθµό.  Στον  εκπαιδευόµενο  

προσφέρεται  συνδυασµός εκπαιδευτικών  υλικών,  όπως  

βιβλιογραφικές  αναφορές , αναφορές  στο  ∆ιαδίκτυο, 

µαγνητοσκοπηµένα µαθήµατα, παρουσιάσεις και  

σηµειώσεις,  συνήθως  χωρισµένα  σε  ενότητες  (µαθήµατα), τα 

οποία  χρησιµοποιεί  µε  το  δικό  του  ρυθµό ,  αποφασίζει  

δηλαδή  ο ίδιος  πότε  και  πως  θα  τα  χρησιµοποιήσει .  ∆εν  

υπάρχει  επικοινωνία  µε  κάποιον  διδάσκοντα  ή µε  άλλους 

εκπαιδευόµενους. 

 «Ασύγχρονη» µάθηση .  Παρέχεται  η  δυνατότητα  στους  

εκπαιδευόµενους να  εργαστούν  µε  το  µαθησιακό υλικό   

οποτεδήποτε  και  οπουδήποτε ,  έχοντας  όµως  παράλληλα  

δυνατότητα  ασύγχρονης επικοινωνίας µε  κάποιον 

διδάσκοντα  και µε  τους  άλλους  εκπαιδευοµένους  

(ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οµάδες συζήτησης ,  κλπ). Το  

υλικό  διδασκαλίας δεν  είναι  απαραίτητο  να  δίνεται  όλο από  

την  έναρξη  του  µαθήµατος,  αλλά  µπορεί  να προσφέρεται  

σταδιακά , συνήθως κατά  µάθηµα.  Ο  ρυθµός  διεξαγωγής  και  

η  πρόσβαση  στο  υλικό   καθορίζεται  από  τον  εκπαιδευτικό  σε  

συνεργασία  πάντα  µε  τους  εκπαιδευόµενους .  Για  

παράδειγµα,  είναι  δυνατό  να  απαιτηθεί  η  επιτυχής  

συµµετοχή  σε  online αξιολόγηση  για  πρόσβαση  σε  επόµενη  

θεµατική ενότητα.  Στην  περίπτωση  της  «ασύγχρονης» 

µάθησης, ως   πλατφόρµες  εκπαίδευσης  µπορούν  να  

θεωρηθούν  από  τις  κλασικές ιστοσελίδες  των  µαθηµάτων , 

όπου  ο  εκπαιδευτικός  «ανεβάζει» το υλικό  του  µαθήµατός 

του  και η  παράδοση  των  εργασιών από τους  



Κεφ.3  Ηλεκτρονική Μάθηση  
 

 
- 26 - 

εκπαιδευοµένους γίνεται συνήθως  µέσω  ηλεκτρονικού  

ταχυδροµείου,  έως τα Συστήµατα  ∆ιαχείρισης  Μάθησης ,  τα  

οποία είναι  ειδικά  σχεδιασµένο   λογισµ ικό  που  προσφέρει  

περισσότερες  και αποτελεσµατικότερες  λειτουργίες στην 

διεξαγωγή  και εξέλιξη της εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  

 «Σύγχρονη» µάθηση .  Ο  εκπαιδευτικός  και  οι  εκπαιδευόµενοι  

µπορούν  να  βρίσκονται  σε  διαφορετικό  τόπο  ο  καθένας  και 

χρησιµοποιώντας  κατάλληλες  τεχνολογίες  τηλεδιάσκεψης  να 

δηµ ιουργούν  µ ία εικονική  αίθουσα  διδασκαλίας .  Η διεξαγωγή  

του  µαθήµατος  γίνεται  µε  τέτοιο  τρόπο ,  ώστε  να  προσφέρει  

τις  ίδιες ή  και  παραπάνω  δυνατότητες  µε  αυτές που  

προσφέρονται  σε  µ ία  κλασική   αίθουσα  διδασκαλίας.  Στην 

περίπτωση  όµως  αυτή  απαιτείται  κατάλληλος  εξοπλισµός και 

υποδοµή που  είναι  συνήθως  απαγορευτικός  λόγω κόστους  

σε  οικονοµ ικό επίπεδο  και σε  προσωπικό  υποστήριξης . 

 

Ειδικότερα , στην ανώτερη  εκπαίδευση  υπάρχει  µ ία 

αυξανόµενη  τάση για χρήση  των  Συστηµάτων  ∆ιαχείρισης 

Μάθησης (Learning Management Systems ,  LMSs). Στη  

βιβλιογραφία  συναντάµε  και  τους όρους Εικονικό  Σύστηµα 

Μάθησης (Virtual Learning System, VLE), Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Μαθηµάτων   (Course Management System, CMS) και  Σύστηµα 

∆ιαχείρισης  Μαθησιακού Περιεχοµένου (Learning Content 

Management System, LCMS).  Τα  συστήµατα  αυτά  είναι  

πλατφόρµες  λογισµ ικού που  προσφέρουν  εργαλεία  για  

υποστήριξη  της  ηλεκτρονικής  µάθησης  και πιο  συγκεκριµένα 

διαχείριση  χρηστών ,  επικοινωνία  µεταξύ εκπαιδευτικού  και 

εκπαιδευοµένων,  παράδοση  εκπαιδευτικού  υλικού  που  αναφέρεται  

σε  µ ία κατάλληλη  σειρά  µαθηµάτων, αξιολόγηση  και  

παρακολούθηση  της  πορείας  των  εκπαιδευοµένων  και  παροχή  

υποστηρικτών  εργαλείων  για  τον  εκπαιδευτικό .  Σηµαντικό ακόµη  

είναι  τα  συστήµατα αυτά να έχουν δυνατότητες 

διαλειτουργικότητας  ( interoperabil ity) µεταξύ  τους  και 
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µεταφερσιµότητας (portabil i ty) του  εκπαιδευτικού  περιεχοµένου .   

Ενδεικτικά  τα  πιο  γνωστά από  τα συστήµατα αυτά  είναι  τα  εξής : 

 Moodle (http://moodle.org): πρόκειται  για  ένα  σύστηµα 

διαχείρισης  µαθηµάτων  (CMS), ελεύθερο,  ανοικτού  κώδικα 

(open source, GNU Public License (GPL)) πακέτο  λογισµ ικού 

σχεδιασµένο  µε  βάση  παιδαγωγικές  αρχές (κοινωνικός 

κονστρακτιονισµός (social constructionist pedagogy)) για  

την  υποβοήθηση των  εκπαιδευτικών  στη δηµ ιουργία  

αποτελεσµατικών  online κοινοτήτων  µάθησης. ∆ιαθέτει  µ ία 

µεγάλη και  ποικιλόµορφη κοινότητα χρηστών. 

 Blackboard (http://www.blackboard.com): η  εταιρεία  

Blackboard προσφέρει  µ ία  σειρά  από  εµπορικά  

εκπαιδευτικά  πακέτα  λογισµ ικού που  βασίζονται  σε  

τεχνολογίες  ∆ιαδικτύου  για  τη διασύνδεση  σπουδαστών , 

καθηγητών ,  ερευνητών  και  της κοινωνίας  σε  ένα 

αναπτυσσόµενο  δίκτυο  από  περιβάλλοντα  εκπαίδευσης  για 

καλύτερη  επικοινωνία , συνεργασία  και  καλύτερο 

περιεχόµενο . Παρέχει  δύο σουίτες λογισµ ικού :  Blackboard 

Academic Suite και  Blackboard Commerce Suite. Στην 

Blackboard Academic Suite περιέχεται  το  Blackboard 

Learning System, ένα σύστηµα  διαχείρισης  µάθησης  (CMS) 

για  την online δηµ ιουργία  υλικού µαθηµάτων  και την  

διαδραστική  επικοινωνία  µε  τους  σπουδαστές ,  το  οποίο 

βασίστηκε  στο  WebCT.  Το  WebCT αρχικά  αναπτύχθηκε 

στο  University of Brit ish Columbia µε  σκοπό τη  δηµ ιουργία 

βασισµένων  στον  Παγκόσµ ιο  Ιστό  συστηµάτων µάθησης και 

σήµερα  κατέχεται  από την  Blackboard. 

 ATutor (http://www.atutor.ca): πρόκειται  για ένα  ανοικτού 

κώδικα (open source, GNU Public License (GPL)), 

βασισµένο  στον  Παγκόσµ ιο  Ιστό, σύστηµα  διαχείρισης 

µαθησιακού  περιεχοµένου  (LCMS) σχεδιασµένο  µε  βάση  τις 

αρχές  της  προσβασιµότητας (accessibi l ity)  και της 

προσαρµοστικότητας  (adaptabil ity). Οι  εκπαιδευτικοί 

µπορούν  να  δηµ ιουργήσουν ,  πακετάρουν  και  αναδιανείµουν 
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εκπαιδευτικό  υλικό  που  βασίζεται  στον  Παγκόσµ ιο  Ιστό ,  να 

εισάγουν  πακεταρισµένο  υλικό  και  να διευθύνουν  online τα 

µαθήµατά τους . Οι  σπουδαστές  µαθαίνουν  σε ένα 

προσαρµόσιµο περιβάλλον  µάθησης.  

 e-Class: πλατφόρµα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης  που 

βασίζεται  στο  ανοικτό  σύστηµα Claroline 

(http://www.claroline.gr και http://www.claroline.net) το  

οποίο  εξελληνίστηκε  και  εµπλουτίστηκε  από το  Ελληνικό  

Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο  GUNet (http://www.gunet.gr).  Το  

Claroline είναι  µ ία  ανοικτού  κώδικα  (open source, GNU 

Public License (GPL)) πλατφόρµα ηλεκτρονικής  µάθησης  

που  προσφέρει  στους εκπαιδευτικούς τη  δυνατότητα  

δηµ ιουργίας  online µαθηµάτων  και  διαχείρισης µαθησιακών 

και  συνεργατικών  δραστηριοτήτων  στον  Παγκόσµ ιο Ιστό.  

∆ιαθέτει  µεγάλη κοινότητα χρηστών. 

 eFront (http://www.efront.gr): πρόκειται  για  ένα  εύχρηστο 

ανοικτού  κώδικα (open source, CPAL license (an OSI certified 

license)) σύστηµα  διαχείρισης  µάθησης  (LMS) για  εταιρική 

και εκπαιδευτική χρήση .  

 Dokeos (http://www.dokeos.com) : πρόκειται  για µ ία  

ανοικτού κώδικα  (open source) επαγγελµατική  σουίτα  

µάθησης. Υποστηρίζει  τη  δηµ ιουργία  ηλεκτρονικών  

µαθηµάτων  µε  βάση  πρότυπα  (templates).  

 ILIAS (http://www.il ias.de): πρόκειται  για  ένα  ανοικτού  

κώδικα  (open source, GNU Public License (GPL)) σύστηµα 

διαχείρισης  µάθησης  (LMS) που  προσφέρει  εύκολη  

διαχείριση  µαθησιακών πόρων σε ένα  ολοκληρωµένο 

σύστηµα. 

 OLAT (http://www.olat.org): πρόκειται  για  ένα  ανοικτού 

κώδικα (open source, Apache 2.0 Open-Source License) 

σύστηµα διαχείρισης  µάθησης  (LMS) και παρέχει  τα 

χαρακτηριστικά  που  υποστηρίζονται  τυπικά  από τις  

πλατφόρµες  ηλεκτρονικής µάθησης.  
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 .LRN (http://dotlrn.org):  πρόκειται  για  ένα ανοικτού  κώδικα 

(open source, GNU General Public License) σύστηµα για 

γρήγορη  ανάπτυξη µαθησιακών  κοινοτήτων που  βασίζονται 

στον  Παγκόσµ ιο  Ιστό.  Παρέχει  µ ία  µεγάλη  σειρά  από 

εργαλεία  για τη διαχείριση «τάξεων» ή  «κοινοτήτων». 

 

Ο  εκπαιδευτικός  δεν  πρέπει  να  δεσµεύεται  από  τους  τυχόν 

περιορισµούς  που θέτουν  οι  τεχνολογίες  παραγωγής  συστηµάτων  

διαχείρισης  µάθησης  [10]. Πρέπει  να  γίνεται  διαχωρισµός  της  

ηλεκτρονικής  µάθησης  που  καθοδηγείται  από  απαιτήσεις για  

παράδοση  εκπαιδευτικού  υλικού  από  αυτήν  που  προορίζεται  για  

ανάγκες µάθησης .  Βέβαια,  τα δύο  αυτά  πρόσωπα  της 

ηλεκτρονικής  µάθησης είναι  αλληλοσχετιζόµενα . Από  τη  σκοπιά  

της  παράδοσης  έχουµε  ένα  συνεχές  φάσµα  που µπορεί  να 

περιλαµβάνει  από τη  χρήση  τεχνολογίας  µέσα  σε  µ ία  τάξη  µε 

παρουσία  δασκάλου  έως  τη διδασκαλία  σε  µ ία εικονική τάξη  χωρίς  

πρόσωπο µε  πρόσωπο  διδασκαλία  (απουσία  δασκάλου), όπως  

συµβαίνει  στην  εξ  αποστάσεως  διδασκαλία .  Οι  διδακτικές  

στρατηγικές  που  απαιτούνται  σε µ ία  τάξη, όπου  οι  µαθητές  

χρησιµοποιούν  τεχνολογία , είναι  διαφορετικές  από  αυτές  που  

απαιτούνται  στην εξ  αποστάσεως διδασκαλία .  Βασισµένοι  σε  

µαθησιακές  αρχές  που  προέρχονται  από  τις αξίες του  

εποικοδοµητισµού , µπορούµε  να  διακρίνουµε  τις  παρακάτω  

επιπτώσεις για  τα συστήµατα  διαχείρισης  µάθησης  [10]: 

 Πρέπει  να  παρέχονται  ευέλικτα  εναλλακτικά  µονοπάτια  

δραστηριοτήτων,  τα  οποία  χρειάζεται  να  αντικατοπτρίζουν 

τις πρότερες  εµπειρίες και  τις  προσωπικές  µαθησιακές  

ανάγκες  των  µαθητών .  

 Οι  µαθητές  µαθαίνουν  µε  την  ενεργή  εµπλοκή  τους  και  όχι  

ως  παθητικοί  δέκτες  ακούγοντας και  διαβάζοντας .  Τα  

συστήµατα  διαχείρισης µάθησης  πρέπει  να  παρέχουν  

πρόσβαση  σε  ποικίλο  πολυµεσικό υλικό  µε  υποστήριξη  

διαδραστικότητας.  
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 Πρέπει  να  παρέχεται  πρόσβαση  σε  αυθεντικό  υλικό ,  

εµπειρίες και  καταστάσεις .  

 Πρέπει  να  παρέχεται  υποστήριξη  για συνεργατικές  

δραστηριότητες  µε  δυνατότητα  οι  µαθητές  να  υποδύονται  

διαφορετικούς  ρόλους  κατά  τη  διάρκεια  των  εκπαιδευτικών  

δραστηριοτήτων.  

 Πρέπει  να  υποστηρίζονται  σύγχρονες  και ασύγχρονες  

αλληλεπιδράσεις .  Επιθυµητή  είναι  η  άµεση  εµφάνιση  των 

αποτελεσµάτων  των  αλληλεπιδράσεων  αυτών.  

 Πρέπει  να  παρέχεται  στήριξη  της  ανάπτυξης µεταγνωστικών 

ικανοτήτων  µε  την  παροχή περιβαλλόντων  που  προσφέρουν  

ποικίλα  επίπεδα  ελέγχου  των  µαθησιακών µονοπατιών  και  

του  προγραµµατισµού  των  δραστηριοτήτων από  µαθητές  και 

δασκάλους .   

 Πρέπει  να  παρέχεται  πρόσβαση  στους  µαθητές  σε  

πληροφορίες  και  εργαλεία  που  τους  βοηθούν  να ορίζουν  

προσωπικούς  και οµαδικούς µαθησιακούς στόχους ,  να  

έχουν  πρόσβαση  και  δυνατότητα  διαχείρισης  της  ύλης του  

µαθήµατος ,  να  µπορούν να  αναπτύσσουν  και να  

δηµοσιοποιούν  υλικό,  να  µπορούν να  επικοινωνούν  και  

τέλος  να αξιολογούν  την πρόοδο σύµφωνα   µε  τους  

προκαθορισµένους  στόχους .  

 

3.4 Πρότυπα και διεθνείς προδιαγραφές στο χώρο 
 της ηλεκτρονικής µάθησης 
 
 Η ανάπτυξη  και συντήρηση εκπαιδευτικού  περιεχοµένου  στα  

πλαίσια  της  ηλεκτρονικής µάθησης  είναι  µ ια διαδικασία  που  έχει  

σηµαντικό  κόστος  σε  χρήµα  και  χρόνο .  Τα  συστήµατα  διαχείρισης 

µάθησης  θα  πρέπει  να  µη βασίζονται  σε  κλειστές  αρχιτεκτονικές ,  

ενώ  αντίθετα  θα  πρέπει  να  υποστηρίζουν  τη διαλειτουργικότητα  

µεταξύ  τους  και  τη  µεταφερσιµότητα  και  επαναχρησιµοποίηση   του  

εκπαιδευτικού  περιεχοµένου,  ώστε χωρίς  δυσκολίες το  ψηφιακό  

µαθησιακό  υλικό  να  µπορεί  να  χρησιµοποιείται  σε  διαφορετικές  
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πλατφόρµες  από αυτές  που  αρχικά  αναπτύχθηκε.  Για  την  

αντιµετώπιση  των παραπάνω  ζητηµάτων  κρίνεται  απαραίτητη η  

χρήση  των  προδιαγραφών  και  των  προτύπων . Προδιαγραφή  είναι  

ένα  σύνολο  εγγράφων που  περιγράφουν  µε  ακρίβεια  και 

λεπτοµέρειες  τα χαρακτηριστικά  που  πρέπει  να πληροί  µ ία  

υπηρεσία  ή  ένα  προϊόν.   Πρότυπο  είναι  µ ία  προδιαγραφή ,  η  οποία  

αναγνωρίζεται  ως  ο  αποδεκτός  τρόπος  για  την  επίτευξη  κάποιου  

τεχνολογικού  σκοπού ,  είτε  επειδή  είναι  ευρέως   υιοθετηµένη  (“de 

facto standard”) είτε  επειδή  έχει  επικυρωθεί  από  ένα  διεθνές  

κέντρο προτυποποίησης  (“de jure standard”) [11].  

 

 Τα  πρότυπα  στο  χώρο  της  ηλεκτρονικής  µάθησης  µπορούν  

να ταξινοµηθούν  στις παρακάτω κατηγορίες:  

 ∆ιεπαφή επικοινωνίας  (Communication Interface ή API): 

καθορίζει  το  πώς  οι  πόροι  (resources) επικοινωνούν  µε  

άλλα συστήµατα.  

 Μεταδεδοµένα  (metadata): το  µαθησιακό περιεχόµενο  

πρέπει  να  περιέχει  τα  κατάλληλα  (µετα-) δεδοµένα  τα  οποία  

να  το  καθιστούν  εύκολο  στην  καταλογοποίηση  ( indexing), 

αποθήκευση ,  αναζήτηση  και  ανάκτηση  από  διάφορα  

εργαλεία  σε  πολλαπλούς  χώρους  αποθήκευσης  

(repositories). Τα µεταδεδοµένα είναι  δεδοµένα για τα  

δεδοµένα.  

 Πακετάρισµα  περιεχοµένου (content packaging): το   

πακετάρισµα  επιτρέπει  τη µεταφορά  εκπαιδευτικού  υλικού  

από  ένα σύστηµα  διαχείρισης  µάθησης  σε  ένα  άλλο.  Στο  

σηµείο  αυτό  εντάσσονται  τα µαθησιακά  αντικείµενα  ( learning 

objects), τα οποία  είναι  επαναχρησιµοποιήσιµοι  ψηφιακοί  

πόροι  (εικόνες,  κείµενα,  ήχος ,  βίντεο ,  κλπ.) για  υποστήριξη 

της  µάθησης .  Χωρίς την  προτυποποίηση  των  µαθησιακών 

αντικειµένων  η διαχείριση , ο συνδυασµός  και  η 

επαναχρησιµοποίησή  τους  θα  ήταν εξαιρετικά  δύσκολη  ή  και 

αδύνατη. Τα πακέτα  περιεχοµένου (content packages) 

περιέχουν  µαθησιακά  αντικείµενα  και  πληροφορίες  για  το  
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πώς  µπορούν  αυτά  να συνενωθούν  σε µεγαλύτερες 

εκπαιδευτικές  ενότητες  ή  ακόµα  και  κανόνες  για  το  πώς  να  

γίνεται  η  παράδοση  του περιεχοµένου  στους µαθητές.  

 Προφίλ µαθητών  ( learner profi les): επιτρέπει  το 

διαµοιρασµό  πληροφοριών  για τους  µαθητές  µεταξύ 

πολλαπλών   µερών  ενός  συστήµατος.  Οι  πληροφορίες  αυτές  

µπορούν  να  αφορούν  σε  προσωπικά  στοιχεία  των  µαθητών, 

σχέδια  µάθησης,  µαθησιακό  ιστορικό , αξιολογήσεις, κλπ .  

 

 Σε  διεθνές  επίπεδο  υπάρχουν  αρκετοί  οργανισµοί και 

κοινοπραξίες  που ασχολούνται  µε  την  ανάπτυξη  προτύπων  και  

προδιαγραφών .  Οι  βασικότεροι  από  αυτούς  είναι  οι παρακάτω:  

 AICC (Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) 

Committee), http://www.aicc.org : διεθνής  οργανισµός  που  

δηµ ιουργήθηκε  το 1988 και  απευθύνεται  στην  αεροπορική 

βιοµηχανία  και  προσφέρει  οδηγίες  για  την  ανάπτυξη , 

παράδοση  και  αξιολόγηση  τεχνολογιών  κατάρτισης  που  

βασίζονται  στον υπολογιστή .  

 ΙΕΕΕ  LTSC (Institute for Electrical and Electronic Engineers 

Learning Technology Standards Committee), 

http:// ieeeltsc.org :  διεθνής  οργανισµός  για  πιστοποίηση 

τεχνολογικών  προτύπων ,  προτεινόµενων  πρακτικών  και  

οδηγιών  για  την  τεχνολογία  µάθησης ( learning technology). 

Χρησιµοποιεί  µ ία ανοικτή, διαφανή και  τυπική  διαδικασία  

ανάπτυξης  προτύπων  που περιλαµβάνει  τα εξής στάδια:  

έναρξη , ανάπτυξη,  έγκριση και  συντήρηση. Συνεργάζεται  

από κοινού  (τυπικά  ή µη) και  µε  άλλους  οργανισµούς  για 

παραγωγή  προτύπων  και προδιαγραφών  για  παρόµοιες  

επιδιώξεις .  Το πιο αναγνωρισµένο  πρότυπο  που  έχει  

αναπτύξει  είναι  το  Learning Object Metadata (LOM), το 

οποίο  προσφέρει  µ ια ορισµένη  δοµή  για διαλειτουργική 

περιγραφή  των  µαθησιακών αντικειµένων  που  περιλαµβάνει  

τις παρακάτω υψηλού  επιπέδου  κατηγορίες [12]:  

o Γενικά  (General). 
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o Κύκλος  ζωής  (Lifecycle). 

o Μετα-µεταδεδοµένα  (Meta-metadata). 

o Τεχνικά  (Technical). 

o Εκπαιδευτικά  (Educational). 

o ∆ικαιώµατα (Rights). 

o Σχέση (Relation). 

o Σχολιασµός  (Annotation). 

o Ταξινόµηση  (Classif ication). 

 IMS GLC (IMS Global Consortium), http://www.imsglobal.org 

: διεθνής,  µη  κερδοσκοπική  κοινοπραξία  που  ιδρύθηκε  το  

1997 και  αποτελείται  από  πάνω από  115 µέλη και  

συµµετέχοντες  από  τον  ακαδηµαϊκό και  επιχειρηµατικό  χώρο 

(προµηθευτές  υλικού  και  λογισµ ικού , εκπαιδευτικά  ιδρύµατα, 

κυβερνητικές  οργανώσεις ,  παροχείς πολυµεσικού  

περιεχοµένου ,  ολοκληρωτές  συστηµάτων ,  κλπ.).  Βασικό  

στόχο  έχει  την  διαµόρφωση  και  ανάπτυξη  των  βιοµηχανιών  

µαθησιακής  και εκπαιδευτικής  τεχνολογίας, µέσω  

συνεργατικής  υποστήριξης  προτύπων , καλύτερων 

πρακτικών  και  αναγνώρισης  των  καλύτερων µαθησιακών  

επιρροών .  Οι  προδιαγραφές  που  παράγει  βασίζονται  στη 

γλώσσα  επισηµείωσης  XML (eXtensive Markup Language) 

και  περιγράφουν  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  µαθηµάτων ,  

αξιολογήσεων , µαθητών  και  οµάδων.  Η γλώσσα  XML βοηθά 

στην  οµοιόµορφη διατύπωση των τεχνολογικών περιγραφών  

και  στη  δυνατότητα  µετάφρασης  από  µηχανές .  Οι  XML 

προδιαγραφές  και οι οδηγοί  καλύτερων πρακτικών  (Best 

Practices Guidelines) προσφέρουν  µ ία δοµή  για  

αναπαράσταση  των  µεταδεδοµένων  της ηλεκτρονικής  

µάθησης.   Οι  πιο  γνωστές  προδιαγραφές  από την  IMS είναι  

οι παρακάτω:  

o IMS Meta-data  

o IMS Content Packaging 

o IMS Question and Test Interoperabil ity  

o IMS General Web Services 
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o IMS ePortfol io 

o IMS Learner Information Package 

o IMS Simple Sequencing 

o IMS Learning Design 

o IMS Digital Repositories Specif ication 

o IMS Tools Interoperabil ity Guidelines 

o IMS Enterprise Specif ication 

 ADL (Advanced Distributed Learning), http://www.adlnet.org 

: πρωτοβουλία  του  υπουργείου  άµυνας των Η.Π.Α  

(Department of Defense, DoD) και του  White House Office 

of Science and Technology Policy (OSTP) που  ξεκίνησε  το  

Νοέµβριο του  1997, µε  συµµετοχή  από  την  κυβέρνηση ,  τη  

βιοµηχανία  και  το ακαδηµαϊκό  περιβάλλον  και   µε  ερευνητική  

δραστηριότητα  που  αφορά στην  ανάπτυξη   προδιαγραφών   

µε  βάση ήδη  υπάρχουσες ,  µε  τελικό στόχο  την  ενθάρρυνση  

της  υιοθέτησης  και προαγωγής  της  ηλεκτρονικής  µάθησης .  Η 

ADL προσθέτει  αξία  στα  υπάρχοντα  πρότυπα  µε  την  παροχή  

παραδειγµάτων , καλύτερων  πρακτικών  και  διευκρινήσεων  

που  βοηθούν  αυτούς  που  αναπτύσσουν  και  προµηθεύουν  

εκπαιδευτικό  περιεχόµενο να υλοποιούν  τις προδιαγραφές  

για  την ηλεκτρονική  µάθηση  µε  έναν συνεπή  και 

επαναχρησιµοποιήσιµο  τρόπο .  Η πιο  ευρέως  αποδεκτή 

δηµοσίευση  της  ADL είναι  το  Sharable Content Object 

Reference Model (SCORM),  το οποίο  βασίζεται  στην XML. 

 DCMI (Dublin Core Metadata Init iative) Education 

Community, http://dublincore.org/groups/education :  φόρουµ 

για  ιδιώτες  και οργανισµούς  που  εµπλέκονται  στην  

υλοποίηση  των  Dublin Core µεταδεδοµένων  στον  τοµέα  της  

εκπαίδευσης  µε  στόχο τη  διαλειτουργικότητα  και  την  

εφαρµογή καλών πρακτικών . Μεταξύ  του  DCMI και  του  ΙΕΕΕ  

LTSC έχει  αναπτυχθεί  συνεργατική προσπάθεια  µε  σκοπό  

την  ανάπτυξη  διαλειτουργικών  µεταδεδοµένων  για  τη  

µάθηση,  την  εκπαίδευση  και την  κατάρτιση.  Ο  σκοπός  αυτός  

επιτυγχάνεται  µε την  υποστήριξη  της  συµβατότητας  µεταξύ  
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του  IEEE LTSC Learning Object Metadata (LOM) και του 

Dublin Core Metadata Element Set (DCMES). 

(http://www.dublincore.org/documents/dcmi-ieee-

mou/index.shtml).  Γενικότερα  η  πρωτοβουλία  Dublin Core 

(http://dublincore.org) είναι  ένας  ανοικτός  οργανισµός που 

ασχολείται  µε την ανάπτυξη  online προτύπων  

µεταδεδοµένων,  τα  οποία  υποστηρίζουν  ένα µεγάλο εύρος  

επιδιώξεων  και  επιχειρηµατικών µοντέλων.   

 ARIADNE (All iance of Remote Instructional Authoring and 

Distribution Networks for Europe), http://www.ariadne-

eu.org: πρόκειται  για  ένα  ευρωπαϊκό ίδρυµα (συµµαχία) που 

αναπτύσσει  εννοιολογικά  πλαίσια  και  εργαλεία  για  την  εξ 

αποστάσεως  διδασκαλία  και  µάθηση µε  χρήση  των νέων 

τεχνολογιών  της  πληροφορικής  και  των  επικοινωνιών  και  µε  

ιδιαίτερη έµφαση  στο  διαµοιρασµό και την  

επαναχρησιµοποίηση  ηλεκτρονικού  µαθησιακού  υλικού .  Ο 

πυρήνας  του  είναι  ένα  κατανεµηµένο  δίκτυο  από  αποθήκες  

(repositories) µάθησης .  

 CEN (European Committee for Standardization), 

http://www.cen.eu: η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Προτυποποίησης  

ιδρύθηκε το  1961 στην Ευρωπαϊκή  Οικονοµ ική Κοινότητα  

(ΕΟΚ) από  τους εθνικούς  οργανισµούς  προτυποποίησης .  

Σήµερα  συνεισφέρει  στους  στόχους  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης µε  προαιρετικά  τεχνικά  πρότυπα . Ο τοµέας  

δραστηριοτήτων  του  που ασχολείται  µε  υπηρεσίες  και  

προϊόντα  προτυποποίησης  στο  χώρο  των Τεχνολογιών  

Πληροφορίας και Επικοινωνιών  ονοµάζεται  Information 

Society Standardization System (CEN/ISSS). Στον  τοµέα  

αυτό  εντάσσονται  οι  εργασίες  που  αφορούν  στις  τεχνολογίες 

µάθησης. 

 ISO JTC1/SC36 ( Ιnternational Organization for 

Standardization, Joint Technical Committee 1, 

Subcommittee 36), http://www.jtc1sc36.org : πρόκειται  για 

επιτροπή στον  διεθνή  φορέα  προτυποποίησης  ISO, µε  
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αντικείµενο  τη  διεθνή  προτυποποίηση  στον  χώρο  της  

µαθησιακής  και  εκπαιδευτικής  τεχνολογίας  από  ένα  σύνολο  

από οµάδες  εργασίας .  

 OKI (Open Knowledge Init iative), http://www.okiproject.org : 

πρόκειται  για  µ ία  πρωτοβουλία  που αναπτύσσει  

προδιαγραφές  για την περιγραφή  της  επικοινωνίας των 

συστατικών  ενός περιβάλλοντος  εκπαιδευτικού  λογισµ ικού 

τόσο  µεταξύ  τους  όσο  και  µε άλλα  συστήµατα .  Οι  

προδιαγραφές  αυτές  υποστηρίζουν  τη  διαλειτουργικότητα  

και  την  ολοκλήρωση  µε  τον  ορισµό προτύπων  για  Service 

Oriented Architecture (SOA).   

 W3C (World Wide Web Consortium), http://www.w3.org : 

πρόκειται  για µ ία διεθνή  συνεργασία µε  σκοπό την ανάπτυξη 

προτύπων  για τον Παγκόσµ ιο  Ιστό. Ιδρύθηκε  το  1994 και 

από  τότε έχει  δηµοσιεύσει  πάνω  από  110 πρότυπα  και  

οδηγίες  που  ονοµάζονται  W3C Recommendations. 

 

3.5 Αποθήκες Μαθησιακών Αντικειµένων 
 
 Χρήσιµες είναι  οι  αποθήκες  (repositories) µαθησιακών 

αντικειµένων,  οι οποίες είναι  συστήµατα  λογισµ ικού  που 

προσφέρουν  δυνατότητες  αποθήκευσης  εκπαιδευτικών  πόρων  

ή /και  των σχετικών µε  αυτούς  µεταδεδοµένων.   Στις  περισσότερες  

περιπτώσεις  οι αποθήκες  αυτές  δεν αποθηκεύουν  τους ίδιους  τους  

πόρους  αλλά  συνδέσµους προς  αυτούς.   Τα  µεταδεδοµένα  

µπορούν να  ακολουθούν  το  πρότυπο  Learning Object Metadata 

(LOM). 

 

 Η βασική λειτουργία  που  µας  προσφέρουν  οι  αποθήκες  είναι  

η  αναζήτηση  µαθησιακών  αντικειµένων.  Η αναζήτηση µπορεί  να 

είναι :  

 Ανθρωποκεντρική : προσφέρεται  κατάλληλη διεπαφή  για  

αναζήτηση  από χρήστες .  
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 Μηχανοκεντρική:  η  αναζήτηση  γίνεται  από κατάλληλους  

πράκτορες  λογισµ ικού (software agents), κυρίως Web 

Services. 

 

Είναι  πιθανός  ο  ορισµός  µ ιας  σηµασιολογικής  αποθήκης  

µαθησιακών  αντικειµένων (semantic learning object repository), 

όπου  γίνεται  χρήση  τυπικών  αναπαραστάσεων  της  γνώσης  µε  τη 

µορφή  οντολογιών  (ontologies) για ενισχυµένους  µηχανισµούς  

αναζήτησης  και ανάκτησης . 

 Ενδεικτικά  ακολουθεί  µ ία  λίστα  από  αποθήκες µαθησιακών 

αντικειµένων:  

 MERLOT, http://www.merlot.or 

 ARIADNE, http://www.ariadne-eu.org 

 European Treasury Browser - European Schoolnet, 

http://etb.eun.org/etb/index.html 

 Jorum, http://www.jorum.ac.uk 

 MIT Open Courseware, 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm 

 The Gateway to Educational Materials, 

http://www.thegateway.org 

 Learning about Learning Objects, 

    http://www.learning-objects.net 

 SMETE Digital Library, 

    http://www.smete.org/smete 

 Education Network Australia, 

    http://www.edna.edu.au/edna/go 

 World Lecture Hall, http://web.austin.utexas.edu/wlh 

 Joining Educational Mathematics, 

    http:// jem-thematic.net/el/repository 

 Careo, http://www.careo.org 

 Wisconsin Online Resource Center,  

http://www.wisc-online.com 
 Apple Learning Interchange - Learning Resources 

http://al i.apple.com/ali/resources.shtml 
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3.6 Sharable Content Object Reference Model 
 (SCORM)  
 

Το  Sharable Content Object Reference Model (SCORM) της  

ADL στοχεύει  στη δηµ ιουργία επαναχρησιµοποιήσιµου 

µαθησιακού  περιεχοµένου ως  «εκπαιδευτικών  αντικειµένων» σε  

ένα  κοινό  τεχνολογικό  πλαίσιο  για µάθηση που  βασίζεται  στον  

υπολογιστή και  στον  Παγκόσµ ιο  Ιστό  [13]. Τo SCORM ως  

«µοντέλο αναφοράς» δείχνει  το  είδος  των υπηρεσιών  που  

απαιτούνται  για  την  επίλυση  ενός  συγκεκριµένου  προβλήµατος ,  

πώς  αυτές  µπορούν  να  συνδυαστούν  µεταξύ  τους , τα  σχετικά  

πρότυπα  που  εφαρµόζονται  και πώς  αυτά  µπορούν  να 

χρησιµοποιηθούν .    

 

Το  τεχνολογικό πλαίσιο  περιγράφεται  από ένα 

εναρµονισµένο  σύνολο  από οδηγίες , προδιαγραφές  και  πρότυπα  

που  βασίζονται  στην  εργασία  αρκετών  οργανισµών  (AICC, IMS, 

ARIADNE, IEEE LTSC), οι  οποίοι  παράγουν  πρότυπα  και  

προδιαγραφές  για  την  ηλεκτρονική µάθηση.  Πιο  συγκεκριµένα,  το  

SCORM βασίζεται  στα  παρακάτω πρότυπα  και προδιαγραφές:  

 IEEE Data Model For Content Object Communication,  
 

 IEEE ECMAScript Application Programming Interface for 
Content to Runtime Services Communication, 

 
 IEEE Learning Object Metadata (LOM),  

 
 IEEE Extensible Markup Language (XML) Schema Binding 

for Learning Object Metadata Data Model, 
 

 IMS Content Packaging, 
 

 IMS Simple Sequencing.  
 

Τα  περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής  µάθησης  που  βασίζονται  στο  

SCORM θα  πρέπει  να  ικανοποιούν τις  παρακάτω  λειτουργικές  

απαιτήσεις  [13]: 
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 Προσβασιµότητα  (accessibil i ty): η  δυνατότητα  για  εντοπισµό 

και  πρόσβαση  σε  εκπαιδευτικά  συστατικά  από µ ία 

αποµακρυσµένη  τοποθεσία  και  η  παράδοσή  τους  σε  πολλές  

άλλες  τοποθεσίες . 

 Προσαρµοστικότητα  (adaptabil ity): η  δυνατότητα  

προσαρµογής  της  εκπαίδευσης  σε  ατοµ ικές  και  οργανωτικές  

ανάγκες .  

 Ανεκτικότητα  (affordabil ity): η  δυνατότητα  αύξησης  της  

αποδοτικότητας  και  της  παραγωγικότητας  µε  τη  µείωση  του  

χρόνου και  του κόστους  παράδοσης της  εκπαίδευσης .  

 Αντοχή-∆ιάρκεια  (durabil ity):  η  δυνατότητα  αντοχής στην  

τεχνολογική  εξέλιξη  και  στις αλλαγές  χωρίς  δαπανηρό 

επανασχεδιασµό,  επαναρύθµ ιση και επαναπρογραµµατισµό .  

 ∆ιαλειτουργικότητα  ( interoperabil ity): η δυνατότητα  

µεταφοράς  εκπαιδευτικών  συστατικών  που  έχουν  

αναπτυχθεί  σε µ ία τοποθεσία  µε  ένα  σύνολο εργαλείων  ή 

πλατφόρµα  και  η χρήση   τους  σε  µ ία  νέα τοποθεσία  µε 

διαφορετικό  σύνολο  εργαλείων  ή πλατφόρµα.  

 Επαναχρησιµοποιησιµότητα  (reusabil i ty): η ευελιξία  για  

ενσωµάτωση  των εκπαιδευτικών  συστατικών  σε  πολλαπλές  

εφαρµογές  και  πλαίσια χρήσης .  

.  
Σχετικά  µε  τα  Συστήµατα ∆ιαχείρισης  Μάθησης  (Learning 

Management Systems) το  SCORM εστιάζει  στα  σηµεία  διεπαφής  

µεταξύ  του  εκπαιδευτικού  περιεχοµένου  και των  περιβαλλόντων  

διαχείρισης  µάθησης  και δεν  ασχολείται  µε  τα ιδιαίτερα  

χαρακτηριστικά  και τις  δυνατότητές  τους  [13]. Έτσι  επιτρέπεται  σε  

ξεχωριστούς  προµηθευτές  να  παρέχουν  µ ία  σειρά  από  

εκπαιδευτικές-διαχειριστικές  υπηρεσίες  και µ ία  σειρά  από  

ανταγωνιστικές  εναλλακτικές ,  ενώ  ταυτόχρονα να  επιτυγχάνουν  το 

σηµαντικό  στόχο  του  SCORM για  διαλειτουργικότητα .  Το  SCORM 

υποστηρίζεται  από  τα  παρακάτω  (και όχι  µόνο) γνωστά 

συστήµατα  διαχείρισης  µάθησης :  Moodle, Blackboard, Atutor, 

Claroline, eFront, Dokeos, ILIAS, OLAT και .LRN. 



Κεφ.3  Ηλεκτρονική Μάθηση  
 

 
- 40 - 

 

Στο  σχήµα  3.1 φαίνεται  το  γενικευµένο µοντέλο ενός  

συστήµατος  διαχείρισης  µάθησης  που  συµµορφώνεται  µε  το  

SCORM. Το  σύστηµα  διαχείρισης µάθησης  καθορίζει  τι  να  

παραδοθεί  και  πότε ,  και  καταγράφει  την  πρόοδο  και  την απόδοση  

του  εκπαιδευόµενου , καθώς  αυτός  διατρέχει  το εκπαιδευτικό  

πρόγραµµα.  Τα  αντικείµενα  µάθησης δεν  περιέχουν  πληροφορία ,  

η  οποία να  καθορίζει  τη  σειρά  παρουσίασης τους  σε  σχέση  µε τα  

υπόλοιπα  αντικείµενα.  Η σειρά  εµφάνισης  (αλληλουχία) 

καθορίζεται  από  κανόνες  που  υπάρχουν  στην  υπηρεσία  που  

ελέγχει  τη  σειρά  παρουσίασης . Η υπηρεσία  διαχείρισης  

περιεχοµένου  λαµβάνει  τους  κανόνες  αυτούς από  την υπηρεσία  

παρουσίασης ,  τους συσχετίζει  µε  τις  πληροφορίες  που  υπάρχουν  

στο  πακέτο  περιεχοµένου SCORM (σύνολο  από αντικείµενα  

µάθησης) και  έπειτα  επικοινωνεί  µε  την  υπηρεσία  διανοµής  υλικού  

για  την εµφάνιση  του  µαθήµατος  στον  εκπαιδευόµενο.  Η  

διατήρηση  του  διαχωρισµού  µεταξύ της  αλληλουχίας  και  του  

περιεχοµένου  επιτρέπει  σε  κάθε  εκπαιδευόµενο  να ακολουθεί  

εξατοµ ικευµένο  µονοπάτι  στο  εκπαιδευτικό  πρόγραµµα  και  επίσης 

προσφέρει  τη  δυνατότητα  για  επαναχρησιµοποίηση  σε  µελλοντικές 

εφαρµογές  των  εντολών  αλληλουχίας  και των  αντικειµένων  

µάθησης. 
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          Τα  πρότυπα  και  οι προδιαγραφές  του µοντέλου  SCORM 

περιγράφονται  σε µ ία  συλλογή  «τεχνικών βιβλίων» [13] (σχήµα 

3.2), τα παρακάτω : 

 Overview: υψηλού  επιπέδου  εννοιολογικές πληροφορίες . 

Εισαγωγή στα  πολυάριθµα υψηλού επιπέδου  στοιχεία  της 

ορολογίας  του SCORM. 

 Content Aggregation Model (CAM): συναρµολόγηση , 

ετικετοποίηση  και  πακετάρισµα του  µαθησιακού  

περιεχοµένου .  

 Run-Time Environment (RTE):  προώθηση  περιεχοµένου ,  

επικοινωνία  του  περιεχοµένου  µε  συστήµατα  διαχείρισης 

µάθησης (µέσω API), ιχνηλάτιση  (tracking), µεταφορά  

δεδοµένων  και διαχείριση  λαθών .  

 Sequencing and Navigation (SN): αλληλουχία  περιεχοµένου  

και πλοήγηση .  

 

Σχήµα 3.1: Γενικευµένο µοντέλο Συστήµατος ∆ιαχείρισης Μάθησης. 
                  (πηγή: [13]) 
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Η τρέχουσα  έκδοση  του  SCORM είναι  η  2004 3rd Edit ion. 

Στα  τέλη  του  2008 αναµένεται  η  νέα  έκδοση  2004 4th Edit ion [14]. 

Η νέα  έκδοση  θα  ενσωµατώνει  πολυάριθµες  διορθώσεις  προς  την  

κατεύθυνση  της σταθερότητας, ενώ θα  αυξάνει  τη  

διαλειτουργικότητα  της  εκπαιδευτικής  εµπειρίας  κατά  το  χρόνο 

εκτέλεσης .  

 

3.7 Ηλεκτρονική µάθηση 2.0  
 
  Ο  όρος  Παγκόσµ ιος  Ιστός  2.0 (Web 2.0) εµφανίστηκε  για  

πρώτη  φορά  το  2004 και περιγράφει  την  τάση  χρήσης  της  

τεχνολογίας  του  Παγκόσµ ιου  Ιστού µε  δηµ ιουργικό  τρόπο,  µε 

διαµοιρασµό  πληροφοριών  και µε  συνεργασία  µεταξύ των  

χρηστών  του  [15].  Ο  όρος  αυτός  δεν προσδιορίζει  µ ία  νέα  έκδοση  

αλλά  νέους  τρόπους  χρήσης  που  περιλαµβάνουν  κυρίως  τις  εξής  

τεχνικές :  

 Κοινότητες  κοινωνικής  δικτύωσης  (social networking): οι  

χρήστες τους  χτίζουν  online κοινότητες  και µοιράζονται  

Σχήµα 3.2: Η βιβλιοθήκη του SCORM. (πηγή: [13]) 

SCORM 2004 
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ενδιαφέροντα  και δραστηριότητες . Π.χ.  MySpace και  

Facebook. 

 Blogs: ιστοσελίδες,  συνήθως  ατοµ ικές ,  µε  καταχωρίσεις  

σχολίων, ανακοινώσεων , υλικού  (π.χ. εικόνες), κλπ.    

 Wikis: συλλογή  από  ιστοσελίδες  που  επιτρέπουν  σε  αυτούς  

που  έχουν  πρόσβαση  να  συνεισφέρουν  ή  να τροποποιούν  

υλικό .  

 Social bookmarking: επιτρέπει  στους  χρήστες  του  

∆ιαδικτύου  να  διαχειρίζονται  τους  σελιδοδείκτες  τους  µε  τη  

βοήθεια µεταδεδοµένων.  Οι  σελιδοδείκτες  αυτοί µπορούν  

να διαµοιραστούν  µε  άλλους  χρήστες .  

 Podcasting: διανοµή  ήχου  και βίντεο µέσω ∆ιαδικτύου. 

 Media sharing: διαµοιρασµός  ψηφιακού  υλικού  (εικόνες , 

ήχος , βίντεο , εφαρµογές , κλπ .). 

 RSS feeds: δηµοσίευση  υλικού  που ανανεώνεται  συχνά . 

 Folksonomies: συνεργατική απόδοση ετικετών (tags) στο 

περιεχόµενο, συνεργατική κατηγοριοποίηση µε ελεύθερη επιλογή 

λέξεων κλειδιών. 

 Mashups: συγχώνευση  περιεχοµένου από διαφορετικές  

πηγές.  

   

Ο  Παγκόσµ ιος  Ιστός  θεωρείται  ως  πλατφόρµα  στην  τάση  

αυτή και οι δυνατότητές του είναι  διαθέσιµες για  εκµετάλλευση.   

 

 Ο  όρος  ηλεκτρονική  µάθηση 2.0 (e-learning 2.0) αναφέρεται  

σε  µ ία  νέα  φάση της  ηλεκτρονικής µάθησης  που  βασίζεται  στον  

Παγκόσµ ιο  Ιστό 2.0 [16]. Η έµφαση  δίνεται  στην κοινωνική  

µάθηση  (social learning) και  στο  κοινωνικό  λογισµ ικό  (social 

software) µε  χρήση  των τεχνικών  που αναφέρθηκαν στην  

προηγούµενη  παράγραφο . ∆εν συζητάµε  πλέον  για τα  γνωστά 

συστήµατα  διαχείρισης  µάθησης  και  τα  εργαλεία  συνεργασίας  

αλλά για τον Παγκόσµ ιο Ιστό  ως πλατφόρµα.  
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Μία  νέα θεωρία  µάθησης  που  ονοµάζεται  connectivism 

αναφέρεται  ως  κατάλληλη για  αυτή  τη νέα  φάση  της  ηλεκτρονικής  

µάθησης. Η θεωρία  αυτή προβάλλει  ως  κατάλληλη  για  την  

ψηφιακή  εποχή,  έχει  αναπτυχθεί  από  τον  George Siemens και 

βασίζεται  στην  ανάδειξη  των  περιορισµών  των  γνωστών  θεωριών  

µάθησης  (µπιχιεβιορισµός ,  γνωστικισµός ,  εποικοδοµητισµός) για  

επεξήγηση  της  επίδρασης της  τεχνολογίας  στον  τρόπο  µε τον  

οποίο  σήµερα  ζούµε ,  επικοινωνούµε  και  µαθαίνουµε  [17]. 

Σύµφωνα  µε  τη θεωρία αυτή  η  µάθηση  είναι  µ ία  διαδικασία  που   

λαµβάνει  χώρα  σε  «οµ ιχλώδη» περιβάλλοντα  µε  ευµετάβλητα  

βασικά  συστατικά  και όχι  ολοκληρωτικά  υπό  τον  έλεγχο του 

ατόµου.  Η µάθηση  µπορεί  να  βρίσκεται  έξω από  τον εαυτό  µας  

(σε  ένα  οργανισµό ή  σε  µ ία  βάση  δεδοµένων), επικεντρώνεται  στη  

διασύνδεση  ειδικών  συνόλων  πληροφοριών  και οι  συνδέσεις  που  

µας  βοηθούν  να  µαθαίνουµε  περισσότερο  είναι  σηµαντικότερες  

από  την τωρινή  κατάσταση της  γνώσης  που  έχουµε.  Συνεχώς  

αποκτάται  νέα  γνώση  και  κρίνεται  ως  ζωτικής  σηµασίας  η  

δυνατότητα  για  διαχωρισµό της  σηµαντικής  από  τη  µη σηµαντική .  

Απαραίτητη  είναι  η ικανότητα  αναγνώρισης  του πότε  η  νέα  γνώση  

αλλάζει  το  τοπίο  που  βασίστηκε  σε  πρότερες  αποφάσεις .  Η γνώση  

που  βρίσκεται  σε  µ ια  βάση δεδοµένων  πρέπει  να συνδέεται  µε τα 

κατάλληλα  άτοµα  και  στο κατάλληλο πλαίσιο, ώστε  να  ταξινοµηθεί  

ως  µάθηση .  Η ροή  γνώσης  µέσα σε  έναν  οργανισµό  είναι  

καθοριστική  για  την  οργανωσιακή του  αποτελεσµατικότητα.  

Επίσης,  απαιτείται  επιπρόσθετα  η συστηµατική  ανάλυση  της  

κοινωνικής  δικτύωσης  για  την  κατανόηση  των  µαθησιακών  

µοντέλων στην ψηφιακή  εποχή .  

 

  Ως  παράδειγµα ηλεκτρονικής  µάθησης  2.0 µπορεί  να  

αναφερθεί  η  δηµ ιουργία από  Πανεπιστήµ ια  και  κολέγια  εικονικών  

αιθουσών διδασκαλίας  στο πολυχρηστικό  εικονικό  περιβάλλον 

Second Life (http://secondlife.com).  
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Η υιοθέτηση   από τα  εκπαιδευτικά  ιδρύµατα των  πρακτικών  

της  ηλεκτρονικής  µάθησης  2.0 συναντά  πολλά  εµπόδια  που  έχουν 

σχέση  κυρίως  µε  οργανωτικές  αλλαγές ,  προθυµ ία  αλλαγής  των 

παραδοσιακών  µοντέλων  µάθησης,  διδασκαλίας  και  παραγωγής  

γνώσης, τεχνολογικές  απαιτήσεις  και  θέµατα  ασφάλειας ,  

ιδιωτικότητας και πνευµατικών δικαιωµάτων [18]. 

  

3.8 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της 
 ηλεκτρονικής µάθησης 
 
 Τα  βασικότερα  πλεονεκτήµατα  που προκύπτουν  από  την  

εφαρµογή της  ηλεκτρονικής µάθησης  µπορούν  να συνοψισθούν  

στα παρακάτω :  

 Ευελιξία , πρόσβαση  από οπουδήποτε και  οποτεδήποτε . 

 Γρήγορη  παροχή  µεγάλου  όγκου  πληροφοριών ,  αλλά  µε την  

προϋπόθεση  ότι η  οργάνωσή  τους  γίνεται  µε  βάση  

παιδαγωγικές αρχές .  

 Ταυτόχρονη  παροχή  εκπαίδευσης  σε  µεγάλο  κοινό  

σπουδαστών .  

 Μείωση  κόστους  σε  χρόνο  και  χρήµα  µε  την  εφαρµογή  

κατάλληλων  πρακτικών  κατά  την  παραγωγή, διάθεση και  

επαναχρησιµοποίηση  του εκπαιδευτικού  υλικού.  

 Προσαρµογή  και  εξατοµ ίκευση  της εκπαιδευτικής  

διαδικασίας στις απαιτήσεις  και  τις  ανάγκες των 

εκπαιδευοµένων.  

 Νέες  διαστάσεις στην  επικοινωνία  εκπαιδευτικών  και  

σπουδαστών .  

 Νέοι  τρόποι  άµεσου  ελέγχου  και  αξιολόγησης της  

µαθησιακής  πορείας  και επίδοσης  των  σπουδαστών.  

 

Τα  βασικότερα  µειονεκτήµατα  που  προκύπτουν  από  την 

εφαρµογή της  ηλεκτρονικής µάθησης  µπορούν  να συνοψισθούν  

στα παρακάτω :  

 Κόστος  εξοπλισµού .  
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 Κόστος  παραγωγής  κατάλληλου  εκπαιδευτικού  υλικού .  

 Παιδαγωγικά  προβλήµατα  µε  σπουδαστές  που  χρειάζονται  

µεγαλύτερη  ενθάρρυνση  και  κοινωνική  αλληλεπίδραση κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία . 

 Έλλειψη  ψηφιακής παιδείας σε  σπουδαστές, ώστε  να µην  

είναι  σε θέση  να  εκµεταλλευτούν  τις  δυνατότητες  που  

παρέχει  η ηλεκτρονική µάθηση .  

 Προβλήµατα  επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικού και  

σπουδαστών .  

 

3.9 Μελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα της 
 ηλεκτρονικής µάθησης 
 

Περαιτέρω  εξελίξεις  στην  ηλεκτρονική µάθηση  αναµένεται  να 

σηµατοδοτήσουν  οι  µελλοντικές  κατευθύνσεις  στον  Παγκόσµ ιο  

Ιστό.  Ήδη  γίνεται  συζήτηση για  τον  Παγκόσµ ιο  Ιστό  3.0  (Web 3.0)  

µε  βασικές  τεχνολογίες  που  αφορούν  στον Σηµασιολογικό Ιστό  

(Semantic Web) και  στις  Υπηρεσίες (Services). 

  

Ο  Σηµασιολογικός Ιστός  έχει  ως  στόχο  να  προσδώσει  δοµή  

στο  νόηµα  και στη  σηµασιολογία  του περιεχοµένου  του  

Παγκόσµ ιου  Ιστού  και τη  δυνατότητα  κατανόησης του  

περιεχοµένου  αυτού  από µηχανές .  Είναι  ένας  ιστός  από  

δεδοµένα,  τα  οποία  µπορούν να  διαµοιραστούν  και  

επαναχρησιµοποιηθούν  µεταξύ  διαφορετικών  εφαρµογών  [19]. 

Αφορά  σε  δύο πράγµατα:  κοινά σχήµατα  (formats) για  

ολοκλήρωση  και συνδυασµό  δεδοµένων  που  προέρχονται  από 

διαφορετικές  πηγές  και γλώσσα  για  καταγραφή  του  πώς  τα  

δεδοµένα σχετίζονται  µε  τα αντικείµενα  του  πραγµατικού κόσµου .  

Η τυπική αναπαράσταση  των  σχέσεων  µεταξύ  των δεδοµένων  

γίνεται  µε  τη  χρήση  οντολογιών  που  περιγράφονται  µε  τη  χρήση  

της  γλώσσας Web Ontology Language (OWL) 

(http://www.w3.org/2004/OWL). Η συνεισφορά  του  
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Σηµασιολογικού  Ιστού  στην ηλεκτρονική  µάθηση σχετίζεται  µε  τη  

δηµ ιουργία  οντολογιών  που  αφορούν  τόσο  σε  εκπαιδευτικό  

περιεχόµενο  όσο και  σε διαδικασίες  που  λαµβάνουν χώρα  κατά  τη  

µάθηση  και  τη  διδασκαλία .  Η πολυπλοκότητα  των  µαθησιακών  

πόρων  µπορεί  να ξεπεραστεί  µε  σηµασιολογικά  µεταδεδοµένα  

που  είναι  κατανοητά  από  µηχανές .  Έξυπνοι  παιδαγωγικοί  

πράκτορες  λογισµ ικού (software agents) µπορούν  να 

χρησιµοποιηθούν  ως  µεσάζοντες  µεταξύ  µαθητών  και  συστηµάτων 

µάθησης.  

 

Τα  τελευταία  χρόνια  υπάρχει  µ ία  τάση  για  αρχιτεκτονικές  

που  είναι  προσανατολισµένες  προς  τις υπηρεσίες  (Service 

Oriented Architectures,  SOA) [20]. Οι  αρχιτεκτονικές  αυτές  

στοχεύουν  στην  τµηµατοποίηση  µεγάλων  συστηµάτων  µε  τέτοιο 

τρόπο, ώστε  να  αποτελούνται  από  ανεξάρτητα  τµήµατα  

λογισµ ικού  που  προσφέρουν  υπηρεσίες  το  ένα στο  άλλο διαµέσου  

καλά  ορισµένων  διεπαφών. Τα  κύρια  οφέλη  που  προκύπτουν  είναι  

η  συναρµολογισιµότητα , η  διαλειτουργικότητα  και η  

επεκτασιµότητα . Η διασύνδεση  µεταξύ  των  υπηρεσιών  γίνεται  µε  

τεχνολογίες  που  ονοµάζονται  Web Services 

(http://www.w3.org/TR/ws-arch) και παρέχουν  έναν πρότυπο  

τρόπο για  διαλειτουργικότητα  µεταξύ  διαφορετικών  εφαρµογών  

λογισµ ικού  που  τρέχουν  σε ποικίλες  πλατφόρµες .  Υπάρχει  µεγάλο  

ενδιαφέρον  για  κατασκευή  εφαρµογών  ηλεκτρονικής µάθησης  µε  

χρήση  service oriented αρχιτεκτονικών .  Αυτό  προκύπτει  από  την 

αυξανόµενη  ανάγκη για περισσότερο  ολοκληρωµένες  και  

κατανεµηµένες εφαρµογές  ηλεκτρονικής  µάθησης .  

 

Προς  όφελος  των µελλοντικών  συστηµάτων ηλεκτρονικής  

µάθησης µπορεί  να  θεωρηθεί  η  συνάντηση του  «κόσµου  των  

υπηρεσιών» µε  τον «σηµασιολογικό  κόσµο» [20]. Αυτό  µπορεί  να  

γίνει  µε  δύο  τρόπους .  Ο πρώτος τρόπος αφορά  στην  παροχή 

πλούσιας σηµασιολογικής περιγραφής  της  λειτουργικότητας  των  

υπηρεσιών . Οι  υπηρεσίες  αυτές  τότε  ονοµάζονται   Semantic (Web 
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Services).  Ο  δεύτερος  τρόπος  αφορά  στο  ότι  οι  εφαρµογές  που  

χρησιµοποιούν δεδοµένα από  τον σηµασιολογικό  ιστό  µπορούν  να  

είναι  υπηρεσίες .  Μία  τέτοια  εφαρµογή τότε  ονοµάζεται  (Semantic 

Web) Service .  Η πλούσια  σηµασιολογική  πληροφορία  προσφέρει 

στους  µαθητές  νέες  ευκαιρίες  για  εύρεση  και  επαναχρησιµοποίηση 

µαθησιακού  υλικού .  Σ΄  εκείνους  που  αναπτύσσουν  συστήµατα  

ηλεκτρονικής  µάθησης  προσφέρει  καλά  δοµηµένα  µεταδεδοµένα ,  

διαλειτουργικότητα  και  κανόνες  συλλογιστικής.  
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Μαθησιακή Σχεδίαση 
 

4.1 Εισαγωγή  
 
 Η µεγιστοποίηση του  οφέλους  και  της  επίδρασης  της  

µάθησης προϋποθέτει   την  ύπαρξη κατάλληλων  συνθηκών  που  

σχετίζονται  µε την επιλογή  του  σωστού  µαθησιακού µοντέλου και  

µαθησιακού  υλικού  για  κάθε  συγκεκριµένο  κοινό  εκπαιδευοµένων  

και  πάντα  σύµφωνα  µε τις  γνωστές  θεωρίες  µάθησης. Η  

διασφάλιση  των κατάλληλων  αυτών συνθηκών  επιτυγχάνεται  µε  

την  εφαρµογή  διαδικασίας µαθησιακής  σχεδίασης  πριν την  έναρξη  

της  εκπαιδευτικής  και  µαθησιακής  διαδικασίας.  Η µαθησιακή  

σχεδίαση έχει  ως κύριο  στόχο  τη συστηµατική  καταγραφή  των  

εκπαιδευτικών  στόχων,  των  προαπαιτούµενων  γνώσεων ,  των  

εµπλεκόµενων  προσώπων ,  των  δραστηριοτήτων  που  πρόκειται  να  

εκτελεστούν ,  της  σειράς  εκτέλεσης  των  δραστηριοτήτων  και  του  

µαθησιακού  υλικού .  Η εκπαιδευτική  διαδικασία  πρέπει  να  

εκτελείται  σύµφωνα  µε  την  προηγηθείσα  µαθησιακή  σχεδίαση  και  

µπορεί  να  αφορά σε  οποιαδήποτε  µαθησιακή  ενότητα  (ωριαίο  

µάθηµα, εξαµηνιαίο µάθηµα,  µ ια  σειρά  µαθηµάτων, κλπ.) σε  

οποιαδήποτε  εκπαιδευτική  βαθµ ίδα  ή πρόγραµµα  κατάρτισης.  H 

µαθησιακή  σχεδίαση  ονοµάζεται  εναλλακτικά  και  διδακτικός  

σχεδιασµός  ή προγραµµατισµός  της διδασκαλίας .  

 

  Στην  κατά  πρόσωπο  διδασκαλία  (face-to-face teaching) οι  

εκπαιδευτικοί  έχουν  µεγαλύτερη ευελιξία  στην εφαρµογή  

κατάλληλης  προσαρµογής του  εκπαιδευτικού  περιεχοµένου  και 

των  εκτελούµενων  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  στο  επίπεδο  

και  τις  ανάγκες  των  εκπαιδευοµένων .  Για  καλύτερα  µαθησιακά  

Κ ε φ ά λ α ι ο  4
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αποτελέσµατα,  πριν  από  οποιαδήποτε  κατά  πρόσωπο  διδασκαλία  

ο  εκπαιδευτικός  σχεδιάζει  το µάθηµα  που  πρόκειται  να  διδάξει  µε  

τη  µορφή των  γνωστών  σχεδίων  µαθήµατος ( lesson plans). Σε  

περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής µάθησης η  διαδικασία  αυτή  αποτελεί  

µ ία  πιο δύσκολη  και  περίπλοκη  εργασία .  Η µαθησιακή  σχεδίαση  

κρίνεται   απαραίτητη  σε  τέτοια  περιβάλλοντα ,  ώστε  κάθε  φορά  να  

επιλέγονται  το  κατάλληλο  παιδαγωγικό  µοντέλο για  την  

εκπαιδευτική  διαδικασία, το  πλήρες  µαθησιακό  υλικό  και οι  

απαραίτητες  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες για  την  επίτευξη  

σωστής  και  αποτελεσµατικής µάθησης .   Επιπρόσθετα ,  για  την  

εξασφάλιση  της δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης  και της 

διαλειτουργικότητας  των  συστατικών  µερών  της µαθησιακής 

σχεδίασης  απαιτείται  η χρήση  διεθνών  προδιαγραφών  και  

προτύπων .  Η επικρατούσα  προδιαγραφή  για  µαθησιακή  σχεδίαση  

σε  περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής  µάθησης  είναι  η  IMS Learning 

Design Specif ication,  η  οποία  βασίστηκε στην  Educational 

Modell ing Language  (EML) του  Ανοικτού Πανεπιστηµ ίου της  

Ολλανδίας  (OUNL). 

 

Στο  παρόν  κεφάλαιο αρχικά  προβάλλεται  η  ανάγκη για  

µαθησιακή  σχεδίαση  σε  περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής µάθησης ,  

έπειτα  γίνεται  αναφορά  στην  Educational Modell ing Language και 

τέλος  παρουσιάζεται  αναλυτικά η  προδιαγραφή  IMS Learning 

Design. 

4.2 Η ανάγκη για µαθησιακή σχεδίαση στα 
 περιβάλλοντα ηλεκτρονικής µάθησης 
 
 Τα  περισσότερα  περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής  µάθησης  

υποστηρίζουν  κυρίως  το µοντέλο  του  ενός  εκπαιδευόµενου 

(single-user model). Ο  εκπαιδευόµενος  αλληλεπιδρά  µόνο  µε  τα 

αντικείµενα  του  περιεχοµένου και  οι  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  

στρέφονται  µόνο γύρω από  αυτά .  Τα  αντικείµενα  του  

περιεχοµένου  µπορεί  να  είναι  µαθησιακά  αντικείµενα  ( learning 

objects) που  ακολουθούν  το  µοντέλο  SCORM, και επίσης  µπορεί  
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να  ορίζεται  η σειρά  παρουσίασής  τους  (simple sequencing) 

ανάλογα µε  τις προηγούµενες  γνώσεις  και  την  πρόοδο του 

εκπαιδευοµένου.  ∆εν  δίνεται  όµως  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην  ίδια τη  

µαθησιακή  διαδικασία  όσο αφορά  στην  εφαρµογή  κατάλληλων  

εκπαιδευτικών  στρατηγικών  και  παιδαγωγικών  µοντέλων   που 

υπαγορεύονται  από  τις  πιο  σύγχρονες  θεωρίες  µάθησης. Η  

δυνατότητα  επαναχρησιµοποίησης  των  µαθησιακών αντικειµένων ,  

κυρίως  στα  συστήµατα  διαχείρισης  µάθησης, µπορεί  να  αποτελεί  

ένα  σηµαντικό  βήµα  στην  εξέλιξη  και  διάδοση  της  ηλεκτρονικής  

µάθησης, αλλά  δεν  αρκεί .  Συνήθως στα  συστήµατα  διαχείρισης  

µάθησης δεν  υποστηρίζονται  συνεργατικές  δραστηριότητες , 

βιωµατικές  δραστηριότητες ,  ύπαρξη  πολλαπλών  ρόλων  για  όλους 

τους  εµπλεκόµενους  και επαρκής  αλληλεπίδραση  µεταξύ  

εκπαιδευτικών  και  εκπαιδευοµένων .  Ακολουθείται  κυρίως  

δασκαλο-κεντρική προσέγγιση  µε  κυρίαρχο χαρακτηριστικό την  

«κατανάλωση» του  µαθησιακού περιεχοµένου από  τους  

εκπαιδευόµενους, δεν  λαµβάνονται  υπόψη οι διαφοροποιήσεις  

στις ανάγκες , στους  στόχους και στο  επίπεδο  των  

εκπαιδευοµένων  και  η  ίδια  η  µαθησιακή  διαδικασία  έρχεται  σε 

δεύτερη µοίρα.  

 

∆εν  αρκεί  η  «οπουδήποτε» και  «οποτεδήποτε» µάθηση που  

ευαγγελίζεται  η  ηλεκτρονική µάθηση , αλλά  ζητούµενο  αποτελεί  η  

«σωστή» µάθηση .  Προς αυτή την  κατεύθυνση  κρίνεται   

απαραίτητη  η  µετατόπιση  του  ενδιαφέροντος από  το  µαθησιακό  

περιεχόµενο  στη µαθησιακή διαδικασία , χωρίς βέβαια  να 

παραγνωρίζεται  η  αξία  και  ο  καθοριστικός  ρόλος  του  πλήρους  και 

σωστού  περιεχοµένου. Για την  εφαρµογή εκπαιδευτικών  

διαδικασιών  σε  περιβάλλοντα  ηλεκτρονικής  µάθησης  που  να  είναι  

σύµφωνες  µε  την  πιο σύγχρονη  θεωρία µάθησης του 

εποικοδοµητισµού , επιβάλλεται  η  υποστήριξη  της  µαθησιακής  

σχεδίασης  για  τον  ορισµό  των  κατάλληλων  ρόλων  των  

εµπλεκοµένων  στη µαθησιακή  διαδικασία  και τη  σχεδίαση  των  

απαραίτητων  δραστηριοτήτων , στις οποίες αυτοί  πρέπει  να  
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εµπλακούν  ενεργά  και  να  έχουν  και  συνεργασία  µεταξύ τους ,  αν 

αυτό κρίνεται  απαραίτητο.  

 
 Οι  βασικές  ιδέες  που  µπορούν  να  αποτελέσουν  τη  βάση  για 

τη  δηµ ιουργία ενός  αποτελεσµατικού και  ποιοτικού πλαισίου  

ηλεκτρονικής  µάθησης  είναι  κατά  την  Britain [21] οι  ακόλουθες :  

 Οι  άνθρωποι  µαθαίνουν  καλύτερα ,  όταν  συµµετέχουν  ενεργά  

και  κάνουν  κάτι   σε αυτό  που  εµπλέκονται ,  στην  προκειµένη  

περίπτωση  σε µαθησιακές δραστηριότητες.  

 Οι  µαθησιακές  δραστηριότητες  πρέπει  να  δοµούνται  

προσεκτικά  και  σκόπιµα  σε  µ ία  µαθησιακή  ροή  ( learning 

f low), ώστε  να προκύπτει  αποτελεσµατικότερη µάθηση.  

 Θα  ήταν  χρήσιµη  η  δυνατότητα  καταγραφής  της  µαθησιακής 

σχεδίασης ,  ώστε να  µπορεί  να διαµοιράζεται  και  να  

επαναχρησιµοποιείται  µελλοντικά .  

 

Παρόλο που  η µάθηση είναι  µ ια  ενεργή  διαδικασία 

οικοδόµησης της  γνώσης που  οι άνθρωποι  εκτελούν  αρκετά  

φυσικά ,  δεν  είναι  όλοι οι  εκπαιδευόµενοι  εξίσου  ικανοί  από µόνοι 

τους  να  ανταποκριθούν  σε  αποτελεσµατική  και  αποδοτική  µάθηση  

[21]. Στην  πραγµατικότητα ,  οι  περισσότεροι  επωφελούνται  από  

κάποιο  επίπεδο υποστήριξης  και  καθοδήγησης .  Σε  µ ία 

πετυχηµένη  διδασκαλία  εµπλέκεται  µ ία  ποικιλία  από  στρατηγικές  

και  τεχνικές  για  την  ενεργοποίηση , ενδυνάµωση  και  παρακίνηση  

των  εκπαιδευοµένων ,  πάνω και  πέρα  από  την  µερική  παρουσίαση  

σε  αυτούς  καλά  σχεδιασµένων  µαθησιακών υλικών. Υπάρχουν  

αρκετές παιδαγωγικές  προσεγγίσεις που µπορούν  να  

ακολουθηθούν  και πηγάζουν  από  τις  πιο  σύγχρονες  θεωρίες  

µάθησης. Οι  εκπαιδευόµενοι  µπορούν  να  συµµετάσχουν  σε  µ ία  

σειρά  από  ατοµ ικές  ή  οµαδικές µαθησιακές δραστηριότητες,  σε  

δραστηριότητες  επίλυσης  προβληµάτων , να υποδυθούν  ρόλους ,  

να  συµµετάσχουν  σε  οµάδες  συζητήσεων ,  να  εκτελέσουν  

προσοµοιώσεις, να απαντήσουν  σε ερωτήσεις  αξιολόγησης , κλπ .  
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Το  Μάρτιο  του  2002, αρκετοί  ειδικοί  από  τον  χώρο της 

ηλεκτρονικής  µάθησης  συναντήθηκαν  για πρώτη  φορά  στο  

Valkenburg aan de Geul, ένα µ ικρό  χωριό  της  Ολλανδίας  [22]. 

Από  τότε συστήθηκε  µ ία  οµάδα που  είναι  γνωστή ως  Valkenburg 

Group  και  µε  στόχο  τη διερεύνηση  των  τρόπων  βελτίωσης  της  

παιδαγωγικής  ποιότητας  των  ηλεκτρονικών  µαθηµάτων  µε  ένα  

διαλειτουργικό  τρόπο  και  µε φιλικά  προς  τον  χρήστη  εργαλεία .  Η 

οµάδα  αυτή  διαπίστωσε  ότι  στον  χώρο  της  ηλεκτρονικής µάθησης  

υπάρχουν  ελλείψεις  όσο  αφορά  την  παιδαγωγική  ποιότητα ,  τη  

µεταφερσιµότητα  και  την  επάρκεια  εργαλείων .  Υπήρξε  συµφωνία  

ότι  για  την  αντιµετώπιση  των  παραπάνω  ελλείψεων  µ ία καλή  αρχή  

αποτελούν  η  Educational Modell ing  Language (EML) και  η  

προδιαγραφή  IMS Learning Design. 

4.3 Educational Modelling  Language (EML)   
 
 Ο  όρος  Educational Modell ing  Language  (EML) προτάθηκε  

για  πρώτη  φορά  το  1998 από  ερευνητές  του  Educational 

Technology Expertise Centre του  Ανοικτού Πανεπιστηµ ίου της  

Ολλανδίας ,  ως ένα παιδαγωγικό µετα-µοντέλο (meta-

model),δηλαδή ένα µοντέλο  για περιγραφή παιδαγωγικών  

µοντέλων [23]. Το  έναυσµα  της  ερευνητικής  δραστηριότητας  ήταν  

η  δηµ ιουργία  µ ίας σηµασιολογικής παράστασης  ολοκληρωµένων  

ενοτήτων µελέτης (units of study) για  χρήση  στην  ηλεκτρονική  

µάθηση.  Η «ενότητα  µελέτης» ορίστηκε  ως  η  µ ικρότερη  µονάδα 

που  θα µπορούσε  να παράσχει  µαθησιακή  εµπειρία  µε  

συγκεκριµένους  διδακτικούς στόχους . Η παράσταση  των ενοτήτων  

µελέτης  ονοµάστηκε  «Educational Modell ing  Language» και  η  

πρώτη  της  έκδοση παρουσιάστηκε  το 2000. 

 

 Οι  γενικές  απαιτήσεις  που τέθηκαν για την  περιγραφή  των 

ενοτήτων µελέτης είναι  οι παρακάτω  [23]: 
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 Τυποποίηση  (formalization): η  EML πρέπει  να  περιγράφει  

τις ενότητες  µελέτης  µε  ένα  τυπικό τρόπο,  ώστε  να είναι  

δυνατή η αυτόµατη επεξεργασία .  

 Παιδαγωγική  ευελιξία  (pedagogical f lexibi l i ty): η  EML πρέπει  

να  είναι  σε  θέση  να περιγράφει  ενότητες  µελέτης  που  

βασίζονται  σε  διαφορετικές  θεωρίες  και  µοντέλα  µάθησης  

και διδασκαλίας.  

 Ρητή  στοιχειοθέτηση  των  µαθησιακών αντικειµένων 

(explicit ly typed learning objects): η  EML πρέπει  να 

περιγράφει  ρητά  τη  σηµασιολογική  έννοια  των  µαθησιακών 

αντικειµένων που περιλαµβάνονται  σε  µ ία  ενότητα µελέτης .  

 Πληρότητα  (completeness): η  EML πρέπει  να  είναι  σε  θέση  

να  περιγράφει  µε  πληρότητα  µ ία  ενότητα µελέτης, 

συµπεριλαµβανοµένων  των µαθησιακών  αντικειµένων , των  

σχέσεων  ανάµεσα  στα  αντικείµενα και τις  δραστηριότητες 

και  της  ροής  των δραστηριοτήτων  των  εκπαιδευτικών  και  

των εκπαιδευοµένων  µε  τα µαθησιακά  αντικείµενα.  

 Ικανότητα  αναπαραγωγής  (reproducibil i ty): η  EML πρέπει  να  

περιγράφει  τις ενότητες  µελέτης µε  τέτοιο  τρόπο ,  ώστε να 

επιτρέπεται  η επανεκτέλεση  τους .  

 Εξατοµ ίκευση  (personalization): η  EML πρέπει  να 

υποστηρίζει  την  εξατοµ ίκευση  σε  µ ία ενότητα  µελέτης,  ώστε  

το  περιεχόµενο  και  οι  δραστηριότητες  να  προσαρµόζονται  

στις προτιµήσεις ,  την  προηγούµενη  γνώση  και τις 

εκπαιδευτικές  ανάγκες των εκπαιδευοµένων.  

 Ουδετερότητα  ως  προς  τα  µέσα  (medium neutrality): όπου 

είναι  δυνατό η  παράσταση των  συστατικών  µερών  θα πρέπει  

να  είναι  ουδέτερη ως  τα  προς  τα  µέσα , ώστε  να  µπορούν  να 

χρησιµοποιηθούν  σε  διάφορες  µορφές  δηµοσίευσης, π .χ. 

ιστοσελίδες , ηλεκτρονικά  βιβλία, κινητές  συσκευές , κλπ . 

 ∆ιαλειτουργικότητα  ( interoperabil ity): ανθεκτικότητα σε  

τεχνολογικές  αλλαγές  και  προβλήµατα  µετατροπών  µε  τη  

χρήση  προτύπων  για  την  παράσταση των  ενοτήτων  µελέτης , 
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ώστε  να  είναι  δυνατή  η  µετάφρασή  τους  από οποιοδήποτε  

τεχνικό  σύστηµα που  υποστηρίζει  τα  πρότυπα  αυτά .  

 Συµβατότητα (compatibi l ity): η EML πρέπει  να  

συµµορφώνεται  µε  τις  διαθέσιµες προδιαγραφές  και  τα 

πρότυπα . 

 Επαναχρησιµοποιησιµότητα  (reusabil i ty): η EML πρέπει  να 

είναι  σε  θέση  να  αναγνωρίζει ,  αποµονώνει ,  να  θέτει  εκτός  

πλαισίου και  να  ανταλλάσσει  χρήσιµα  µαθησιακά  

αντικείµενα,  καθώς  και να τα επαναχρησιµοποιεί  σε 

διαφορετικά  πλαίσια .  

 Κύκλος  ζωής  ( l ife cycle): η  EML πρέπει  να  δίνει  τη  

δυνατότητα  για  παραγωγή,  αλλαγή ,  διατήρηση ,  διανοµή  και  

αρχειοθέτηση  των  ενοτήτων µελέτης και  των  περιεχοµένων 

µαθησιακών  ενοτήτων.  

 

Το  αποτέλεσµα  µ ίας  διαδικασίας µαθησιακής  σχεδίασης  

είναι  ένα µοντέλο για  µ ία  ενότητα  µελέτης  [23] (σχήµα  4.1). Το 

πραγµατικό προϊόν  είναι  η  ενότητα µελέτης.  Το  µοντέλο  

περιλαµβάνει  τα παρακάτω : 

 Τους  ρόλους  των  εκπαιδευτικών  και των  εκπαιδευοµένων 

στη  µαθησιακή διαδικασία .  

 Τους  µαθησιακούς στόχους . 

 Τα προαπαιτούµενα των  εκπαιδευοµένων.  

 Άλλα  χαρακτηριστικά  των εκπαιδευοµένων, όπως  είναι  ο 

τρόπος µάθησης ,  οι προτιµήσεις, οι  υπάρχουσες  

καταστάσεις, κλπ .  

 Το  πεδίο  (domain) της  µάθησης (µαθηµατικά,  ιστορία , 

πληροφορική,  κλπ.).  

 Το  πλαίσιο  της  µάθησης  (µεικτή  µάθηση,  εξ  αποστάσεως  

εκπαίδευση , κλπ .). 

 Την  αξιολόγηση  της  µάθησης .  

Συνοπτικά  µπορεί  να  θεωρηθεί  ότι σε  µ ία «ενότητα  µελέτης» 

υπάρχουν  «ρόλοι» που  εκτελούν «δραστηριότητες» σε  ένα  

«περιβάλλον». Όλες  οι  παραπάνω  πληροφορίες  παριστάνονται  µε 
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σηµασιολογικούς  όρους  που  έχουν νόηµα  και  δεν  περιορίζονται  

από συγκεκριµένο  µοντέλο  διδασκαλίας  ή µάθησης .  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Η υλοποίηση  του  µετα-µοντέλου  της Educational Modell ing  

Language έγινε  µε τη  χρήση  XML σχηµάτων  και  παράχθηκε  το  

περιβάλλον  εκτέλεσης  (runtime environment) Edubox για  τη  

δηµοσίευση  και  εκτέλεση ενοτήτων  µελέτης .  Σε πραγµατικό 

περιβάλλον  η  EML χρησιµοποιήθηκε  στο  Ανοικτό  Πανεπιστήµ ιο  

της  Ολλανδίας ,  όπου  αρκετά  µαθήµατα  αναπαραστάθηκαν  και  

διεξήχθησαν µε τη χρήση της .  

4.4 Η προδιαγραφή IMS Learning Design (IMS LD) 
  

Η προδιαγραφή  IMS Learning Design (εφεξής  IMS LD) 

αναπτύχθηκε  από  την κοινοπραξία  IMS Global Learning 

Consortium από  οµάδα εργασίας  (Learning Design Working Group 

(LDWG)) που  είχε  αναλάβει  την  εξής  βασική  αποστολή :  «την  

ανάπτυξη ενός πλαισίου  εργασίας  το  οποίο να υποστηρίζει  την  

παιδαγωγική  ποικιλοµορφία  και  καινοτοµ ία  και  ταυτόχρονα  να 

προωθεί  την  ανταλλαγή και  διαλειτουργικότητα  των  υλικών  της  

ηλεκτρονικής  µάθησης» [24]. ∆ηµοσιεύτηκε το  έτος  2003 και 

βρίσκεται  στην  έκδοση  1.0. Αποτελεί  την ολοκλήρωση  της  

Educational Modell ing Language (EML) του  Ανοικτού 

Πανεπιστηµ ίου  της  Ολλανδίας  µαζί  µε  άλλες  υπάρχουσες  

Σχήµα 4.1: Το µοντέλο της ενότητας µελέτης.  
                   (πηγή [23]) 
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προδιαγραφές  της IMS (Content Packaging [25], Meta-Data [26] 

και Simple Sequencing [27]).  

 
 Ο  σκοπός  της  προδιαγραφής  IMS LD είναι  η  αναπαράσταση  

της  µαθησιακής σχεδίασης  ( learning design) µαθησιακών  

ενοτήτων (units of learning)  µε  έναν  σηµασιολογικό,  τυπικό  και 

µεταφράσιµο  -από µηχανή- τρόπο  [28]. Αναπτύχθηκε ,  για  να  

περιγράφει  απεριόριστο  αριθµό  παιδαγωγικών  προσεγγίσεων ,  

παλαιών  και  νέων , µε  αφαίρεση  από  αυτές  που  περιγράφονται  στη 

βιβλιογραφία σε  ένα  επίπεδο  που ονοµάζεται  παιδαγωγικό µετα-

µοντέλο  [22]. Έχει  δοκιµαστεί  στην  πράξη σε  αρκετές υλοποιήσεις  

µε  διάφορα  µαθήµατα  και σε  διαφορετικά  περιβάλλοντα ,  όπως  για  

παράδειγµα  µαθήµατα  µε  εκπαιδευτικούς  ρόλους  και  εκπαιδευτικά  

παιχνίδια ,  µαθήµατα  που  βασίζονται  στην  επίλυση  προβληµάτων ,  

σε  προσεγγίσεις  που  βασίζονται  σε  κοινωνικο-εποικοδοµητικές  

αρχές,  σε  προσαρµοζόµενα  µαθήµατα  και  σε  προσεγγίσεις  που  

βασίζονται  σε  ισότιµη  αξιολόγηση  και µελέτη γνωστικών  

αντικειµένων.  Ο  Rob Koper  (από το  Educational Technology 

Expertise Centre του  Ανοικτού  Πανεπιστηµ ίου  της  Ολλανδίας) 

έκανε  συστηµατικό  έλεγχο για  την  παιδαγωγική  ευελιξία  της  IMS 

LD  µε  χρήση  µ ίας  καταγραφής των  βάσεων  παιδαγωγικών  

µοντέλων που  ήταν  διαθέσιµες  στο  ∆ιαδίκτυο (σχέδια  µαθήµατος) 

και  ακολουθούσαν  προσεγγίσεις  απ΄  όλο  το  φάσµα  των  θεωριών  

µάθησης. ∆ιαπιστώθηκε  ότι  όλα τα  σχέδια  µαθήµατος µπορούσαν  

να κωδικοποιηθούν  χωρίς περιορισµούς  στην IMS LD. 

 

 Με  βάση  τη  συνήθη  πρακτική  της  IMS Learning Consortium, 

η  προδιαγραφή  IMS LD περιγράφεται  στα  τρία  παρακάτω  έγγραφα  

(http://www.imsglobal.org/learningdesign/index.html): 

 “IMS Learning Design Information Model”: περιγράφει  τις  

έννοιες  που  περιλαµβάνονται  στο  εννοιολογικό  µοντέλο  της  

προδιαγραφής ,  τις λειτουργικές  σχέσεις  µεταξύ  των  εννοιών  

αυτών ,  τη  σχέση  µε  την  προδιαγραφή  IMS Content 

Packaging, τα  επίπεδα  της  προδιαγραφής  και  τις  
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αναµενόµενες  συµπεριφορές  των  συστηµάτων  κατά τον  

χρόνο εκτέλεσης .  

 “IMS Learning Design XML Binding”: περιλαµβάνει  µ ία  σειρά 

από  υποστηρικτικές  πληροφορίες  για τον τρόπο 

αναπαράστασης του  IMS Learning Design Information Model 

της  προδιαγραφής  µε  ένα σύνολο  από  XML στοιχεία. Τα 

συστατικά  στοιχεία  του µοντέλου  πληροφορίας της  

προδιαγραφής  αναπαριστάνονται  µε  τη χρήση µ ίας  

ιεραρχίας και εποµένως  κρίνεται  κατάλληλη η  χρήση  της  

XML και  για  την  υλοποίηση παρέχεται  µ ία  σειρά  από  XML 

Schemas (XSD). 

 “IMS Learning Design Best Practice and Implementation 

Guide”: περιλαµβάνει  µ ία σειρά  από  περιπτώσεις  χρήσης  

(use cases) που  ακολουθούν  διάφορες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις,  έναν  οδηγό  σχεδίασης  και συγκεκριµένα  

παραδείγµατα εφαρµογής.  

 

Πέρα  από  τον  βασικό  της  σκοπό,  η IMS LD προδιαγραφή  

ικανοποιεί  τις παρακάτω απαιτήσεις [24]: 

 Πληρότητα  (completeness): η  προδιαγραφή  πρέπει  να  είναι  

επαρκής για την  πλήρη περιγραφή της µαθησιακής-

διδακτικής  διαδικασίας  σε µ ία  µαθησιακή ενότητα.  

 Παιδαγωγική  εκφραστικότητα  (pedagogical f lexibi l i ty): η  

προδιαγραφή  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να εκφράζει  την  

παιδαγωγική σηµασία  και  λειτουργικότητα  των  διάφορων  

συστατικών  µερών  µ ίας µαθησιακής ενότητας.  

 Εξατοµ ίκευση  (personalization): η  προδιαγραφή  πρέπει  να 

µπορεί  να  περιγράφει  πτυχές  εξατοµ ίκευσης  µέσα  σε  µ ία 

µαθησιακή  ενότητα.  

 Τυποποίηση  (formalization): η προδιαγραφή πρέπει  να 

περιγράφει  τη µαθησιακή σχεδίαση µε  µ ία  τυπική  γλώσσα .  

 ∆υνατότητα  επανεκτέλεσης  (reproducibil i ty): η  προδιαγραφή  

πρέπει  να  περιγράφει  τη  µαθησιακή σχεδίαση  µε  έναν τέτοιο  

αφηρηµένο  τρόπο ,  ώστε  να είναι  δυνατή  η 
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επαναλαµβανόµενη εκτέλεση  σε  διαφορετικά  πλαίσια  

χρήσης και  µε  διαφορετικά  πρόσωπα .  

 ∆ιαλειτουργικότητα  ( interoperabil i ty): η  προδιαγραφή  πρέπει  

να  υποστηρίζει  τη  διαλειτουργικότητα  των µαθησιακών  

σχεδιάσεων .  

 Συµβατότητα  (compatibi l i ty): η  προδιαγραφή  χρησιµοποιεί ,  

όπου  είναι  δυνατό, διαθέσιµα πρότυπα  και προδιαγραφές .  

 Επαναχρησιµοποιησιµότητα  (reusabil i ty):  η  προδιαγραφή  

πρέπει  να  είναι  σε  θέση  ν΄ αναγνωρίζει ,  αποµονώνει  και  να 

ανταλλάσσει  χρήσιµα  µαθησιακά  αντικείµενα, καθώς  και  να 

τα επαναχρησιµοποιεί  σε διαφορετικά  πλαίσια .  

 

Η προδιαγραφή  IMS LD προορίζεται  κυρίως  για  

προγραµµατιστές λογισµ ικού  που  αναπτύσσουν  εργαλεία  και 

συστήµατα  για  την  υλοποίηση  µαθησιακής  σχεδίασης  που  

συµµορφώνεται  µε  αυτήν [22]. Επιπρόσθετα ,  η προδιαγραφή  

απευθύνεται  και σε  σχεδιαστές  µαθησιακού και  διδακτικού  υλικού  

που  έχουν  τεχνικές  γνώσεις  και  θέλουν  να  προσδιορίσουν  την  

καταλληλότητά  της  για τις  επιδιώξεις  τους . Γενικά , η  

αναπαράσταση  της  µαθησιακής  σχεδίασης  σε  γλώσσα  XML δεν  

πρέπει  να  είναι  ορατή  στους  τελικούς  χρήστες .  Τα συστήµατα  

συγγραφής  και  εκτέλεσης  της  µαθησιακής  σχεδίασης πρέπει  να  

παρέχουν  στους  τελικούς  χρήστες  µ ία  ανώτερου επιπέδου  

αναπαράσταση  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  τους.  Παρόλο  που 

η  προδιαγραφή  απευθύνεται  σε  ένα περιορισµένο  κοινό,  η χρήση  

της  έχει  αρκετά  πλεονεκτήµατα  για  διάφορους  συµµετέχοντες  στον  

τοµέα της ηλεκτρονικής µάθησης ,  µε κυριότερα  τα εξής:  

 Αποφεύγεται  το  «κλείδωµα» σε  συγκεκριµένο  σύστηµα 

ηλεκτρονικής  µάθησης  και αυτό  λόγω του  ότι  οι  µαθησιακές  

ενότητες που  παράγονται  µε  βάση  την προδιαγραφή 

µπορούν  να εξαχθούν  από ένα σύστηµα σε ένα  άλλο.  

 Οι  σχεδιαστές µαθησιακού  και  διδακτικού  υλικού 

απελευθερώνονται  από  τη  χρήση  γλωσσών  για  δηµ ιουργία  

µαθησιακών  διαδικασιών  που  είναι  κλειστές  ή  δεν  είναι  
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σχετικές µε  την  ηλεκτρονική  µάθηση.  Τα στοιχεία  της 

προδιαγραφής  θέτουν  το  πλαίσιο  της µαθησιακής  

σχεδίασης  µε  βάση  παιδαγωγικούς  και  όχι  τεχνολογικούς  

όρους ,  κάνοντας  τις  παιδαγωγικές  επιλογές  συγκεκριµένες  

και υποκείµενες  σε αναθεώρηση , διερεύνηση  και  κριτική.  

 Νέοι  δρόµοι ανοίγονται  στην  εκπαιδευτική  έρευνα  και  

ανάπτυξη µε  τις  διαφορετικές  προσεγγίσεις  στη  µάθηση και 

τη  διδασκαλία  να  µπορούν  να  συγκριθούν  καλύτερα  µεταξύ  

τους ,  όταν  περιγράφονται  και  παραδίδονται  µε  µ ία  τυπική 

γλώσσα  που  ορίζεται  από  µ ία  ανοικτή  τεχνολογική  

προδιαγραφή .  

Βέβαια  η ωφέλεια  και  η  τυχόν  επέκταση  των προαναφερθέντων  

πλεονεκτηµάτων  στην  πράξη  σχετίζεται  άµεσα  και  στενά  µε  το  

βαθµό  υιοθέτησης και  χρήσης  της  προδιαγραφής  στο πεδίο  της  

ηλεκτρονικής  µάθησης .  

4.4.1 Το εννοιολογικό  µοντέλο της IMS LD 
  
 Η προδιαγραφή  IMS LD παρέχει  ένα πλαίσιο  εργασίας  µε  

στοιχεία, τα οποία  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  για  την  τυπική 

περιγραφή  της  σχεδίασης  οποιασδήποτε  διδακτικής-µαθησιακής  

διαδικασίας [22]. Το  τελικό  προϊόν  που  προκύπτει  από  την 

εφαρµογή της  προδιαγραφής  ονοµάζεται  µαθησιακή  ενότητα  (unit 

of learning ,  UOL) και  αντιπροσωπεύει  µ ία  πλήρη  και  αυτάρκη 

µονάδα  εκπαίδευσης  ή  κατάρτισης ,  η  οποία  µπορεί  να  έχει  τη 

µορφή  ενός  µαθήµατος,  µ ίας  διδακτικής  ενότητας,  µ ίας  σειράς  

µαθηµάτων ,  κλπ. Η διαδικασία  της  δηµ ιουργίας  µ ίας  µαθησιακής  

ενότητας (UOL) περιλαµβάνει  την ανάπτυξη  µ ίας  µαθησιακής  

σχεδίασης  καθώς  και  τη  συµπερίληψη  όλων  των  συσχετιζόµενων   

πόρων  είτε  ως αρχεία  που  περιέχονται  στην  ενότητα  είτε ως  

αναφορές στο  ∆ιαδίκτυο . Για  το πακετάρισµα  της µαθησιακής  

σχεδίασης  και  των  συσχετιζόµενων  αρχείων  σε  ένα  ενιαίο  

περιέκτη (container) απαιτείται  η  χρήση ενός  µηχανισµού  

πακεταρίσµατος.  Τον  µηχανισµό αυτό  προσφέρει  η  προδιαγραφή 
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IMS Content Packaging (IMS CP), η  οποία  ορίζει  πρότυπες  δοµές  

για  την  επίτευξη  διαλειτουργικότητας  του  διδακτικού υλικού  σε  

εργαλεία  συγγραφής ,  σε  συστήµατα διαχείρισης  µάθησης  και  σε 

περιβάλλοντα  εκτέλεσης  που  έχουν αναπτυχθεί  ανεξάρτητα  και  

από διαφορετικούς  προγραµµατιστές λογισµ ικού  [25].  

 

 Η προδιαγραφή IMS CP ορίζει  µ ία µονάδα  

επαναχρησιµοποιήσιµου  περιεχοµένου ,  η  οποία  ονοµάζεται  

Content Package (σχήµα 4.2) και  αποτελείται  από  µ ία  δοµή  

αρχείων  (λογικός  κατάλογος) που  πρέπει  να περιέχει  ένα  

“Manifest” και  τα  συσχετιζόµενα  αρχεία .  Το  “Manifest” είναι  µ ία  

περιγραφή  σε  XML της  δοµής  του  περιεχοµένου  του  πακέτου  και  

περιέχει  το  τµήµα “Meta-data” που περιλαµβάνει  µεταδεδοµένα  

για  την  περιγραφή  του  πακέτου ,  το  τµήµα  “Organizations”, το  

οποίο  ορίζει  µ ία  απλή  δενδρική  ιεραρχία  των  πόρων  του  πακέτου , 

και  το  τµήµα  “Resources” που  περιλαµβάνει  µ ία  λίστα  µε  τους  

πόρους  του  πακέτου  (µπορεί  να είναι  σύνδεσµοι  σε ∆ιαδικτυακούς  

πόρους  ή πραγµατικά  αρχεία  µέσα  στο  αρχείο του  πακέτου). Το 

στοιχείο “Manifest” υποχρεωτικά  παίρνει  το  όνοµα  

“imsmanifest.xml”, όταν  αποθηκεύεται  σε  αρχείο.  Το  τελικό  

προϊόν είναι  ένα  µοναδικό αρχείο,  συνήθως  “.zip”, που ονοµάζεται  

Package Interchange File και περιλαµβάνει  το  αρχείο 

“imsmanifest.xml” και τους  συσχετιζόµενους φυσικούς  πόρους  

που  περιλαµβάνονται  στο πακέτο  ως  φυσικά  αρχεία .  

 
Με  την  τροποποίηση  του  στοιχείου  “Organizations” του  

Content Package µε  τέτοιο  τρόπο, ώστε  αυτό  να  περιέχει  τη  

µαθησιακή  σχεδίαση ,  προκύπτει  το  πακέτο  µ ίας  µαθησιακής  

ενότητας (Unit of Learning) (σχήµα  4.3). Το  βασικό  στοιχείο  µ ιας  

µαθησιακής  ενότητας είναι  το  “Μanifest”, το  οποίο  περιλαµβάνει  

τα εξής στοιχεία :  

 “Meta-data”: τα  µεταδεδοµένα της µαθησιακής ενότητας. 
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 “Organizations”: ο µαθησιακός  σχεδιασµός ( learning 

design) ως  στοιχείο  που ονοµάζεται  “ learning-design”. 

 “Resources”: η  λίστα όλων  των  συσχετιζόµενων  πόρων . 

 “(sub)Manifest”: η συµπερίληψη άλλων  µαθησιακών 

ενοτήτων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι  φυσικοί  πόροι  (“Physical Files”) µπορεί  να  είναι  πραγµατικά  

αρχεία  που  περιλαµβάνονται  στο  πακέτο  της  µαθησιακής  ενότητας 

ή  µπορεί  να  είναι  σύνδεσµοι  σε  ∆ιαδικτυακούς  πόρους .  Το 

στοιχείο “Manifest”, όταν  αποθηκεύεται  σε αρχείο,  πρέπει  σε  

αυτό  να  δίδεται  υποχρεωτικά  το  όνοµα  “imsmanifest.xml”. Το  

αρχείο  “imsmanifest.xml” µαζί  µε  τα  απαραίτητα  συσχετιζόµενα  

φυσικά  αρχεία  συσκευάζονται  σε  ένα  πακέτο µε  τη  µορφή  ενός  

αρχείου  “.zip”, το  οποίο  και  αποτελεί  τη  φυσική  υπόσταση  µ ίας 

µαθησιακής  ενότητας.  Στη  λίστα  4.1 φαίνεται  η  βασική δοµή  του  

στοιχείου “Manifest”. 
 

 

Σχήµα 4.2: Η δοµή του Content 
Package. (πηγή [22]) 

Σχήµα 4.3: Η δοµή του Unit of 
Learning. (πηγή [22]) 
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Το  στοιχείο “learning-design” µ ίας  µαθησιακής  ενότητας 

αποτελείται  από  αρκετά  επιµέρους συστατικά  στοιχεία  (σχήµα  

4.4), τα κυριότερα  από τα οποία  είναι  τα  παρακάτω :  

 “title”: Προσδιορίζεται  ο τίτλος  της  µαθησιακής  σχεδίασης .  

 “learning-objectives”: Προσδιορίζονται  οι µαθησιακοί-

εκπαιδευτικοί  στόχοι  που θα  πρέπει  να έχουν  επιτευχθεί  µε  

την  ολοκλήρωση της  µαθησιακής ενότητας .  Οι  στόχοι  

µπορούν να  οριστούν  συνολικά  σε  επίπεδο  µαθησιακής  

ενότητας ή  για  κάθε µαθησιακή  δραστηριότητα  χωριστά . 

Επίσης  η περιγραφή  τους  µπορεί  να  γίνει  είτε µε  χρήση  

πόρων  που  περιέχουν  καθαρό κείµενο  είτε σύµφωνα  µε  την 

προδιαγραφή  Reusable Definit ion of Competency or 

Educational Objective (RDCEO) της  IMS [29]. 

 “prerequisites”: Προσδιορίζονται  τα  προαπαιτούµενα  για την  

παρακολούθηση  της  µαθησιακής  ενότητας  από τους 

εκπαιδευόµενους. Ο  ορισµός  και  η  περιγραφή  τους  µπορεί  

να  γίνει  παρόµοια µε  τον  τρόπο  που  γίνεται  και  για τους  

µαθησιακούς  στόχους .  

 “components”: Προσδιορίζονται  τα  συστατικά  στοιχεία  της  

µαθησιακής  διαδικασίας, τα οποία είναι  τα παρακάτω:  

 “roles”: Οι  ρόλοι  που  υποδύονται  τα  πρόσωπα  ή οι 

οµάδες προσώπων  που  συµµετέχουν  στη µαθησιακή 

διαδικασία .  Οι  ρόλοι  που  µπορούν  να  προσδιοριστούν  

βασίζονται  σε δύο βασικούς τύπους  ρόλων:  

Λίστα 4.1: Βασική δοµή του στοιχείου “Manifest” 
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o   “learner”: εκπαιδευόµενος. 

o   “staff”: στέλεχος-εκπαιδευτικός .  

Το  όνοµα που  δίνεται  σε κάθε  ρόλο  εξαρτάται  από  την     

παιδαγωγική  προσέγγιση  που  ακολουθείται  και  το     

πλαίσιο εφαρµογής  της µαθησιακής διαδικασίας.   

 “activities”: Προσδιορίζονται  οι  δραστηριότητες  που 

λαµβάνουν  χώρα  κατά  τη  µαθησιακή  διαδικασία  και  

διακρίνονται  σε:  

o  “learning-activity”: Μαθησιακή  δραστηριότητα  

που  εκτελείται  από έναν  ή  περισσότερους  

εκπαιδευόµενους. Περιλαµβάνει  κυρίως  τα  εξής  

στοιχεία: ένα µοναδικό αναγνωριστικό  

(“identifier”), το στοιχείο  συσχέτισης  µε το  

«περιβάλλον» που  είναι  απαραίτητο  για  την 

εκτέλεσή της  (“environment-ref”), το  στοιχείο  

περιγραφής  της δραστηριότητας (“activity-

description”), το  στοιχείο που  προσδιορίζει  το  

πότε  θεωρείται  ότι έχει  ολοκληρωθεί  (“complete-

activity”), στοιχείο  για  προσδιορισµό  από  τον 

εκπαιδευόµενο της  ολοκλήρωσης της  

δραστηριότητας (“user-choice”), στοιχείο  για  το  

χρονικό  προσδιορισµό  της ολοκλήρωσης  της  

δραστηριότητας (“time-limit”), στοιχείο για τίτλο 

(“title”), στοιχείο για  ορισµό  της  ορατότητας της  

δραστηριότητας (“isvisible”) και  στοιχεία  για  τον  

ορισµό  των  µαθησιακών  στόχων  (“learning-

objectives”) και των προαπαιτουµένων  

(“prerequisites”) για την εκτέλεση  της  

δραστηριότητας.  

o  “support-activity”:Υποστηρικτική  δραστηριότητα  

που  εκτελείται  από εκπαιδευτικούς . 
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Περιλαµβάνει  τα ίδια  βασικά  στοιχεία  µε τη  

µαθησιακή  δραστηριότητα  εκτός από  τους  

µαθησιακούς  στόχους  και  τα  προαπαιτούµενα. 

Επιπλέον  περιέχει  το  στοιχείο  συσχέτισης  µε  

ρόλο  (“role-ref”), το  οποίο ορίζει  τη  συσχέτιση 

µε  το  ρόλο  ή  τους  ρόλους που  πρόκειται  να  

υποστηριχθούν  από  τη δραστηριότητα . Μία 

δραστηριότητα   υποστήριξης  επαναλαµβάνεται 

για  κάθε  εκπαιδευόµενο  που  υποδύεται  το  ρόλο  

που  υποστηρίζεται  από αυτήν .  

o  “activity-structure”: ∆οµή δραστηριοτήτων για  

την  οµαδοποίηση δραστηριοτήτων  µε  δύο  

εναλλακτικούς  τρόπους :  σε σειρά  (sequence) ή  

µε  επιλογή  (selection). Η οµαδοποίηση  σε  σειρά  

έχει  ως αποτέλεσµα  την  παρουσίαση  των 

δραστηριοτήτων σε  σειρά  η  µ ία  µετά  την  άλλη ,  

ενώ  η  οµαδοποίηση  µε  επιλογή  εµφανίζει  µ ία 

λίστα  από  δραστηριότητες ,  ώστε να  γίνεται  

επιλογή  από  αυτές . Η οµαδοποίηση ορίζεται  από  

το  στοιχείο “structure-type” που  µπορεί  να  

πάρει  την  τιµή  “sequence” ή  “selection”. Μία  

δοµή  δραστηριοτήτων  µπορεί  να  περιέχει  

στοιχεία για  αναφορά  σε  «περιβάλλον» 

(“environment-ref”), σε  οποιαδήποτε  άλλη   

δραστηριότητα  (“activity-ref”) και  σε άλλη  δοµή  

δραστηριοτήτων (“activity-structure-ref”). 

Επιπλέον ,  µπορεί  να περιέχει  στοιχείο  για 

ορισµό  µεταδεδοµένων (“metadata”). 

 “environments”: Περιέκτης  (container) για  τα στοιχεία  

περιβάλλοντος . Ένα στοιχείο  περιβάλλοντος  

(“environment”) αντιπροσωπεύει  το  «περιβάλλον», 

στο  οποίο  λαµβάνουν  χώρα  οι  δραστηριότητες  και 
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αποτελείται  από  µ ία  σειρά  από  στοιχεία για  τη 

µοντελοποίησή  του .  Ακόµη,  παρέχεται  η  δυνατότητα  

ορισµού  της  σειράς παρουσίασης  των στοιχείων  αυτών 

µε  τη  χρήση  της  προδιαγραφής  IMS Simple 

Sequencing [27]. Ένα  περιβάλλον  µπορεί  να περιέχει  

µαθησιακά  αντικείµενα (στοιχείο “learning object”) και  

µαθησιακές  υπηρεσίες  (στοιχείο  “learning-service”). 

Τα  µαθησιακά  αντικείµενα  µπορούν  να  ενσωµατωθούν  

είτε  µε  τη  συµπερίληψη  XML σχηµάτων  είτε  µε  τη  

χρήση  αναφορών  σε  πόρους. Οι  διαθέσιµες  

µαθησιακές  υπηρεσίες  που  ορίζονται  από  την 

προδιαγραφή  είναι  η αποστολή  ηλεκτρονικού  

µηνύµατος  (“send-mail”), η διάσκεψη  (“conference”), 

η  αναζήτηση  καταλόγου (“index-search”) και η  

παρακολούθηση  των ιδιοτήτων  των  χρηστών 

(“monitor”). 

 “method”: Στοιχείο  για  τον  καθορισµό της  δυναµ ικής  και  του  

συντονισµού  των συστατικών  στοιχείων  της  µαθησιακής 

διαδικασίας.  Αποτελείται  από  ένα  ή περισσότερα  στοιχεία  

“play”:  

 “play”: Αποτελεί  το  κεντρικό  στοιχείο  για  την ερµηνεία  

µ ιας  µαθησιακής  σχεδίασης .  Αναπαριστάνει  τη  ροή  

των  δραστηριοτήτων  που  εκτελούνται  κατά  τη  

µαθησιακή  διαδικασία  («µαθησιακή ροή»). Υπάρχει  

τουλάχιστον  ένα  τέτοιο  στοιχείο σε  κάθε  µαθησιακή 

σχεδίαση και  κατά το  χρόνο  εκτέλεσης  διερµηνεύεται  

για  την  εµφάνιση  ή  απόκρυψη  δραστηριοτήτων ,  πόρων  

και  περιβαλλόντων  από  τους  χρήστες .  Όταν  υπάρχουν  

περισσότερα  από  ένα τέτοια  στοιχεία ,  αυτά  

διερµηνεύονται  ταυτόχρονα  και  ανεξάρτητα  το ένα  από 

το  άλλο. Ένα στοιχείο  “play” αποτελείται  από µ ία 

σειρά  από  στοιχεία  “act”: 
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o  “act”: Υπάρχει  τουλάχιστον  ένα  τέτοιο στοιχείο  

σε  κάθε “play”. Όταν  υπάρχουν  περισσότερα  

από  ένα,  τότε  αυτά εµφανίζονται  σε  σειρά  από  το  

πρώτο  έως  το  τελευταίο.  Σε  κάθε  χρονική  στιγµή  

σε  ένα  “play” είναι  ενεργό  ένα  µόνο  “act”, το  

οποίο  και  αντιπροσωπεύει  µ ία  σειρά  από  

ταυτόχρονα  στοιχεία  “role-parts”:  

•  “role-parts”: Ένα  τέτοιο στοιχείο  

συσχετίζει  ακριβώς  έναν  ρόλο  σε µ ία  

δραστηριότητα .  Για  τον ορισµό της  

συσχέτισης  περιέχει  τα  στοιχεία  “role-ref” 

και  “activity-ref”. Τα  στοιχεία  “role-parts” 

σε  ένα “act” εκτελούνται  ταυτόχρονα.  

 “metadata”: Προσδιορίζονται  τα  µεταδεδοµένα  που  αφορούν  

στη  µαθησιακή σχεδίαση .  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 4.4: Βασική δοµή του “learning-design” στοιχείου. 
         (πηγή [22])
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Στη λίστα 4.2 φαίνονται  παραστατικότερα  τα κυριότερα  µέρη 
που  περιλαµβάνονται  στα  στοιχεία  “components” και “method”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

components 
role 

learner* 
staff* 

activities 
learning-activity* 

environment-ref* 
activity-description 

support-activity* 
environment-ref* 
activity-description 

 role-ref* 
activity-structure* {sequence | selection} 

environment-ref* 
activity-ref* 
activity-structure-ref* 

environments 
environment* 

learning-object* 
learning-service* 

send-mail* 
conference* 
index-search* 
monitor* 

method 
play* 

act* 
role-part* 

role-ref 
activity-ref 
 
 
(*=µπορούν να υπάρχουν περισσότερα από ένα) 

Λίστα 4.2: Κυριότερα µέρη των στοιχείων “components” και “method”. 
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Στο  σχήµα  4.5 απεικονίζεται  το  εννοιολογικό µοντέλο της  

µαθησιακής  σχεδίασης  σε  µορφή UML.  Κατά  το  µοντέλο  αυτό ένα 

άτοµο  (person) που  χαρακτηρίζεται  από κάποιες  ιδιότητες  

(properties) αναλαµβάνει  ένα ρόλο  (role) στα πλαίσια  της  

µαθησιακής  διαδικασίας.  Ο  ρόλος µπορεί  να  είναι  τύπου  

εκπαιδευόµενου  ( learner) ή  εκπαιδευτικού  (staff).  Το  άτοµο ,  

ανάλογα  µε  τον  ρόλο  του,  εκτελεί  δραστηριότητες  (activit ies) που  

διακρίνονται  σε µαθησιακές  ( learning activit ies) για  τους  

εκπαιδευόµενους  και  υποστηρικτικές  (support activit ies) για  τους  

εκπαιδευτικούς  εντός  ενός περιβάλλοντος  (environment) για  την  

επίτευξη  συγκεκριµένων  µαθησιακών αποτελεσµάτων  (outcomes). 

Το  περιβάλλον  περιέχει  τα  απαραίτητα  µαθησιακά  αντικείµενα  

( learning objects) και  υπηρεσίες  (services) για  την  εκτέλεση των  

δραστηριοτήτων.  Ο  προσδιορισµός της  σειράς  εκτέλεσης  των  

δραστηριοτήτων  και  η  συσχέτιση  των  ρόλων  µε  δραστηριότητες  

γίνεται  από  τη  µέθοδο  (method).  Η µέθοδος  σχεδιάζεται  µε  τέτοιο  

τρόπο,  ώστε  να εκπληρώνονται  µαθησιακοί  στόχοι  ( learning 

objectives), και προϋποθέτει  συγκεκριµένα  προαπαιτούµενα 

(prerequisites). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σχήµα 4.5: Εννοιολογικό µοντέλο της µαθησιακής σχεδίασης. 

         (πηγή [24]) 
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4.4.2 Εκτέλεση  της µαθησιακής  σχεδίασης της IMS LD 
 

Το  επόµενο  βήµα  µετά  τη  σύνθεση  µ ίας µαθησιακής  

σχεδίασης  είναι  η  εκτέλεσή  της  από  µ ία µηχανή εκτέλεσης  

(player), η  οποία  χρησιµοποιώντας  τη  µέθοδο  (“method”)  θέτει  

σε  διάθεση  τις  κατάλληλες  δραστηριότητες  και  τα  σχετικά  

περιβάλλοντα  στους  χρήστες  που  υποδύονται  τους  διάφορους  

ρόλους.  Η µέθοδος  περιέχει  όλες  τις απαραίτητες  πληροφορίες  

για  τον  συγχρονισµό  και  συντονισµό  όλων των  εκπαιδευόµενων 

και  εκπαιδευτικών  που  εργάζονται  στα  πλαίσια  µ ίας  µαθησιακής  

σχεδίασης .  

  

Η µέθοδος  µπορεί  να  παραλληλιστεί  µε  ένα  θεατρικό  έργο.  

Το  στοιχείο “play” της  προδιαγραφής  IMS LD αντιστοιχεί  στην  

έννοια  της  θεατρικής  παράστασης  που  αποτελείται  από µ ία  σειρά  

από πράξεις  (“acts” της  IMS LD), οι οποίες  παρουσιάζονται  µε  µ ία 

συγκεκριµένη  σειρά  από  την  πρώτη  έως την  τελευταία  (σχήµα 

4.6). Μόνο  µ ία  πράξη εκτελείται  κάθε  φορά  και ξεκινάει  µόνο 

εφόσον  έχει  ολοκληρωθεί  η αµέσως προηγούµενη  της .  Έτσι το  

πέρασµα από  µ ία πράξη  στην  επόµενή  της  λειτουργεί  ως  σηµείο 

συγχρονισµού  των συµµετεχόντων  στη  µαθησιακή  διαδικασία . Στη 

θεατρική παράσταση  ο  κάθε  ηθοποιός  υποδύεται  ένα  ρόλο  (“role” 

της  IMS LD) και εκτελεί  συγκεκριµένες  ενέργειες-δραστηριότητες  

(“activit ies” της  IMS LD) επί  σκηνής .  Μία  πράξη  περιλαµβάνει  ένα  

ή  περισσότερα  τµήµατα  ρόλων  (“role-parts” της  IMS LD) τα  οποία  

βρίσκονται  ταυτόχρονα  επί  σκηνής.  Κάθε  τµήµα  ρόλου αναφέρεται  

σε  ένα  ρόλο  και  µ ία  δραστηριότητα  που  πρέπει  αυτός ο  ρόλος  να 

εκτελέσει  στα  πλαίσια µ ίας πράξης . Μία δραστηριότητα  περιέχει  

την  περιγραφή  της (“activity-description”) και συνδέεται  µε  ένα  

περιβάλλον  (“environment”) που µπορεί  να  περιέχει  µαθησιακά  

αντικείµενα  (“learning objects”)  και  µαθησιακές υπηρεσίες   

(“learning services”).  
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Οι  ρόλοι , οι δραστηριότητες και τα  περιβάλλοντα  αποτελούν 

τα  συστατικά  (“components”) της µαθησιακής  σχεδίασης. Η  

σύνδεση  της  µεθόδου  µε  τα «συστατικά» γίνεται  µόνο  µε  τη χρήση  

των  τµηµάτων  ρόλων  (“role-parts”). Στο σχήµα  4.6 ο  διαχωρισµός  

της  µεθόδου  µε  τα  συστατικά  γίνεται  από  την  κόκκινη οριζόντια  

γραµµή.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

4.4.3 Επίπεδα υλοποίησης  της IMS LD 
 

Η προδιαγραφή  IMS Learning Design υλοποιείται  σε τρία  

επίπεδα  [24], τα  παρακάτω : 

 Level A: 
Στο  επίπεδο  αυτό περιέχεται  ο  πυρήνας  της προδιαγραφής  

και  περιλαµβάνει  στοιχεία  που  παρέχουν  τις  βασικές  

δυνατότητες  αναφορικά µε  την  περιγραφή  µαθησιακών  

διαδικασιών .  Τα  στοιχεία  αυτά  είναι  οι  ρόλοι  (roles), οι  

δραστηριότητες  (activit ies), τα  περιβάλλοντα  (environments) 

Σχήµα 4.6: Εκτέλεση της µαθησιακής σχεδίασης. 
         (πηγή [22]) 

act 1 act 2 act 3 act 4 act n

role-part 1 
role-part 2 

… 
role-part m 

 

role activity environment 
 

Learning objects 
Learning services 

Activity- 
Description

method 

components 

… 

play 
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και  η  µέθοδος  (method) για  τον  ορισµό  του  τρόπου  

εκτέλεσης  µ ιας  µαθησιακής  διαδικασίας. Επιπλέον ,  το  

επίπεδο  αυτό  υποστηρίζει  τη  χρήση  εξωτερικών  πόρων,  

συνδέσµων  και υπηρεσιών  (forums, chats, κλπ .). 

 Level Β:  
Στο  επίπεδο  αυτό  περιέχονται  τα  στοιχεία του  

προηγούµενου  επιπέδου  και  επιπρόσθετα  περιλαµβάνονται  

οι  ιδιότητες  (properties) και  οι  συνθήκες  (condit ions). Οι  

ιδιότητες παρέχουν  τη  δυνατότητα  αποθήκευσης  στοιχείων  

που  αφορούν  στους  χρήστες  και  στους  ρόλους ,  ώστε  να  

επιτυγχάνεται  παρακολούθηση ,  εξατοµ ίκευση ,  αξιολόγηση  

και  αλληλεπίδραση  χρηστών . Η προδιαγραφή  υποστηρίζει  

πέντε τύπους  ιδιοτήτων:  local properties, local-personal 

properties, local-role properties, global-personal properties 

και  global properties. Οι  τοπικές  ( local) ιδιότητες  

δηλώνονται  εντός της  µαθησιακής  σχεδίασης ,  ενώ  οι  

καθολικές (global)  ιδιότητες δηλώνονται  εξωτερικά .  Ακόµη ,  

για  να  µπορούν  οι  χρήστες  να  θέτουν  και  να  βλέπουν  τις 

ιδιότητες κατά  τη διάρκεια της  µαθησιακής  διαδικασίας, η 

προδιαγραφή  παρέχει  ως  ξεχωριστό  τµήµα  τα  global 

elements.  

Οι  συνθήκες ,  που χρησιµοποιούνται  µαζί  µε τις  ιδιότητες , 

προσφέρουν  περισσότερες  δυνατότητες  για εξατοµ ίκευση 

και  προσαρµογή κατά  τη  διάρκεια  της µαθησιακής 

διαδικασίας,  ορίζοντας  κανόνες  για  τον  ορισµό  της  ροής  των  

µαθησιακών  δραστηριοτήτων  ανάλογα  µε  τις  προτιµήσεις ,  τα  

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  ή  την  αξιολόγηση των  

εκπαιδευοµένων. Μία συνθήκη  έχει  τη  γενική µορφή :  

IF [έκφραση] THEN 

 [εµφάνισε ,  κρύψε  ή  άλλαξε  κάτι  ή  ειδοποίησε  κάποιον].  

 Level C: 
Στο  επίπεδο  αυτό  περιέχονται  τα  στοιχεία των 

προηγούµενων επιπέδων  και  επιπρόσθετα  περιλαµβάνονται  

οι  ειδοποιήσεις  (notif ications). Οι  ειδοποιήσεις  παρέχουν  τη  
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δυνατότητα  για  αποστολή  µηνύµατος σε  κάποιον  ρόλο  ή  την  

ανάθεση νέων δραστηριοτήτων σε  ρόλους  µε  βάση  

συγκεκριµένα  συµβάντα.  Τα  συµβάντα  αυτά ενεργοποιούν  

αυτόµατα τις  ειδοποιήσεις  και  µπορούν  να  αφορούν  στην  

ολοκλήρωση  µ ιας δραστηριότητας (“activity”), µ ιας  πράξης 

(“act”), ενός  “play”  ή  µ ίας µαθησιακής  ενότητας (“unit of 

learning”), στην  αποτίµηση της  έκφρασης  µ ίας  συνθήκης  σε  

αληθή ή στην  αλλαγή της τιµής  µ ίας  ιδιότητας .  

 

Οι  βασικοί  λόγοι που  οδήγησαν στον  διαχωρισµό  της  

προδιαγραφής  σε επίπεδα  είναι  οι παρακάτω [22]: 

 ∆ίνεται  η  δυνατότητα  στους  προγραµµατιστές  λογισµ ικού  για 

υλοποίηση  σε  στάδια  της  προδιαγραφής  λόγω του  µεγάλου 

µεγέθους της.  

 Οι  ιδιότητες  και  οι  συνθήκες  του  επιπέδου  Β  µπορούν  να  

ιδωθούν  ως  µ ία  πιο  γενική δυνατότητα  που  ως  ένα  σηµείο 

επικαλύπτεται  µε τη  λειτουργικότητα  της IMS Simple 

Sequencing [27]. Τα  στοιχεία  του  επιπέδου  Β  είναι  

προαιρετικά ,  ενώ,  όπου  είναι  δυνατόν ,  επιτρέπεται  η  χρήση  

του  Simple Sequencing µε επαναχρησιµοποιήσιµο  τρόπο 

µέσα στη µαθησιακή  σχεδίαση .  

 Ο  διαχωρισµός  των  ειδοποιήσεων  στο  επίπεδο  C έγινε  για  

διευκόλυνση  των προγραµµατιστών λογισµ ικού ,  των  οποίων  

τα  συστήµατα διαχείρισης  µάθησης ήταν κυρίως  

προσανατολισµένα  προς  το  περιεχόµενο  και  όχι  προς  την  

επικοινωνία .  

 Η προδιαγραφή  ορίζει  ένα  σύστηµα  και  όχι  µ ία  απλή  

συλλογή  από  στοιχεία .  Για  να  είναι  συµβατό  ένα  σύστηµα  µε  

την  προδιαγραφή,  θα  πρέπει  να  υλοποιεί  όλα τα 

χαρακτηριστικά  για  ένα  δεδοµένο  επίπεδο  ανεξάρτητα  από  

το  αν αυτά  είναι  υποχρεωτικά  ή προαιρετικά .  
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4.4.4 Εργαλεία υποστήριξης  της IMS LD 
 

Η εφαρµογή  στην πράξη  της  προδιαγραφής  IMS LD απαιτεί  

την  ύπαρξη  µ ίας  σειράς  από  εργαλεία  τόσο για  τη  συγγραφή-

σχεδίαση µαθησιακών  ενοτήτων  όσο και  για την  εκτέλεσή  τους  σε  

πραγµατικό χρόνο µε  χρήστες .  Σηµαντική  κρίνεται  η  ύπαρξη  και  

ολοκληρωµένη  χρήση  ψηφιακών  αποθηκών  µαθησιακών  

ενοτήτων.  Η πρώτη  γενιά  εργαλείων  για  συγγραφή  µαθησιακών 

ενοτήτων έγινε  διαθέσιµη  στις  αρχές του  2005. Τα  εργαλεία  αυτά  

είναι  βασισµένα  σε  φόρµες που  πρέπει  να  συµπληρωθούν  και 

προϋποθέτουν  πάρα  πολύ  καλή γνώση του  εννοιολογικού  

µοντέλου  της  προδιαγραφής .  Τα  βασικότερα  από  αυτά  είναι  τα 

παρακάτω :  

 Reload Learning Design Editor (http://www.reload.ac.uk): 

Υποστηρίζει  τη  συγγραφή  µαθησιακών  ενοτήτων  και  για  τα 

τρία  επίπεδα  (A,B,C) της  προδιαγραφής  IMS LD. Η 

συµπλήρωση  των  στοιχείων  µ ίας µαθησιακής  ενότητας 

γίνεται  µε τη  χρήση  µ ίας  σειράς  φορµών  που  βρίσκονται  σε  

οκτώ  καρτέλες :  Overview, Roles, Properties, Activit ies, 

Environments, Method, Files, Export. Είναι  λογισµ ικό  

ανοικτού κώδικα, εντάσσεται  στο  ερευνητικό  πρόγραµµα  

RELOAD (Reusable eLearning Object Authoring & Delivery),  

το  οποίο  χρηµατοδοτείται  από  τη  Βρετανική  επιτροπή  Joint 

Information Systems Committee (JISC http://www.jisc.ac.uk) 

στα  πλαίσια  του  Exchange for Learning Programme (X4L 

http://www.x4l.org) και  η  διαχείρισή  του  γίνεται  από  το  

University of Bolton.  

 aLFanet  Authoring Tool (http://alfanet.ia.uned.es): 

Περιέχει  ως  βασικό  τµήµα  τον  Learning Editor, ο  οποίος 

υποστηρίζει  τη  συγγραφή µαθησιακών  ενοτήτων για  το  

πρώτο  επίπεδο  (A) της  προδιαγραφής  IMS LD και  την 

αποθήκευσή  τους  ως  µαθήµατα.  Είναι  λογισµ ικό  ανοικτού  

κώδικα και  αναπτύχθηκε στα  πλαίσια  του  ερευνητικού  

προγράµµατος ALFANET από µ ία συνεργασία  
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Πανεπιστηµ ίων  και  εταιρειών ,  µε  σκοπό  την παροχή µ ίας 

προσαρµόσιµης πλατφόρµας  ηλεκτρονικής  µάθησης .  

 CopperAuthor (http://www.copperauthor.org): 

Υποστηρίζει  τη  συγγραφή  µαθησιακών  ενοτήτων  και  για  τα 

τρία  επίπεδα  (A,B,C) της προδιαγραφής  IMS LD, και 

επιπλέον  παρέχει  τη  δυνατότητα  για  προεπισκόπηση  του  

πηγαίου  κώδικα XML, εµφάνιση  λίστας  µε  τα στοιχεία  που  

περιέχει  το  πακέτο  “Manifest” και  παράθυρο  για  εκτέλεση  

της  µαθησιακής  σχεδίασης  για  άµεσο  έλεγχο  της  ορθότητας 

της  διαδικασίας  συγγραφής.  Η συµπλήρωση  των  στοιχείων  

γίνεται  µε  τη χρήση  φορµών  και στην κεντρική  οθόνη 

διακρίνονται  οι  οκτώ  καρτέλες :  Edit View, Source View, 

Usage View, Play View, Manifest View, Clicc View, Player 

View, Messages. Είναι  λογισµ ικό ανοικτού  κώδικα  και  η  

ανάπτυξή του  έγινε  από το  Ανοικτό  Πανεπιστήµ ιο της  

Ολλανδίας .  

 

Η επόµενη  γενιά των  εργαλείων  συγγραφής  για την  

προδιαγραφή  IMS LD περιλαµβάνει  εργαλεία ,  τα  οποία  παρέχουν  

γραφικό  περιβάλλον  για τη  σχεδίαση  εκπαιδευτικών  σεναρίων   

και/ή  µαθησιακών ενοτήτων.  Το πλεονέκτηµα των εργαλείων  της  

γενιάς  αυτής  είναι  η  ελαχιστοποίηση  σε  µεγάλο  βαθµό  της  

απαίτησης  για  καλή  γνώση  του  εννοιολογικού  µοντέλου  της  

προδιαγραφής . Τα βασικότερα  από αυτά είναι  τα παρακάτω:  

 ASK-LDT (Learning Design Toolkit) 

(http://eaccess.it i.gr/services/index.php?sec=tools και 

http://www.ask4research.info): 

Αποτελεί  µ ία  εργαλειοθήκη  που  υποστηρίζει  τον  ορισµό 

εκπαιδευτικών  σεναρίων  µε βάση  την  προδιαγραφή  IMS LD 

και  υποστηρίζει  τα δύο  πρώτα  επίπεδά  της  (Α ,  Β) [30]. Το 

ASK-LDT παρέχει  ένα γραφικό περιβάλλον  για τη  σχεδίαση  

ακολουθιών   µαθησιακών  δραστηριοτήτων .  Η ανάπτυξή  του  

έγινε  από  το  Εργαστήριο  Προηγµένων  Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών  για  την  Κοινωνία  της Γνώσης (ΕΠΥΚ) του  



Κεφ.4  Μαθησιακή Σχεδίαση  
 

 
- 76 - 

Ινστιτούτου  Πληροφορικής και  Τηλεµατικής του  Εθνικού  

Κέντρου Έρευνας  και  Τεχνολογικής  Ανάπτυξης  

(ΙΠΤΗΛ /ΕΚΕΤΑ).  Η χρήση  του  λογισµ ικού  ASK-LDT 

επιτρέπεται  µόνο σε  εγγεγραµµένους  χρήστες που  παρέχουν  

µαθήµατα ηλεκτρονικής κατάρτισης.  

 MOT+ 

(http://www.licef.teluq.uquebec.ca:90/cice/motplus/MOTPlus

-software): 

Είναι  ένα αντικειµενοστραφές  εργαλείο µοντελοποίησης  και  

παρέχει  ένα  γραφικό  περιβάλλον  διεπαφής  χρήστη  για  την 

περιγραφή  εκπαιδευτικών  σεναρίων .  Με κατάλληλο 

συνδυασµό  γραφικών  συµβόλων,  ετικετών  και  συνδέσµων  

µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  για  τη  δηµ ιουργία  µαθησιακής 

σχεδίασης  συµβατής  µε το  πρώτο  επίπεδο  (A) της 

προδιαγραφής  IMS LD. Η ανάπτυξή  του  έγινε στο  

Πανεπιστήµ ιο  του Quebec και  παρέχεται  για  ελεύθερη 

χρήση.  

 LAMS (Learning Activity Management System) 

(http:// lamsfoundation.org): 

Αποτελεί  ένα σύστηµα,  το  οποίο βασίζεται  στον  Παγκόσµ ιο  

Ιστό  και παρέχει  ένα  γραφικό  περιβάλλον  µε φιλική προς  το  

χρήστη  διεπαφή  για  τη  δηµ ιουργία  µαθησιακής  σχεδίασης 

συµβατής µε  το  πρώτο  επίπεδο  (A) της  προδιαγραφής  IMS 

LD. Η λειτουργία  του  βασίζεται  στην  ανάπτυξη  

εκπαιδευτικών  σεναρίων µε  τη  µορφή µ ίας  σειράς  

µαθησιακών  δραστηριοτήτων  και  στη δυνατότητα  

αποθήκευσής  τους  σε  ψηφιακή  αποθήκη  για µελλοντική 

ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση. Το  LAMS δεν  µπορεί  να  

χρησιµοποιηθεί  για τη δηµ ιουργία πολύπλοκων  

εκπαιδευτικών  σεναρίων,  επειδή  υποστηρίζει  µόνο τον 

ορισµό µ ιας γραµµ ικής σειράς προκαθορισµένων  

δραστηριοτήτων [30]. Μπορεί  να  συνδυαστεί  µε τα  γνωστά 

συστήµατα  διαχείρισης  µάθησης Moodle, .LRN και 

Blackboard. Είναι  λογισµ ικό ανοικτού κώδικα , αναπτύχθηκε  
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από το Macquarie E-Learning Centre of Excellence 

(MELCOE) του  Πανεπιστηµ ίου  Macquarie της  Αυστραλίας  

και  υποστηρίζεται  από  τον  µη κερδοσκοπικό  οργανισµό 

LAMS Foundation. 

 ReCourse (http://www.tencompetence.org/ldauthor): 

Αποτελεί  το  πιο  πρόσφατο  εργαλείο, βασίζεται  στον  Reload 

Learning Design Editor και  παρέχει  ένα  γραφικό  περιβάλλον 

για  τη  συγγραφή µαθησιακών  ενοτήτων  και για  τα τρία  

επίπεδα  (A,B,C) της  προδιαγραφής  IMS LD. Επιπρόσθετα   

υποστηρίζει  τον  ορισµό  υπηρεσιών  Widget στα  στοιχεία  

περιβάλλοντος  της  µαθησιακής  σχεδίασης  µετά από  

αναζήτηση  σε  οποιονδήποτε  διαθέσιµο  Widget Server και 

την  αναζήτηση  µαθησιακών  ενοτήτων  στην  ψηφιακή 

αποθήκη (repository) που ονοµάζεται  OpenDocument.net 

(http://designshare.opendocument.net). Είναι  λογισµ ικό  

ανοικτού κώδικα  και  αναπτύχθηκε  στα πλαίσια  του  

Ευρωπαϊκού  ερευνητικού προγράµµατος µε  τίτλο  

TENCompetence (http://www.tencompetence.org), το  οποίο  

χρηµατοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  έχει  ως  

στόχο  την  ανάπτυξη  δια  βίου ικανοτήτων  για άτοµα,  οµάδες  

και  οργανισµούς. Το  TENCompetence αποσκοπεί  στη  

δηµ ιουργία  µ ίας  οργανωτικής  και τεχνολογικής  δοµής µε  

χρήση  ανοικτής,  βασισµένης  σε  πρότυπα  και  καινοτόµου  

τεχνολογίας , µε  τελικό  στόχο  την  προώθηση  των  φιλοδοξιών  

της  Κοινωνίας  της Γνώσης . Η ερευνητική  δραστηριότητα  του  

προγράµµατος  αυτού  περιλαµβάνει  και δράσεις που  

αφορούν  τον  χώρο  της  µαθησιακής  σχεδίασης που  

βασίζεται  στην προδιαγραφή  IMS LD. 

 

Για  την  εκτέλεση µαθησιακών  ενοτήτων  σε  πραγµατικό  

χρόνο µε  χρήστες έχουν  αναπτυχθεί  τα  παρακάτω  εργαλεία :  

 CopperCore engine (http://www.coppercore.org): 

Αποτελεί  µ ία µηχανή για  την  επικύρωση  και εκτέλεση  µ ίας 

µαθησιακής  ενότητας  σε  πραγµατικό χρόνο .  Είναι  ένας  
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πυρήνας  που  πρέπει  να  χρησιµοποιείται  σε  ολοκλήρωση  µε  

ένα άλλο σύστηµα  και κυρίως  µε συστήµατα  διαχείρισης  

µάθησης [22]. Είναι  λογισµ ικό ανοικτού  κώδικα  και  έχει  

αναπτυχθεί  από  το  Educational Technology Expertise 

Centre του  Ανοικτού  Πανεπιστηµ ίου της  Ολλανδίας .  

 SLeD player (http://sled.open.ac.uk):  

Αποτελεί  ένα  σύστηµα διεπαφής  µεταξύ  των  χρηστών  και 

της  µηχανής  CopperCore. Προσφέρει  διαχείριση  χρηστών  

και  τις  απαραίτητες  λειτουργίες  που αφορούν στη  διαχείριση  

και  εµφάνιση µαθησιακών ενοτήτων που  βρίσκονται  υπό  

εκτέλεση . Είναι  λογισµ ικό  ανοικτού κώδικα  και αναπτύχθηκε  

µε  συνεργασία  του  Ανοικτού  Πανεπιστηµ ίου  του  Ηνωµένου 

Βασιλείου (UKOU) και  του Ανοικτού  Πανεπιστηµ ίου της  

Ολλανδίας .  

Περισσότερες  λεπτοµέρειες  για  την CopperCore engine και  τον  

SLeD player περιέχονται  στο  επόµενο  κεφάλαιο .  

 

Όσο  αφορά την υποστήριξη  της  προδιαγραφής  IMS LD από 

τα  γνωστά  συστήµατα  διαχείρισης  µάθησης ,  στο   σύστηµα  .LRN 

(http://dotlrn.org) περιέχεται  τµήµα  (player) για  εκτέλεση  

µαθησιακής  σχεδίασης  και  στη  µελλοντική  έκδοση  2.0 του  Moodle 

που  αναµένεται  στις αρχές  του  2009 υπάρχει  η ελπίδα  για  

εξαγωγή  µαθήµατος  σε  µορφή συµβατή  µε  την  προδιαγραφή  IMS 

LD (συνεργασία  µε το Ανοικτό  Πανεπιστήµ ιο της  Ολλανδίας) [31].  

 

Οι  γνωστότερες  ψηφιακές  αποθήκες  µαθησιακών  ενοτήτων  είναι  οι  

παρακάτω :  

 Open Universiteit Nederland, IMS LD Packages 

(http://dspace.ou.nl/handle/1820/16) 

 IDLD-The Canadian LD Repository 

(http://www.idld.org/LDRepository/tabid/175/Default.aspx) 

 OpenDocument.net (http://designshare.opendocument.net) 
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Στα  πλαίσια  της παρούσας  εργασίας έγινε εγκατάσταση και 

δοκιµαστική  χρήση των  εξής  εργαλείων :  Reload Learning Design 

Editor, CopperAuthor, MOT+, LAMS, ReCourse, CopperCore 

engine και  SLeD player. Επίσης ,  έγινε  αναζήτηση  στις  

προαναφερθείσες  ψηφιακές αποθήκες  µαθησιακών  ενοτήτων.  Στα 

περισσότερα  εργαλεία  συγγραφής  που  υποστηρίζουν  πλήρως  όλα 

τα  επίπεδα  της  προδιαγραφής  IMS LD διαπιστώθηκε  η  απαίτηση  

για  πολύ  καλή  γνώση  του  εννοιολογικού µοντέλου  της  µε  

αποτέλεσµα  τον  σηµαντικό  περιορισµό  των πιθανών  χρηστών  

τους .  Επιπρόσθετα ,  διαπιστώθηκε ότι  οι γνωστές  ψηφιακές 

αποθήκες µαθησιακών  αντικειµένων  είναι  αποσπασµατικές  και  

απαιτείται  ο  οργανωµένος  και  συστηµατικός  εµπλουτισµός  τους , 

ώστε  να αποτελέσουν  χρήσιµο εργαλείο .  
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Σύστηµα Μαθησιακής Σχεδίασης 
 

5.1 Εισαγωγή  
 
 Η εφαρµογή  στην πράξη  της  προδιαγραφής  IMS Learning 

Design απαιτεί  την  ύπαρξη ενός  ολοκληρωµένου  συστήµατος ,  το  

οποίο  να εκµεταλλεύεται  άκρως  λειτουργικά  τις  δυνατότητες  που  

αυτή  προσφέρει . Στο παρόν  κεφάλαιο παρουσιάζεται  η  

αρχιτεκτονική  ενός  συστήµατος µαθησιακής  σχεδίασης  που  

κινείται  προς  την  παραπάνω  κατεύθυνση   και  αποτελεί  την  

πρόταση  της  παρούσας  εργασίας.  Το σύστηµα αυτό  βασίζεται  σε 

έτοιµες  εφαρµογές ανοικτού  κώδικα  και  στη  συνεισφορά  της  

παρούσας  εργασίας .  Οι  έτοιµες  εφαρµογές  ανοικτού  κώδικα  έχουν  

παραχθεί  στα  πλαίσια  ερευνητικών  προγραµµάτων  σχετικών  µε  

την  εκµετάλλευση  στην  πράξη  της  προδιαγραφής  IMS Learning 

Design και  βασίζονται  στην  τεχνολογία  των  µ ικροϋπηρεσιών  

(servlets) και  των  σελίδων  διακοµ ιστή  Java (JSP). Η συνεισφορά  

της  παρούσας  εργασίας έγινε  µε  γνώµονα  τη  δηµ ιουργία  ενός  

συστήµατος ,  το  οποίο  να  είναι  έτοιµο  προς  χρήση  σε  ένα  

πραγµατικό περιβάλλον  εργασίας . Το  σύστηµα  αυτό ονοµάστηκε  

LeDiS και  η  επεξεργασία  και  το  «χτίσιµό» του  έγινε  µε  τη  χρήση  

εργαλείων  ανοικτού  κώδικα :  Eclipse GANYMEDE, Notepad++, 

MySQL, JBoss application server, Apache Tomcat, Apache Ant.  

 

 Στο  παρόν  κεφάλαιο αρχικά  γίνεται  αναφορά  στα 

βασικά  χαρακτηριστικά  της τεχνολογίας  των  µ ικροϋπηρεσιών ,  των  

σελίδων  JSP και του  πλαισίου  εργασίας  Apache Struts, στη  

συνέχεια  παρουσιάζεται  η  αρχιτεκτονική  και  οι  τεχνικές  

Κ ε φ ά λ α ι ο  5
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λεπτοµέρειες  του  συστήµατος  µαθησιακής  σχεδίασης LeDiS και 

τέλος παρουσιάζονται  οι περιπτώσεις  χρήσης  του  LeDiS.  

.  

5.2 Τεχνολογία µικροϋπηρεσιών (servlets) και 
σελίδων διακοµιστή Java (JSP) 
 

 Η τεχνολογία µ ικροϋπηρεσιών  (servlets) και σελίδων  

διακοµ ιστή  Java  (JSP, Java Server Pages) βασίζεται  στην  

πλατφόρµα  Java και   χρησιµοποιείται  ευρέως  στην  ανάπτυξη 

δυναµ ικών  εφαρµογών  ηλεκτρονικού  εµπορίου  (e-commerce), 

αλληλεπιδραστικών  εφαρµογών  Ιστού  και άλλων δυναµ ικών 

τοποθεσιών  Ιστού .  Η αρχική  προδιαγραφή  της τεχνολογίας 

µ ικροϋπηρεσιών  αναπτύχθηκε  από  την  Sun Microsystems το  έτος  

1997 (Servlet 1.0). Πλέον  η  ανάπτυξη  νέων προδιαγραφών  για  

την  τεχνολογία  αυτή  γίνεται  από  την  Java Community Process 

(http:// jcp.org), η  πιο  πρόσφατη  έκδοση  είναι  η  Java Servlet 2.5 

και   περιλαµβάνεται  στην  πλατφόρµα Java Enterprise Edit ion (ΕΕ) 

5 [32]. H Java EE 5 περιλαµβάνει  και  την  τεχνολογία  των  σελίδων  

διακοµ ιστή  Java (JSP), µε  πιο  πρόσφατη  έκδοση  την  JSP 2.1 και 

µε  σκοπό  την  αύξηση  της αποδοτικότητας  των  µ ικροϋπηρεσιών  

στον  τοµέα  της σηµασιολογίας  [33].  

 
5.2.1 Μικροϋπηρεσίες  (servlets) 

  Οι  µ ικροϋπηρεσίες  που  εκτελούνται  σε  διακοµ ιστές  Ιστού 

(Web Servers) λειτουργούν  ως  ενδιάµεσο  επίπεδο  µεταξύ  αφενός  

των  αιτήσεων  που  προέρχονται  από  τους  φυλλοµετρητές  Ιστού  ή  

άλλους  πελάτες HTTP, και  αφετέρου  των  εφαρµογών  στο  

διακοµ ιστή  HTTP (σχήµα 5.1) [34]. Η βασική  τους  εργασία  

περιλαµβάνει  τα εξής :  

 Ανάγνωση  των ρητών  δεδοµένων  που  έχουν  σταλεί  από  τον 

πελάτη.  
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 Ανάγνωση  των έµµεσων  δεδοµένων  αιτήσεων  HTTP που  

έχουν σταλεί  από τον φυλλοµετρητή. 

 Παραγωγή  αποτελεσµάτων. 

 Αποστολή  των ρητών  δεδοµένων στον  πελάτη. 

 Αποστολή  έµµεσων  δεδοµένων απάντησης  HTTP. 

 

 

 
 
 
 Τα  βασικά  πλεονεκτήµατα  των  µ ικροϋπηρεσιών ,  σε  σχέση  

και  µε  την  παλαιότερη  παραδοσιακή  τεχνολογία  των  σελίδων  CGI 

(Common Gateway Interface), είναι  τα παρακάτω :  

 Αποτελεσµατικότητα : η  εικονική  µηχανή  της  Java εκτελείται  

συνεχώς, και  χειρίζεται  την  κάθε αίτηση  µε  ένα  ελαφρύ 

«νήµα» Java, αντί  µε  µ ια «βαριά» διεργασία  του  

λειτουργικού  συστήµατος.  Οι  µ ικροϋπηρεσίες  παραµένουν  

στη  µνήµη  ακόµα και  µετά  την  ολοκλήρωση  µ ιας  απάντησης , 

µε  αποτέλεσµα  να είναι  εύκολη  η  αποθήκευση  πολύπλοκων  

δεδοµένων  µεταξύ των αιτήσεων  του πελάτη.  

 Ευκολία : οι  µ ικροϋπηρεσίες  παρέχουν  µ ια  εκτεταµένη  

υποδοµή για  την αυτόµατη  συντακτική  ανάλυση και την  

κωδικοποίηση  δεδοµένων σε  φόρµες HTML, την 

παρακολούθηση  συνεδριών  (sessions) και  µ ία  σειρά  από 

άλλα βοηθητικά  εργαλεία .  

Αίτηση 

Απόκριση 

∆ιακοµιστής Ιστού 
     (Servlet/JSP) 

Πελάτης 

Βάσεις δεδοµένων 

Υπηρεσία Ιστού  
(Web Service) 

Εφαρµογές Java 

Παρωχηµένες  
εφαρµογές 

JDBC

SOAP

RMI 

JNI

Σχήµα 5.1: Ο ρόλος του ενδιάµεσου λογισµικού στον Ιστό. 
         (προσαρµογή από πηγή [34]) 
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  Ισχύς : οι  µ ικροϋπηρεσίες  µπορούν  να επικοινωνούν  

απευθείας  µε  τον  διακοµ ιστή  Ιστού  και  να  διατηρούν  

πληροφορίες  µεταξύ  των  αιτήσεων,  απλοποιώντας  τεχνικές 

όπως  η  παρακολούθηση συνεδριών  και  η  προσωρινή  

αποθήκευση  προηγούµενων υπολογισµών .  

 Φορητότητα:  οι µ ικροϋπηρεσίες  γράφονται  στη  γλώσσα  

προγραµµατισµού Java, ακολουθούν  µ ία  τυποποιηµένη  

διασύνδεση  API και  υποστηρίζονται  από όλους  σχεδόν  τους  

διακοµ ιστές  Ιστού. 

 Μικρό  κόστος :  υπάρχουν  διαθέσιµοι  δωρεάν  διακοµ ιστές 

Ιστού  (π.χ.  Apache Tomcat) και εργαλεία  ανάπτυξης  

ολοκληρωµένων εφαρµογών  (π.χ. πλατφόρµα Eclipse). 

 Ασφάλεια:  η ειδική  σχέση  των µ ικροϋπηρεσιών  µε  το 

λειτουργικό  σύστηµα δεν  επιτρέπει  την  εµφάνιση  

προβληµάτων  ασφαλείας. Επιπρόσθετα ,  ο έλεγχος ορίων 

στους  πίνακες  και  οι  υπόλοιπες  λειτουργίες  προστασίας  της  

µνήµης αποτελούν  κεντρικό τµήµα της  γλώσσας 

προγραµµατισµού Java. 

 

Μία  µ ικροϋπηρεσία  είναι  µ ία  κλάση  Java η  οποία  µπορεί  να 

«φορτωθεί» δυναµ ικά  και  να  «τρέξει» από  ένα  διακοµ ιστή  Ιστού  

που  ειδικότερα  ονοµάζεται  servlet container ,  όπως  είναι  για 

παράδειγµα  ο  Apache Tomcat. Οι  µ ικροϋπηρεσίες  αλληλεπιδρούν   

µε  πελάτες  µέσω  ενός  µοντέλου  αίτησης-απόκρισης  (request-

response) που βασίζεται  στο πρωτόκολλο  HTTP. Μία 

µ ικροϋπηρεσία  φορτώνεται  από  τον  servlet container την  πρώτη 

φορά  που  θα  υπάρξει  αίτηση  από  πελάτη.  Η αίτηση προωθείται  

για  επεξεργασία  από  τη  µ ικροϋπηρεσία  που  επιστρέφει  την  όποια  

απάντηση   στον  servlet container, ο  οποίος  µε  τη σειρά  του την  

επιστρέφει  στον  πελάτη .  Έπειτα,  η  µ ικροϋπηρεσία  παραµένει  στη 

µνήµη,  περιµένοντας  για  νέες  αιτήσεις,  µέχρις ότου  διαπιστωθεί  

πρόβληµα  χωρητικότητας σε  αυτήν.  Τυχόν  ενηµέρωση  της  

µ ικροϋπηρεσίας  δεν  απαιτεί  επανεκκίνηση  του  servlet container. 
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Τα  βασικά  βήµατα  που  πρέπει  να  ακολουθηθούν , 

προκειµένου  να  καταστεί  δυνατή  η  χρήση  της  τεχνολογίας  των 

µ ικροϋπηρεσιών , είναι  τα  ακόλουθα:  

 Εγκατάσταση  πακέτου  Java Software Development Kit 

(SDK). 

 Εγκατάσταση  και  διευθέτηση  ενός  διακοµ ιστή Ιστού , π .χ.  

Apache Tomcat (http://tomcat.apache.org). Σε κάθε 

διακοµ ιστή  απαιτείται  µ ία συγκεκριµένη  δοµή  καταλόγων  

(directory structure) και τοποθέτηση  των  κατάλληλων  

αρχείων  σε  αυτήν. Για  παράδειγµα  στην  εικόνα   5.1 φαίνεται  

η  δοµή  καταλόγων  του  Apache Tomcat. Κάτω  από τον  

κατάλογο µε  το όνοµα της εφαρµογής που  αναπτύσσεται ,  

απαιτείται  η  ύπαρξη  ενός  καταλόγου  µε  όνοµα  WEB-INF 

(κάτω  από  τον  κατάλογο  αυτό  τοποθετούνται  οι  κατάλογοι  

µε  τις  Java κλάσεις της  εφαρµογής). Μέσα  στον  κατάλογο µε  

το  όνοµα της  εφαρµογής µπορούν  να  τοποθετηθούν  και  

αρχεία  HTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.1: ∆οµή καταλόγων του Apache Tomcat. 
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 Συγγραφή  του  πηγαίου  κώδικα  της εφαρµογής.  Για  απλές 

εφαρµογές  µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  οποιοσδήποτε  

συντάκτης  κειµένου ,  ενώ  για  πιο  πολύπλοκες  προτείνεται  η  

χρήση  της  πλατφόρµας Eclipse. Καλό  είναι  οι 

µ ικροϋπηρεσίες  να τοποθετούνται  σε πακέτα .  Στη  λίστα 5.1 

φαίνεται  ο  πηγαίος  κώδικας  µ ιας  απλής  µ ικροϋπηρεσίας  που  

απλά  στέλνει  στον  φυλλοµετρητή του  πελάτη  κάποιες 

ετικέτες  HTML, ώστε  σε  αυτόν  να  εµφανιστεί  το  κλασικό 

κείµενο Hello World!!!. Ο πηγαίος αυτός  κώδικας  πρέπει  να 

είναι  αποθηκευµένος   σ΄  ένα  αρχείο  µε όνοµα 

HelloServlet. java µέσα  στον  κατάλογο WEB-INF. Οι  

µ ικροϋπηρεσίες  συνήθως  επεκτείνουν  (extend) τη  µέθοδο 

HttpServlet  και υποσκελίζουν  (override) τις  doGet και 

doPost , ανάλογα  µε  το  αν τα  δεδοµένα  στέλνονται  µε  τη  

µέθοδο  GET ή  POST.  Το  όρισµα  HttpServletRequest 
επιτρέπει  την  παραλαβή  των  εισερχόµενων  δεδοµένων, ενώ  

το  όρισµα  HttpServletResponse επιτρέπει  τον  καθορισµό  

των  εξερχόµενων  πληροφοριών  και  δεδοµένων.  Το 

αντικείµενο  PrintWriter  χρησιµοποιείται  για την  αποστολή  

του  περιεχοµένου  που  προορίζεται  για τον  πελάτη . 

Επιπρόσθετα ,  απαιτείται  η εισαγωγή  ( import) των  κλάσεων  

των  πακέτων  java.io  για  την   PrintWriter,  javax.servlet 

για την HttpServlet και  javax.servlet.http για τα 

HttpServletRequest και  HttpServletResponse.  
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 Μεταγλώττιση του πηγαίου  κώδικα.  

 ∆ηµ ιουργία  του αρχείου  περιγραφής εκδίπλωσης  

(deployment descriptor). Πρόκειται  για  ένα  προαιρετικό  

αρχείο  ρυθµ ίσεων µ ιας  εφαρµογής  Ιστού  που έχει  τη  µορφή  

ενός  XML αρχείου  µε  ονοµασία  web.xml και  που  πρέπει  να  

τοποθετείται  στον  κατάλογο WEB-INF. Το  αρχείο web.xml 
για  την  παραπάνω απλή  µ ικροϋπηρεσία  φαίνεται  στη  λίστα  

5.2. 

 Εκκίνηση του διακοµ ιστή Ιστού .  

 Κλήση  της  µ ικροϋπηρεσίας  από έναν φυλλοµετρητή .  Για  

παράδειγµα,  η  κλήση  της  παραπάνω  µ ικροϋπηρεσίας από  

τον  ίδιο τον  υπολογιστή , στον  οποίο είναι  εγκατεστηµένος  ο  

διακοµ ιστής  Ιστού,   γίνεται  µε  τη χρήση  του URL: 

    http://localhost:8080/myApplication/servlet/HelloWorld 

 

 

Λίστα 5.1: Μία απλή µικροϋπηρεσία. 
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5.2.2 Σελίδες διακοµιστή  Java (JSP) 
 
 Η τεχνολογία  των σελίδων διακοµ ιστή  (JavaServer Pages, 

JSP) παρέχει  τη  δυνατότητα  ανάµειξης  στατικού  κώδικα  HTML µε  

περιεχόµενο  που παράγεται  δυναµ ικά.  Ο κανονικός  κώδικας 

HTML γράφεται  µε τον  συνηθισµένο τρόπο,  ενώ  ο  κώδικας  για  τα 

δυναµ ικά τµήµατα  περικλείεται  σε  ειδικές  ετικέτες  (οι 

περισσότερες  από αυτές  ξεκινούν  µε <% και  κλείνουν  µε  %> ). 

Μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  οι  µ ικροϋπηρεσίες  είναι  κώδικας  Java µε  

HTML στο  εσωτερικό  τους,  ενώ  οι  σελίδες  JSP είναι  σελίδες  HTML 

µε  κώδικα  Java στο  εσωτερικό τους . Οι  σελίδες  JSP 

µεταφράζονται  σε µ ικροϋπηρεσίες .  Κάθε  φορά  που  καλείται  για 

πρώτη  φορά µ ία σελίδα  JSP αυτή µεταφράζεται  σε  µ ία  κλάση  

µ ικροϋπηρεσίας  και  οι  επόµενες  κλήσεις  σε  αυτήν  δεν  απαιτούν 

επαναµετάφραση .  

 Τα  οφέλη  της  τεχνολογίας  των  σελίδων JSP είναι  τα  

ακόλουθα :  

 Ευκολότερη  συγγραφή και συντήρηση του κώδικα HTML. 

 ∆υνατότητα  χρήσης  των τυπικών εργαλείων  ανάπτυξης  

τοποθεσιών  Ιστού. 

Λίστα 5.2: Το αρχείο web.xml για τη µικροϋπηρεσία HelloWorld. 
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 ∆υνατότητα  διαίρεσης  της  οµάδας  ανάπτυξης  εφαρµογών.  

Οι  µ ικροϋπηρεσίες  επικεντρώνονται  περισσότερο στο 

επίπεδο  της  επιχειρησιακής  λογικής (business logic) µ ίας 

εφαρµογής ,  ενώ  οι σελίδες  JSP επικεντρώνονται  κυρίως στο  

επίπεδο της  παρουσίασης .  

 

Στη  λίστα 5.3 φαίνεται  ένα  απλό  παράδειγµα  σελίδας  JSP, η 

οποία  εµφανίζει  στον  φυλλοµετρητή το  κείµενο  Hello World!!!. Η  

γραµµή  <%@page import = "java.io.*" %>   αποτελεί  µ ία  οδηγία 

για  εισαγωγή  ενός  πακέτου  κλάσεων  της  Java και η  γραµµή             

<% out.println("Hello World!!!"); %> περιλαµβάνει  κώδικα  

Java. Οι  υπόλοιπες  γραµµές  περιέχουν  συνηθισµένο  κώδικα 

HTML. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 Πλαίσιο  εργασίας Apache Struts 
 
 Το  πλαίσιο  εργασίας  Struts (http://struts.apache.org)  είναι  

ένα  δωρεάν  ανοικτού  κώδικα  (open source) πλαίσιο  για  την  

ανάπτυξη Java εφαρµογών για  τον  Ιστό  και  αποτελεί  ερευνητικό  

έργο  του Apache Software Foundation (http://www.apache.org). 

Οι  εργασίες  που  απαιτούνται  για  την  ανάπτυξη  µ ιας  µεγάλης  και  

Λίστα 5.3: Απλό παράδειγµα σελίδας JSP. 
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πολύπλοκης  εφαρµογής  για τον  Ιστό είναι  ποικίλες  και  ενδεικτικά  

περιλαµβάνουν  διαχείριση βάσεων δεδοµένων,  επιχειρησιακή  

λογική,  έλεγχο  ροής  και  παρουσίαση  πληροφοριών  στον  πελάτη . 

Ο  διαχωρισµός  των  παραπάνω  εργασιών µπορεί  να συµβάλει  

σηµαντικά  στη  µείωση  της  πολυπλοκότητας  ανάπτυξης  και  

συντήρησης  µεγάλων  εφαρµογών.  Προς  αυτή  την  κατεύθυνση  

κινείται  το  πλαίσιο εργασίας Struts. 

 

 Για  τον  διαµοιρασµό  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την  

ανάπτυξη µ ιας  εφαρµογής  Ιστού το  Struts κάνει χρήση  της  

αρχιτεκτονικής  Model-View-Controller (MVC) . Στην  αρχιτεκτονική  

MVC µ ία  κεντρική  µ ικροϋπηρεσία ,  γνωστή  ως  Controller, λαµβάνει  

όλες  τις  αιτήσεις για  την  εφαρµογή.  Ο Controller επεξεργάζεται  τις  

αιτήσεις,  επικυρώνει  τα  εισαγόµενα  δεδοµένα ,  συνεργάζεται  µε  το  

Model για  την  προετοιµασία  των   δεδοµένων  που  τυχόν  

απαιτούνται  από  το  View (συνήθως  µ ία  σελίδα  JSP) και  προωθεί  

τα  δεδοµένα σε  µ ία  σελίδα  JSP. Η σελίδα  JSP χρησιµοποιεί  τα  

δεδοµένα που  έχουν  προετοιµαστεί  από  τον Controller, για  να  

δηµ ιουργήσει  µ ία απόκριση  στο  φυλλοµετρητή  του  πελάτη.  Με 

αυτόν τον  τρόπο  επιτυγχάνεται  πλήρης διαχωρισµός  της  

επιχειρησιακής  λογικής  από  τη  λογική  της  παρουσίασης .   Στο  

σχήµα  5.2 φαίνεται  η  αρχιτεκτονική MVC, η οποία  είναι  γνωστή  

και ως Model 2. 

  
 Τα βασικά  δοµ ικά  στοιχεία του  Struts είναι  τα παρακάτω : 

 Βασικό  πλαίσιο, το  οποίο  παρέχει  τον πυρήνα  της  

αρχιτεκτονικής  MVC. Θεµέλιο  αποτελεί  η  µ ικροϋπηρεσία 

Controller: ActionServlet.  Το  υπόλοιπο  πλαίσιο  αποτελείται  

από  βασικές  κλάσεις,  τις  οποίες  µ ία εφαρµογή  µπορεί  να  

επεκτείνει ,  και  αρκετές  βοηθητικές  κλάσεις.  Οι  πιο  βασικές  

από αυτές  είναι  οι  Action  και  ActionForm.  Οι  κλάσεις  

Action χρησιµοποιούνται  από  την  ActionServlet για την  

επεξεργασία  συγκεκριµένων  αιτήσεων , ενώ  οι  κλάσεις 
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ActionForm χρησιµοποιούνται  για  τη  σύλληψη  δεδοµένων 

από φόρµες  HTML και  για τη  λειτουργία  τους  ως  καναλιού 

επιστροφής  δεδοµένων  στο  επίπεδο  View µε  στόχο  τη  

δηµ ιουργία  των σελίδων στον  πελάτη .  

 Βιβλιοθήκες  µε  ετικέτες JSP για την  υποβοήθηση του  

προγραµµατισµού της  λογικής  View στις σελίδες  JSP. 

 Tiles Plugin για  τη  διευκόλυνση  του  κώδικα παρουσίασης 

(HTML). 

 Validator Plugin για  την  επικύρωση  δεδοµένων  τόσο στην  

πλευρά  του  διακοµ ιστή όσο  και στην  πλευρά  του πελάτη .  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Αρχιτεκτονική και τεχνικές λεπτοµέρειες του 
Συστήµατος Μαθησιακής Σχεδίασης 
 
  Στα  πλαίσια  της παρούσας  εργασίας  πραγµατοποιήθηκε  η 

εγκατάσταση  και η  παραµετροποίηση  ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος  µαθησιακής  σχεδίασης ,  το  οποίο  υποστηρίζει  πλήρως  

την  προδιαγραφή  IMS Learning Design και  βρίσκεται  σε  άκρως  

λειτουργική  κατάσταση.   Το  σύστηµα  αυτό ονοµάστηκε  LeDiS  

Controller (Servlet) 
 
Επεξεργασία αιτήσεων 
Επικύρωση δεδοµένων 

View (JSP) 
 

∆ηµιουργία απόκρισης 

Model 
 
Επιχειρησιακή λογική 
Επεξεργασία δεδοµένων 

Φυλλοµετρητής 
πελάτη 

Αίτηση 

Απόκριση 

Βάση 
∆εδοµένων/ 
Υπηρεσίες 

Σχήµα 5.2: Η αρχιτεκτονική Model-View-Controller (MVC). 
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(Learning Design System) και  βασίζεται  σε  εφαρµογές ανοικτού 

κώδικα,  οι  οποίες  αναπτύχθηκαν στα  πλαίσια  ερευνητικών  

προγραµµάτων ,  και  πιο  συγκεκριµένα  στη  µηχανή  µαθησιακής  

σχεδίασης  CopperCore και  στην  εφαρµογή διεπαφής  για  την  

εκτέλεση  µαθησιακής  σχεδίασης  SLeD .  Στο  σχήµα  5.3 φαίνεται  η  

αρχιτεκτονική  του ολοκληρωµένου συστήµατος .  

 

 

 
 

 

 

5.3.1 Μηχανή  µαθησιακής  σχεδίασης  CopperCore 
 
 Η µηχανή  µαθησιακής  σχεδίασης  CopperCore αναπτύχθηκε 

από  το  Educational Technology Expertise Centre του  Ανοικτού  

Πανεπιστηµ ίου  της  Ολλανδίας  λόγω  της  ανάγκης  για  έναν 

επαναχρησιµοποιήσιµο  πυρήνα  για  την επεξεργασία  της  

µαθησιακής  σχεδίασης  που  να  ακολουθεί  την  προδιαγραφή  IMS 

Learning Design [22]. Υποστηρίζει  και  τα  τρία  επίπεδα  της  

Σχήµα 5.3: Αρχιτεκτονική του συστήµατος µαθησιακής σχεδίασης LeDiS. 

Υπηρεσίες 

Οδηγός Συγγραφής 
Μαθησιακής 
Ενότητας 
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προδιαγραφής  και µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  σε  πολλά  πλαίσια  

εργασίας και  σε  συνδυασµό  µε  άλλες  εφαρµογές . Στο  σύστηµα  

µαθησιακής  σχεδίασης  LeDiS συνδυάζεται  µε  τη διεπαφή  

εκτέλεσης  µαθησιακής  σχεδίασης  SLeD. Η CopperCore είναι  

ανοικτού κώδικα  (GNU GPL l icense) και είναι  διαθέσιµη  για  

ελεύθερη  χρήση από  το SourceForge (http://coppercore.org).  

 

 Η CopperCore έχει  αναπτυχθεί  µε  βάση  την  Java 2 Platform 

Enterprise Edit ion (J2EE) και  παρέχει  APIs για  τη δηµοσίευση ,  

διαχείριση  και  παράδοση  µαθησιακής  σχεδίασης. Η διεπαφή  

εκτέλεσης  µαθησιακής  σχεδίασης  SLeD κάνει  χρήση  αυτών  των  

APIs. Επιπρόσθετα ,  η CopperCore παρέχει  µ ία διασύνδεση  

SOAP, η οποία  επιτρέπει  σε  άλλες υπηρεσίες  να  συνδέονται  σε  

αυτήν µε  βάση  το  πρωτόκολλο  SOAP (σχήµα 5.4).  Η CopperCore 

έχει  επιπλέον  τα παρακάτω  χαρακτηριστικά :  

 Παρέχει  µ ία  βιβλιοθήκη  επικύρωσης .  

 Παρέχει  µ ία  διεπαφή  γραµµής  εντολών  (cl icc) για  απευθείας  

κλήση των  περισσοτέρων  APIs. 

 Μπορεί  να  τρέξει  σε  οποιαδήποτε πλατφόρµα. 

 Υποστηρίζει  σχεσιακές  βάσεις  δεδοµένων  (MS SQL Server, 

PostgreSQL, HSQLDB, MySQL). 

 Είναι  έτοιµη  προς  χρήση  µε  τον  JBoss διακοµ ιστή 

εφαρµογών  και όχι  µόνο.  
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5.3.2 ∆ιεπαφή  εκτέλεσης µαθησιακής  σχεδίασης 
 SLeD 
 
 Η διεπαφή  εκτέλεσης  µαθησιακής  σχεδίασης  SLeD (Service 

Based Learning Design Player) αναπτύχθηκε από  τον Alex Litt le 

στο  Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Τεχνολογίας  του Ανοικτού  

Πανεπιστηµ ίου  τoυ Ηνωµένου  Βασιλείου  λόγω  της  ανάγκης για  µ ία  

διεπαφή Ιστού  για  δηµοσίευση και  διαχείριση χρηστών  και  

εκτελέσεων  µαθησιακής σχεδίασης  που  να  ακολουθεί  την  

προδιαγραφή  IMS Learning Design.  Η SleD είναι  ανοικτού  κώδικα  

και  περισσότερες  πληροφορίες   για  αυτήν µπορούν  να αντληθούν 

από  την  υποστηρικτική ιστοσελίδα  http://sled.open.ac.uk . 

Αναπτύχθηκε  µε βάση  την  τεχνολογία  των  µ ικροϋπηρεσιών  

(servlets) και  των σελίδων διακοµ ιστή  Java (JSP) και µε  χρήση  

του  πλαισίου  εργασίας  Apache Struts. Βασικές  τεχνικές  

λεπτοµέρειες αναφέρονται στην επόµενη  ενότητα.    

Σχήµα 5.4: UML διάγραµµα των CopperCore διασυνδέσεων. 
                   (πηγή: http://coppercore.org) 
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5.3.3 Σύστηµα µαθησιακής σχεδίασης LeDiS 
 
 Το  σύστηµα  µαθησιακής  σχεδίασης  LeDiS αποτελεί  µ ία 

ολοκληρωµένη  πρόταση για  χρήση  σε  ένα περιβάλλον 

ηλεκτρονικής  µάθησης  που  εκµεταλλεύεται  τις  δυνατότητες  που  

παρέχει  η  εφαρµογή  στην  πράξη  της  προδιαγραφής  IMS Learning 

Design. To σύστηµα  LeDiS βασίζεται  στη  µηχανή  CopperCore, 

στη  διεπαφή  SLeD και  στη  συνεισφορά  της παρούσας  εργασίας  

όσο  αφορά  τα  παρακάτω:  

 Πλήρης υποστήριξη  της Ελληνικής γλώσσας .  

 Χρήση  της  MySQL ως  βάσης δεδοµένων  του  συστήµατος .  

 Παροχή της  δυνατότητας  εγγραφής χρηστών  στο  σύστηµα.  

 Ενσωµάτωση  ενός  πλαισίου  για  παροχή  της  δυνατότητας  

χρήσης οδηγού  για τη συγγραφή µαθησιακών ενοτήτων . 

 Ενσωµάτωση  υπηρεσίας  Widget. 

 ∆ιατύπωση  πρότασης  για  δυνατότητα  επικοινωνίας µε  το 

σύστηµα διαχείρισης  µάθησης  eFront όσο αφορά την  

ύπαρξη κοινών χρηστών.  

 

Το  σύστηµα  LeDiS για  να  εγκατασταθεί  σε  έναν  υπολογιστή  

που  χρησιµοποιείται  ως διακοµ ιστής  απαιτεί  την  ύπαρξη  

εγκατεστηµένου  περιβάλλοντος  Java και την απλή  αντιγραφή  της 

δοµής  καταλόγων  και  αρχείων  του  LeDiS. Η δοµή  αυτή  περιέχει  τη  

µηχανή  CopperCore και  τη  διεπαφή  SLeD, όπως  αυτή  έχει  

τροποποιηθεί  στα  πλαίσια  της  παρούσας  εργασίας  (εικόνα  5.2). 

Πιο  συγκεκριµένα, µέσα  στον  κατάλογο deploy της  δοµής  αυτής  

είναι  τοποθετηµένο  το  αρχείο  sled3.war  (Web archive αρχείο), το  

οποίο  είναι  ένα  πακέτο  που περιέχει  όλα τα  αρχεία  (δοµηµένα  σε  

κατάλληλους  καταλόγους) της  εφαρµογής  Ιστού  της  διεπαφής 

SLeD. Ο  κεντρικός κατάλογος  του  sled3.war περιέχει  τις  σελίδες  

διακοµ ιστή  Java (JSP) που  χρησιµοποιούνται  για  την  παρουσίαση 

στους  χρήστες  και τους  υποκαταλόγους  img, includes, META-INF 

και  WEB-INF. Στον κατάλογο  img περιέχονται  εικονίδια ,  τα  οποία  

χρησιµοποιούνται  για  την  παρουσίαση .  Στον κατάλογο  includes 
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περιέχονται  αρχεία  JSP, εικονίδια , αρχεία  στυλ  css, αρχεία  

κώδικα  JavaScript και  αρχεία  XSL stylesheets, τα  οποία  είναι  

υπεύθυνα  για  τον  τρόπο  και  τη  διάταξη ,  µε  την  οποία γίνεται  η  

παρουσίαση  της  µαθησιακής  σχεδίασης  στους  χρήστες .  Επίσης ,  

επειδή , όπως  αναφέρθηκε και στο προηγούµενο  κεφάλαιο, τα  

αρχεία  µαθησιακής  σχεδίασης  είναι  σε  µορφή  XML, εφαρµόζονται  

σε  αυτά  µετασχηµατισµοί  XSLT, ώστε  να  µετατραπούν  σε  σελίδες  

HTML που  µπορούν  να  εµφανιστούν  στον φυλλοµετρητή  των 

χρηστών. Ο  κατάλογος META-INF περιέχει  το  αρχείο  

MANIFEST.MF, το οποίο  περιέχει  δεδοµένα σχετικά  µε το  πακέτο  

της  εφαρµογής Ιστού.  Ο κατάλογος  WEB-INF περιέχει  µ ία  

ιεραρχία  από  καταλόγους , στην  οποία  περιλαµβάνονται  όλα τα  

απαραίτητα  αρχεία  ρυθµ ίσεων  της εφαρµογής  και όλα τα  αρχεία  

κλάσεων  των  µ ικροϋπηρεσιών  της εφαρµογής ,  καθώς  και τα  

αρχεία  κλάσεων  που  καλούνται  από  τις  σελίδες  JSP. Ο  κατάλογος  

WEB-INF αποτελεί  το  ζωτικό συστατικό της εφαρµογής  και  ο  

κώδικας που  περιλαµβάνεται  σε  αυτόν  δεν  είναι  προσβάσιµος  

(κυρίως  για  λόγους ασφαλείας) στους  χρήστες  της  διεπαφής .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

  Εικόνα 5.2: ∆οµή καταλόγων του συστήµατος LeDiS. 
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 Το  αρχείο  sled3.war, το  οποίο ,  όπως  αναφέρθηκε  στην  

προηγούµενη  παράγραφο,  περιέχει  τη  διεπαφή  SLeD, µπορεί  να 

χρησιµοποιηθεί  όπως  ακριβώς  έχει  τροποποιηθεί  και  επεκταθεί 

στα  πλαίσια  της παρούσας  εργασίας .  Για  τυχόν περαιτέρω  

τροποποιήσεις  απαιτούνται  τα παρακάτω βήµατα:  

 Αποσυµπίεση του αρχείου sled3.war. 

 Πραγµατοποίηση  των τροποποιήσεων .  

 «Χτίσιµο» εκ  νέου της  εφαρµογής.  Προτείνεται  η  διαδικασία  

αυτή  να  γίνεται  µε  χρήση του  εργαλείου  Apache Ant, το 

οποίο  µπορεί  να ληφθεί  ελεύθερα  από  την  ιστοσελίδα  

http://ant.apache.org/ . Το εργαλείο  Ant χρησιµοποιείται  

απλά  µε  την  εκτέλεση  της  εντολής  ant µέσα  στον  κατάλογο  

WEB-INF\classes, ο  οποίος  περιέχει  το  αρχείο  build.xml 

που  περιλαµβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  το 

«χτίσιµο» της  εφαρµογής  (µεταγλώττιση  πηγαίου  κώδικα  και  

παραγωγή  του web archive αρχείου). 

 Τοποθέτηση  του  νέου  αρχείου  sled3.war στον  κατάλογο 

deploy. 

 

 Τροποποιήσεις  µπορούν  να γίνουν  και  στην  εφαρµογή της  

µηχανής CopperCore (είναι  ανοικτού  κώδικα), γεγονός  που  

κρίνεται  απαραίτητο  µόνο σε  περιπτώσεις  που  παρουσιαστεί  

ανάγκη  για  επέµβαση  στην ίδια  την προδιαγραφή  IMS Learning 

Design.  Τυχόν  αλλαγές  στα  παρεχόµενα  APIs της  µηχανής  θα 

έχουν   ως  αποτέλεσµα  την  ανάγκη τροποποιήσεων  και  στη  

διεπαφή SLeD. 

 

 Για  την  εκτέλεση του  συστήµατος LeDiS χρησιµοποιείται  ο  

διακοµ ιστής  εφαρµογών  JBoss (http://www.jboss.org/). Ο  

διακοµ ιστής  JBoss διατίθεται  δωρεάν  και περιλαµβάνεται  στη 

δοµή  καταλόγων του  LeDiS (κατάλογος  jboss-4.0.4.GA) και  

συνεπώς δεν  απαιτείται  εγκατάσταση  και  παραµετροποίηση  του .  

Ο  JBoss µε  τη  σειρά  του  περιλαµβάνει  τον  διακοµ ιστή  Ιστού  

Apache Tomcat. Ο JBoss είναι  απαραίτητος  για  τη  λειτουργία  της  
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µηχανής  CopperCore και ο  Tomcat για  τη λειτουργία της διεπαφής  

SLeD. Για  την  εκκίνηση του JBoss απαιτείται  απλά  η  εκτέλεση του  

αρχείου  δέσµης  coppercore.bat, το οποίο  βρίσκεται  µέσα  στον  

κατάλογο ccrt. Για  να  έχει  πρόσβαση  ένας  πελάτης  (εκπαιδευτικός  

ή  µαθητής) στο  σύστηµα LeDiS, πρέπει  να χρησιµοποιήσει  στο  

φυλλοµετρητή  του το  URL: http://domain-name:8080/sled3/ . Το  

domain-name πρέπει  να  καταγράφεται  από  το  διαχειριστή  του  

συστήµατος  σε  κατάλληλα  αρχεία  ρυθµ ίσεων µε  αντικατάσταση  

της  εγγραφής  localhost που  υπάρχει  σε  αυτά µε  την  εγγραφή  του  

domain-name που φιλοξενεί  το  σύστηµα.  

 

 Το  αρχείο  περιγραφής  εκδίπλωσης  (deployment description) 

web.xml  του  LeDiS βρίσκεται,  όπως  επιβάλλεται,  µέσα  στον  

κατάλογο WEB-INF και περιέχει  τις  ρυθµ ίσεις για  τις   

µ ικροϋπηρεσίες  που  απαρτίζουν  την  εφαρµογή  της διεπαφής . 

Λόγω  της  χρήσης του  πλαισίου  εργασίας  Struts επιβάλλεται  η  

ύπαρξη ενός  επιπλέον  αρχείου ρυθµ ίσεων µε  όνοµα  struts-

config.xml, το  οποίο είναι  τοποθετηµένο  µέσα  στον κατάλογο  

WEB-INF και χρησιµοποιείται  από τη  µ ικροϋπηρεσία  

ActionServlet για  τη  ρύθµ ιση  της  εφαρµογής  Ιστού .  Στον 

κατάλογο WEB-INF είναι  τοποθετηµένα  και τα  αρχεία  µε  τις  

ετικέτες, οι οποίες  χρησιµοποιούνται  στην παρουσίαση  στους 

χρήστες.  Τα  κυριότερα  από αυτά  είναι  τα  αρχεία  struts-bean.tld,  

struts-html.t ld και struts-logic.t ld. 

 

 Οι  κλάσεις  Java του   LeDiS είναι  τοποθετηµένες  σε  πακέτα 

και  διακρίνονται  σε  δύο  βασικές  κατηγορίες:  αυτές  που  

επεκτείνουν  την ActionForm µε  αρµοδιότητα  τη  σύλληψη  

δεδοµένων  από  φόρµες  HTML και τη  λειτουργία  ως  καναλιού  

επιστροφής  δεδοµένων  για  τη  δηµ ιουργία  των  σελίδων  στον  

πελάτη  και  αυτές  που  επεκτείνουν  την  Action µε  αρµοδιότητα  την 

επεξεργασία  των  αιτήσεων  του  πελάτη.  Η αναπαράσταση  των 

δεδοµένων  γίνεται µε  χρήση  κόκκων  Java (Java beans). Για 
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παράδειγµα,  η κλάση LoginForm.java λαµβάνει  τα  στοιχεία  

εισόδου  που  δίνει  ένας  χρήστης  σε  µ ία  φόρµα  HTML και  η  κλάση  

LoginAction.java τα  επεξεργάζεται .  Οι  φόρµες  HTML 

δηµ ιουργούνται  από  σελίδες  JSP, οι  οποίες χρησιµοποιούν  τις  

ετικέτες του  Struts και  λαµβάνουν το  κείµενο  ετικετών  και  

µηνυµάτων  από  το  αρχείο  sled.properties που  βρίσκεται  στον  

κατάλογο WEB-INF\classes.  Στο  παράδειγµα  της  εισόδου  χρήστη  

χρησιµοποιείται  το  αρχείο  index.jsp,  το  οποίο , για  να  µπορέσει  να 

χρησιµοποιήσει  τις  ετικέτες  του  Struts, περιέχει  τις  παρακάτω  

γραµµές κώδικα:  

<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html" %> 

<%@ taglib uri="http://struts.apache.org/tags-bean" prefix="bean" %> 

Η ροή  ελέγχου  του  LeDiS ρυθµ ίζεται  από  τα  περιεχόµενα  του  

αρχείου  ρυθµ ίσεων  struts-config.xml και  διαγραµµατικά  φαίνεται  

στο  σχήµα  5.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.5: Ροή ελέγχου του LeDiS. 

Κλάση Java 
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 Η επικοινωνία  της  διεπαφής SleD µε  τη  µηχανή  CopperCore 

και  τις  διάφορες υπηρεσίες  που παρέχονται  στους  χρήστες  

επιτυγχάνεται  µ΄  ένα ενδιάµεσο  επίπεδο  που  περιέχει  τη  µονάδα  

ολοκλήρωσης  υπηρεσιών  CCSI (σχήµα  5.3).  Η µονάδα  CCSI δεν 

λειτουργεί  µόνο  ως  το  σηµείο επικοινωνίας της  διεπαφής  µε όλες  

τις  υπηρεσίες  του  LeDiS, αλλά συντονίζει  επίσης  την  επικοινωνία  

µεταξύ  των  διαφόρων  υπηρεσιών  όπου  αυτό  απαιτείται .  Η  

λειτουργία  της  CCSI στηρίζεται  σε  µ ία  σειρά  από  κλάσεις  

προσαρµογής  (adapter classes), µ ία  για  κάθε παρεχόµενη  

υπηρεσία ,  και  σε  αφηρηµένες υποκλάσεις,  οι οποίες  αναφέρουν  

τις  γενικές  λειτουργίες  που πρέπει  να  προσφέρει  ένας  πάροχος  

υπηρεσίας .  Οι  υπηρεσίες  που  προσφέρονται  στους  χρήστες  στο  

σύστηµα LeDiS είναι  οι παρακάτω:  

 Μηχανή CopperCore για  την  επεξεργασία  µαθησιακής 

σχεδίασης  που  ακολουθεί  την  προδιαγραφή IMS Learning 

Design. 

 Υπηρεσία  QTI για  τη δηµ ιουργία  ερωτήσεων  που  

ακολουθούν  την προδιαγραφή  IMS Question and Test 

Interoperabil i ty (IMS QTI). 

 Υπηρεσία  forum, όπου  πάροχος της  υπηρεσίας  αυτής  

µπορεί  να  οριστεί  και  το  σύστηµα διαχείρισης  µάθησης  

Moodle. 

 Υπηρεσία  αναζήτησης ,  όπου  πάροχος  της  υπηρεσίας  αυτής  

µπορεί  να  οριστεί  και η µηχανή αναζήτησης  Google. 

 Υπηρεσία  για  υποστήριξη  χρήσης  µαθησιακών αντικειµένων  

που  βασίζονται  στο  µοντέλο αναφοράς  SCORM 1.2. 

 Υπηρεσία  e-portfol io. 

 Υπηρεσία  Widget, η  οποία  παρέχει  chat, forum και vote. 

Περαιτέρω ,  µπορεί  να αλλάξει  ο πάροχος  µ ίας  υπηρεσίας  ή να 

προστεθούν  νέες  υπηρεσίες . 

 

Για  την  υποστήριξη  της  Ελληνικής  γλώσσας  εξασφαλίστηκε  

η  χρήση  από  όλα  τα  συστατικά  µέρη του  συστήµατος  LeDiS της  
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κωδικοποίησης  χαρακτήρων  “UTF-8”. Αυτό  έγινε  µε  τους  

παρακάτω  τρόπους :  

 Αποθήκευση  των αρχείων  JSP και  XSL σε  µορφή που  

ακολουθεί  την κωδικοποίηση  “UTF-8”. 

 Προσθήκη  κατάλληλου  κώδικα  σε  ορισµένες  κλάσεις  Java 

και  σε αρχεία  JSP, ώστε  να  ορίζεται  ρητά  η  χρήση της 

κωδικοποίησης “UTF-8”. 

 Αλλαγή  των  µηνυµάτων  και  των  ετικετών  που  περιέχονται  σε 

αρχεία  ρυθµ ίσεων από  την Αγγλική  στην  Ελληνική  γλώσσα  

και  στη συνέχεια  εφαρµογή  στα  αρχεία  αυτά του  

προγράµµατος  native2ascii,  το  οποίο  βρίσκεται  µέσα στο  

φάκελο  bin της  εγκατάστασης Java (JDK).  Το  native2ascii 

µετατρέπει  τους  Ελληνικούς  χαρακτήρες  σε  χαρακτήρες  

Unicode. 

 

Η πρωτότυπη  διεπαφή  SLeD δεν  υποστηρίζει  την  εγγραφή 

νέων  χρηστών.  Νέους  χρήστες  µπορεί  να  δηµ ιουργήσει  µόνο  ο  

διαχειριστής  του  συστήµατος ,  είτε  συµπληρώνοντας  µ ία  φόρµα  

είτε  µε  εισαγωγή τους  από  ένα  αρχείο.  Στο  σύστηµα  LeDiS 

προστέθηκε  η  δυνατότητα  στους  χρήστες  να  εγγράφονται  σε  αυτό ,  

συµπληρώνοντας  τα  στοιχεία  τους  σε  µ ία  κατάλληλη φόρµα.  Για  

το  σκοπό αυτό  δηµ ιουργήθηκαν  σελίδες   JSP και  κλάσεις  Java 

σύµφωνα µε  το πλαίσιο  εργασίας  Struts. Επιπρόσθετα , 

διερευνήθηκε  η  δυνατότητα  της  ταυτόχρονης  εγγραφής  των  

χρηστών στο  σύστηµα  LeDiS και  στο  σύστηµα διαχείρισης  

µάθησης eFront (http://www.efront.gr) για  τις  περιπτώσεις  που  

ένας  εκπαιδευτικός  επιθυµεί  τη  χρήση  και  των δύο  συστηµάτων.  Η  

ύπαρξη κοινών  χρηστών  αποτελεί  ένα  πρώτο  σηµαντικό  βήµα  

προς  αυτή  την  κατεύθυνση . Προτείνεται  ένας χρήστης αρχικά  να  

επισκέπτεται  το σύστηµα  LeDiS και  να πραγµατοποιεί  την  

εγγραφή  του  και  αυτόµατα  να  γίνεται  η  εγγραφή  και  στο  eFront. 

Το  eFront παρέχει  XML API για  επικοινωνία  µε  τρίτες  εφαρµογές  

και  χρήστες  [35]. Το  XML API δέχεται  αιτήσεις  και  παράγει  

αποκρίσεις  σε  µορφή XML. Στα  πλαίσια  της  εργασίας  αυτής  
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γράφτηκε δοκιµαστική σελίδα  JSP, η  οποία  στέλνει  αιτήσεις  για  

δηµ ιουργία  νέου  χρήστη  στο  eFront και  κάνει  ανάλυση (parsing) 

των λαµβανοµένων XML απoκρίσεων.  

 

Η πρωτότυπη  µηχανή CopperCore χρησιµοποιεί  ως  βάση  

δεδοµένων  την HSQLDB, η  οποία  είναι  ενσωµατωµένη  στο  

διακοµ ιστή  JBoss.  Επειδή  η  HSQLDB εµφανίζει  προβλήµατα  

απόδοσης  σε  πραγµατικό περιβάλλον  εργασίας ,  στα  πλαίσια  της  

εργασίας αυτής  έγινε η  αντικατάσταση  της  από  την δηµοφιλή και  

ανοικτού κώδικα βάση  δεδοµένων MySQL. Πιο  συγκεκριµένα , 

δηµ ιουργήθηκαν  δύο  βάσεις δεδοµένων  µε  χρήση  της  πλατφόρµας  

XAMPP [36], µ ία  για  τις ανάγκες  της  δηµοσίευσης  µαθησιακής  

σχεδίασης  ( ld_publication) και  µ ία  για  τις ανάγκες  της  υπηρεσίας  

Widget (widgetdb). Επίσης, έγιναν οι κατάλληλες  ενέργειες,   ώστε  

να  γίνεται  σύνδεση  του  LeDiS µε  αυτές  τις  νέες  βάσεις  

δεδοµένων .  Στην  εικόνα 5.3 διακρίνονται  οι  πίνακες  που περιέχει  

η  βάση δεδοµένων της µαθησιακής σχεδίασης. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Εικόνα 5.3: Οι πίνακες της βάσης δεδοµένων της µαθησιακής  

                   σχεδίασης (ld_publication). 
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Στο  σύστηµα  LeDiS ενσωµατώθηκε  ένα  πλαίσιο,  το  οποίο 

παρέχει  τη  δυνατότητα  χρήσης  µ ιας  σειράς  από  οδηγούς  (wizards) 

για  τη  συγγραφή  µ ίας  νέας  µαθησιακής ενότητας  που  να  

ακολουθεί  την προδιαγραφή  IMS Learning Design. Για  τη  χρήση  

ενός  οδηγού  δεν  απαιτείται  εγγραφή  και  το τελικό  προϊόν  που  

παράγεται  είναι  ένα  zip αρχείο  που  αποτελεί  µ ία έτοιµη προς  

δηµοσίευση  µαθησιακή  ενότητα . Η δυνατότητα  αυτή προσφέρεται  

ως  µ ία  µ ικροϋπηρεσία  και  βασίζεται  σε  δύο  αρχεία  XSL. Το  πρώτο 

χρησιµοποιείται  για  τη  δηµ ιουργία  της  φόρµας  που πρέπει  να 

συµπληρώσει  ο χρήστης  του  οδηγού  µε  τα  στοιχεία της  

µαθησιακής  ενότητας  που αυτός θέλει  να δηµ ιουργήσει . Το  

δεύτερο εµπεριέχει  την  επεξεργασία  που  απαιτείται  για  την  

παραγωγή  της  µαθησιακής  ενότητας. Οι  κατάλογοι  στη  δοµή  

καταλόγων  του  LeDiS που  χρησιµοποιούνται  από  το  πλαίσιο  αυτό  

είναι  οι  author,  LD_includes  και  temp  (εικόνα  5.2). Κάθε  οδηγός  

βασίζεται  σε  µ ία συγκεκριµένη  παιδαγωγική  προσέγγιση . Η  

ενσωµάτωση  ενός  νέου  οδηγού  µπορεί  να γίνει  µόνο  από  τον  

διαχειριστή  του  συστήµατος  και απαιτείται  καλή γνώση  της  

τεχνολογίας  XSL και  της  προδιαγραφής  IMS Learning Design. Η  

εργασία  αυτή  διευκολύνεται ,  αν  χρησιµοποιηθεί  ως βάση  µ ία  

έτοιµη  µαθησιακή  ενότητα,  της οποίας την  παιδαγωγική  

προσέγγιση  θέλουµε  να  επαναχρησιµοποιήσουµε .  Η δυνατότητα  

ενός  οδηγού  συγγραφής  µαθησιακής ενότητας είναι  σηµαντική  για  

εκείνους  τους  χρήστες  που δεν  έχουν  γνώση  της  προδιαγραφής  

IMS Learning Design και  δεν  επιθυµούν  ή  δυσκολεύονται  στο  να 

εµπλακούν  στη  χρήση  των  έτοιµων  εργαλείων  συγγραφής,  τα  

οποία  προϋποθέτουν  αρκετά  καλή γνώση  των  στοιχείων  της  

προδιαγραφής .  

 

 Τέλος,  στο  σύστηµα  LeDiS ενσωµατώθηκε µ ία  µηχανή  

Widget η  οποία  προσφέρει  στους  χρήστες  υπηρεσίες  chat, forum 

και  vote. Χρησιµοποιεί  µ ία βάση  δεδοµένων  MySQL (widgetdb), 

όπως  αναφέρθηκε και  σε  προηγούµενη  παράγραφο . Η µηχανή  
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αυτή  παράχθηκε στα  πλαίσια  του   Ευρωπαϊκού  ερευνητικού 

προγράµµατος TENCompetence (http://www.tencompetence.org).  

 

5.4 Περιπτώσεις χρήσης του Συστήµατος Μαθησιακής 
Σχεδίασης 
 

 Στην  ενότητα  αυτή  παρουσιάζονται  οι  περιπτώσεις  χρήσης  

του  συστήµατος  µαθησιακής  σχεδίασης  LeDiS, µε  βάση  το  είδος  

και  το  ρόλο  του χρήστη που  συνδέεται  σε  αυτό . Το  πλαίσιο 

χρήσης του  συστήµατος  (βαθµ ίδα  εκπαίδευσης ,  αριθµός  

εκπαιδευτικών  και  µαθητών , παιδαγωγική προσέγγιση ,  κλπ .) 

καθορίζει  κάθε  φορά τον τρόπο αξιοποίησης των περιπτώσεων  

αυτών .  

5.4.1 ∆ιαχειριστής συστήµατος 
 
 Ο  ∆ιαχειριστής  του  LeDiS διαδραµατίζει  σηµαντικό  και  

αναντικατάστατο ρόλο  στη λειτουργία  του . Πιο  συγκεκριµένα,  οι  

λειτουργίες  που εκτελεί  είναι  οι  παρακάτω :  

 Είσοδος  στο  σύστηµα.  Η είσοδος  του  ∆ιαχειριστή  γίνεται  µε 

επιλογή  από  αυτόν  του  συνδέσµου  «Είσοδος ∆ιαχειριστή» 

στην  αρχική οθόνη  του  συστήµατος  (εικόνα  5.4) και  µε  

συµπλήρωση  σε  επόµενη  οθόνη  του  κωδικού  πρόσβασής 

του .  

 ∆ηµ ιουργία  νέου  χρήστη.  Ο  ∆ιαχειριστής  εισάγει  το  όνοµα 

του  υπό δηµ ιουργία  χρήστη  σε  κατάλληλη  φόρµα  (εικόνα  

5.5). Αν δεν  υπάρχει  ήδη  στο  σύστηµα,  δηµ ιουργείται , 

αλλιώς  εµφανίζεται  προειδοποιητικό µήνυµα.  Εναλλακτικά,  ο  

∆ιαχειριστής  µπορεί  να  δηµ ιουργήσει  νέους  χρήστες  µε  

απλή  εισαγωγή  τους  από ένα  αρχείο κειµένου. 

 ∆ιαγραφή χρήστη.  Ο  ∆ιαχειριστής  διαγράφει  από  το  

σύστηµα επιλεγµένους  χρήστες  (εικόνα  5.5).  
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Εικόνα 5.4:  Αρχική οθόνη του συστήµατος µαθησιακής σχεδίασης LeDiS. 

Εικόνα 5.5:  Οθόνη διαχείρισης χρηστών από το ∆ιαχειριστή του LeDiS. 
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 ∆ηµοσίευση  µαθησιακής  ενότητας.  Ο  ∆ιαχειριστής  αναζητά  

στο  σύστηµα  αρχείων  ένα πακέτο  µαθησιακής  σχεδίασης  

(µαθησιακή  ενότητα) που  να  ακολουθεί  την προδιαγραφή  

IMS Learning Design και δίνει  εντολή για  δηµοσίευση .  Η 

επεξεργασία  της δηµοσίευσης  γίνεται  από  τη  µηχανή  

CopperCore και  περιλαµβάνει  την  ανάλυση  και  επικύρωση  

της  προς δηµοσίευση  µαθησιακής  ενότητας,  µε  παράλληλη  

εµφάνιση διευκρινιστικών  µηνυµάτων  (εικόνα  5.6). Η 

επιτυχηµένη  δηµοσίευση  µ ιας  µαθησιακής  ενότητας   έχει  ως 

αποτέλεσµα  την  αποθήκευσή  της  στη  βάση  δεδοµένων  του  

συστήµατος  LeDiS. Επιπλέον ,  ο  ∆ιαχειριστής  µπορεί  µόνο  

να  επικυρώσει  µ ία  µαθησιακή  ενότητα,  χωρίς  αυτή να  

αποθηκευτεί  στο  LeDiS, επιλέγοντας το  πλαίσιο  επιλογής 

«Μόνο επικύρωση  (validation)» .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 5.6:  ∆ηµοσίευση µαθησιακής ενότητας. 
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 ∆ιαγραφή µαθησιακής  ενότητας.  Ο  ∆ιαχειριστής  διαγράφει  

από το  σύστηµα  LeDiS µ ία επιλεγµένη  µαθησιακή  ενότητα.  

Η διαγραφή  µ ιας  µαθησιακής  ενότητας συνεπάγεται  και  την  

αυτόµατη διαγραφή  όλων των  εκτελέσεων  και  αναθέσεων  

ρόλων  που  τυχόν υπάρχουν  για αυτήν.  

 ∆ηµ ιουργία  νέας  εκτέλεσης. Ο  ∆ιαχειριστής  δηµ ιουργεί  µ ία  

νέα  εκτέλεση  για  µ ία  δηµοσιευµένη µαθησιακή  ενότητα.  Οι  

χρήστες αλληλεπιδρούν  µόνο  µε εκτελέσεις  µαθησιακών  

ενοτήτων.  Μπορεί  να  υπάρχουν  πολλές ταυτόχρονες 

εκτελέσεις  για  µ ία µαθησιακή  ενότητα.  

 ∆ιαγραφή εκτέλεσης .  Ο ∆ιαχειριστής  διαγράφει  µ ία 

επιλεγµένη  εκτέλεση  µαθησιακής  ενότητας.  Η διαγραφή  µ ίας 

εκτέλεσης  συνεπάγεται  και  την  αυτόµατη  διαγραφή όλων  

των αναθέσεων  ρόλων που τυχόν υπάρχουν  γι΄ αυτήν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.7:  ∆ιαχείριση εκτέλεσης µαθησιακής ενότητας. 
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 Ανάθεση χρηστών  σε  εκτέλεση .  Ο ∆ιαχειριστής  αναθέτει  

τους  ρόλους  που  περιλαµβάνει  µ ία εκτέλεση  µαθησιακής 

ενότητας στους  κατάλληλους χρήστες  του  συστήµατος  LeDiS 

(εικόνα 5.8). Η ανάθεση πρέπει  να γίνεται  σε  πλήρη 

συµφωνία  µε  την παιδαγωγική  προσέγγιση  που  αναµένεται   

να υπηρετήσει  η προς  εκτέλεση  µαθησιακή ενότητα.  

 

 

 

 

 Χρήση οδηγού  συγγραφής µαθησιακής ενότητας  

(λεπτοµέρειες αναφέρονται  στην  ενότητα 5.4.3).  

 Αποσύνδεση  από το  σύστηµα LeDiS. 

 

5.4.2 Εγγεγραµµένος χρήστης του συστήµατος 
 
 Εγγεγραµµένος  στο  σύστηµα  LeDiS θεωρείται  ένας  χρήστης  

(εκπαιδευτικός  ή  εκπαιδευόµενος) ο  οποίος  είτε  έχει  δηµ ιουργηθεί  

από  τον  ∆ιαχειριστή  ή  έχει  κάνει  µόνος του  εγγραφή  σε αυτό.  Πιο  

συγκεκριµένα, οι λειτουργίες  που εκτελεί  είναι  οι παρακάτω:  

 Είσοδος  στο  σύστηµα.  Ο   χρήστης  εισάγει  τα  στοιχεία  του 

στην  αρχική  οθόνη του  συστήµατος  και  συνδέεται  στο  

σύστηµα LeDiS (εικόνα 5.4). 

Εικόνα 5.8:  Ανάθεση χρηστών σε εκτέλεση µαθησιακής ενότητας. 
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 Επιλογή  µαθήµατος .  Ο  χρήστης  επιλέγει  από  µ ία  λίστα ένα 

µάθηµα  που  αντιστοιχεί  σε  µ ία  εκτέλεση µαθησιακής 

ενότητας, για  την οποία τού  έχει  ανατεθεί  κάποιος  ρόλος  

(εκπαιδευτικού  ή  εκπαιδευοµένου) (εικόνα  5.9). Για  κάθε 

µάθηµα  εµφανίζεται  το  όνοµά  του και  ο  ρόλος  που  έχει  

ανατεθεί  στο  χρήστη.  Με  το  πάτηµα  του  κουµπιού 

«Είσοδος» ο  χρήστης  προωθείται  στην  εκτέλεση του  

µαθήµατος  που  έχει  επιλέξει ,  ώστε  να  εµπλακεί  στις 

δραστηριότητες που  απευθύνονται  σε αυτόν.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Συµµετοχή  στην  εκτέλεση  µαθησιακής  σχεδίασης .  Ο  χρήστης  

συµµετέχει  στην  εκτέλεση  της  µαθησιακής  σχεδίασης που 

έχει  επιλέξει ,  πραγµατοποιώντας  δραστηριότητες   µε  βάση  

το  ρόλο που  τού  έχει  ανατεθεί  (εικόνα  5.10). 

 Χρήση οδηγού  συγγραφής µαθησιακής ενότητας  

(λεπτοµέρειες αναφέρονται  στην  ενότητα 5.4.3).  

 Αποσύνδεση  από το  σύστηµα LeDiS. 

 

 

Εικόνα 5.9:  Επιλογή µαθήµατος από εγγεγραµµένο χρήστη. 
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5.4.3 Μη εγγεγραµµένος στο σύστηµα χρήστης  
 
 Ένας  µη  εγγεγραµµένος  στο  σύστηµα  χρήστης  µπορεί  να 

εκτελέσει  τις παρακάτω  λειτουργίες:  

 Εγγραφή  στο  σύστηµα.  Ο  υποψήφιος  χρήστης  ακολουθεί  τον  

σύνδεσµο «Εγγραφή  νέου  χρήστη» στην  αρχική  οθόνη  του  

συστήµατος  (εικόνα  5.4) και  οδηγείται  σε  οθόνη,  όπου 

συµπληρώνει  σε  µ ία  σχετική  φόρµα τα  στοιχεία  του (όνοµα 

χρήστη,  κωδικός  πρόσβασης ,  e-mail) και  εγγράφεται  στο  

σύστηµα LeDiS. 

 Χρήση  οδηγού  συγγραφής  µαθησιακής  ενότητας.  Η χρήση  

κάποιου  οδηγού  δεν  απαιτεί  εγγραφή  στο  σύστηµα. Στην 

αρχική  οθόνη  του συστήµατος  (εικόνα  5.4)  επιλέγεται  ο  

σύνδεσµος  «Οδηγός  Συγγραφής  Μαθησιακής  Ενότητας» και  

ο  χρήστης  οδηγείται  στην  οθόνη  επιλογής  της  προσέγγισης 

που  θέλει  να  ακολουθήσει  (εικόνα  5.11). Κάθε  προσέγγιση 

πρέπει  να  βασίζεται  σε  συγκεκριµένη παιδαγωγική 

στρατηγική  που  να απορρέει  από κάποια  θεωρία  µάθησης.  

Εικόνα 5.10:  Συµµετοχή εγγεγραµµένου χρήστη στην  
                      εκτέλεση µαθησιακής σχεδίασης.  
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Μετά  την επιλογή, ο  χρήστης  οδηγείται  σε  µ ία  οθόνη,  όπου  

συµπληρώνει  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  της προς 

δηµ ιουργία  µαθησιακής  ενότητας (εικόνα  5.12). Η 

παραγόµενη  µαθησιακή  ενότητα  αποθηκεύεται  στο σύστηµα 

αρχείων  σε  µορφή αρχείου  zip. Υπεύθυνος  για την  

ενσωµάτωση  νέων  οδηγών είναι  ο  ∆ιαχειριστής .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5.11:  Επιλογή οδηγού συγγραφής µαθησιακής ενότητας.
  

Εικόνα 5.12:  Χρήση οδηγού συγγραφής µαθησιακής ενότητας.
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Μεθοδολογία Μαθησιακής Σχεδίασης 
 

6.1 Εισαγωγή  
 

Η εφαρµογή  διαδικασίας µαθησιακής  σχεδίασης σε 

περιβάλλον  ηλεκτρονικής µάθησης, που  ακολουθεί  πλήρως  την  

προδιαγραφή  IMS Learning Design, µπορεί  να διευκολυνθεί  σε  

µεγάλο  βαθµό  από  την  ύπαρξη  µ ιας  απλής  και  ταυτόχρονα   

πρακτικής  µεθοδολογίας . Μία  µαθησιακή σχεδίαση  µπορεί  

ουσιαστικά  να  θεωρηθεί  ως  ένα  εκπαιδευτικό  σενάριο  για µ ια  

ενότητα  µαθήµατος (ωριαίο  µάθηµα,  εξαµηνιαίο  µάθηµα,  µ ια  σειρά  

µαθηµάτων ,  κλπ .) µε εστιασµένο  γνωστικό αντικείµενο , 

συγκεκριµένους  µαθησιακούς  στόχους  και  µε  υλοποίηση  µέσα  από  

µ ια  σειρά  δραστηριοτήτων .  Ένα  εκπαιδευτικό σενάριο πρέπει  να 

βασίζεται  σε  προσεγγίσεις  που  απορρέουν  από  τις  γνωστές  

παιδαγωγικές αρχές  και  τις  βασικές θεωρίες µάθησης.   

 

Η σχεδίαση  και ανάπτυξη  µ ιας µαθησιακής  σχεδίασης  

αποτελεί  µ ια  βαθµ ιαία  διαδικασία  που  καλό  είναι  να  γίνεται  µε  

βάση  το  τυπικό  µοντέλο, το  οποίο  περιλαµβάνει  τις  φάσεις της 

ανάλυσης,  σχεδίασης ,  ανάπτυξης ,  υλοποίησης  και  αξιολόγησης .  

Στο  παρόν  κεφάλαιο παρουσιάζεται  µ ία  µεθοδολογία  µαθησιακής  

σχεδίασης ,  η  οποία  ακολουθεί  τον  βασικό  κορµό  του  παραπάνω  

µοντέλου  και  τις  οδηγίες που  περιέχονται  στο  έγγραφο IMS 

Learning Design Best Practice and Implementation Guide [37]. Με  

δεδοµένη και την  εννοιολογική αναλογία  της  προδιαγραφής  IMS 

Learning Design µε  ένα  θεατρικό  έργο  (βασίζεται  σε  ένα  σενάριο), 

κρίθηκε  ως  καταλληλότερη  η  χρήση  της  έννοιας  του  εκπαιδευτικού  

σεναρίου  για τη διατύπωση της  µεθοδολογίας  αυτής .  

Κ ε φ ά λ α ι ο  6
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6.2 Παρουσίαση της µεθοδολογίας  
 
 Ο  στόχος της  µεθοδολογίας  µαθησιακής  σχεδίασης  είναι  η  

διατύπωση  µ ιας  βήµα  προς  βήµα πορείας που  περιλαµβάνει  

φάσεις,  οι  οποίες  πρέπει  να  ακολουθηθούν,   ώστε  να προκύψει  

µ ία  έτοιµη  προς  εκτέλεση   µαθησιακή  ενότητα σ΄  ένα  περιβάλλον  

ηλεκτρονικής  µάθησης .  Οι  φάσεις που  προτείνονται  είναι  οι  

παρακάτω  (σχήµα 6.1): 

1. περιγραφή  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  µε αφηγηµατικό 

τρόπο,  

2. περιγραφή  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  µε  όρους της  

προδιαγραφής  IMS Learning Design,  

3. αναζήτηση  των  απαιτούµενων  πόρων  για  την εκτέλεση του  

εκπαιδευτικού  σεναρίου,  

4. ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού σεναρίου  (δηµ ιουργία 

µαθησιακής  ενότητας) µε χρήση  κατάλληλου λογισµ ικού,  

5. εκτέλεση και  αξιολόγηση του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  

(µαθησιακής  ενότητας).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1 .  περιγραφή  του  εκπαιδευτ ικού  σεναρίου  µε  αφηγηµατ ικό  τρόπο  

2 .  περιγραφή  του  εκπαιδευτ ικού  σεναρίου  µε  όρους  της  
προδιαγραφής  IMS Learn ing Design

3.  αναζήτηση  των  απαιτούµενων  πόρων

4.  ανάπτυξη   του  εκπαιδευτ ικού  σεναρίου

5.  εκτέλεση  κα ι  αξ ιολόγηση  του  εκπαιδευτ ικού  σεναρίου  

Σχήµα 6.1: Φάσεις της µεθοδολογίας µαθησιακής σχεδίασης. 
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6.2.1 Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου µε αφηγηµατικό 
τρόπο 
 

 Η πρώτη  φάση  της προτεινόµενης µεθοδολογίας  

περιλαµβάνει  τη  διατύπωση  µε  αφηγηµατικό  τρόπο (ελεύθερο  

λόγο) του εκπαιδευτικού  σεναρίου  για µ ια  µαθησιακή  ενότητα που 

πρόκειται  να  λάβει  χώρα  σε  περιβάλλον  ηλεκτρονικής µάθησης. 

Στη  φάση αυτή  µπορεί  να  συµπεριληφθεί  και µ ία  διαγραµµατική  

αναπαράσταση  του  εκπαιδευτικού σεναρίου ,  µε σκοπό τη  

δηµ ιουργία  µ ιας καλύτερης  εποπτικής εικόνας  για τις  

δραστηριότητες  που  συµπεριλαµβάνονται  σε  αυτό.  Η διατύπωση 

του  σεναρίου  πρέπει  να γίνεται µε  τέτοιο τρόπο ,  ώστε ν΄  

αποτυπώνεται  µε απλό,  κατανοητό  και  αναλυτικό τρόπο η  

εκπαιδευτική  διαδικασία ,  χωρίς  να  γίνεται  χρήση  της ορολογίας  

της  προδιαγραφής  IMS Learning Design. 

 

 Τα  βασικά  στοιχεία  που  πρέπει  να  συµπεριλαµβάνονται  στη 

διατύπωση  ενός  εκπαιδευτικού  σεναρίου  είναι  τα  παρακάτω :  

 Τίτλος  µαθησιακής  ενότητας.  ∆ίνεται  ένας τίτλος  στην  υπό  

δηµ ιουργία  µαθησιακή ενότητα.  

 ∆ιδακτική περίπτωση .  ∆ιατυπώνεται  η  περιγραφή  της υπό 

εξέταση διδακτικής  περίπτωσης ,  περιγράφονται  οι  

µαθησιακές  ανάγκες  και  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των 

εκπαιδευοµένων,  και  οριοθετείται  το εκπαιδευτικό  πλαίσιο , 

εντός του οποίου τοποθετείται  η διδακτική περίπτωση.  

 Εκπαιδευτική  (παιδαγωγική) προσέγγιση .  ∆ιατυπώνεται  η 

εκπαιδευτική  (παιδαγωγική) προσέγγιση  που θα  

ακολουθηθεί  στην  υπό  συζήτηση  διδακτική  περίπτωση,  ώστε  

να  διασφαλιστεί  η επίτευξη  των  επιθυµητών  µαθησιακών  

αποτελεσµάτων .  

 Συµµετέχοντες  (ρόλοι). Περιγράφονται  οι  συµµετέχοντες  που  

θα  λάβουν  µέρος  στην  εκτέλεση  της  µαθησιακής  ενότητας 

(π.χ.  καθηγητής,  επιµορφωτής ,  εκπαιδευόµενος ,  µαθητής , 

οµάδα  µαθητών  1, .. .  ,  οµάδα  µαθητών  Ν,  κλπ.) και θα 
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εκτελέσουν  µ ια σειρά  από  δραστηριότητες  (µαθησιακές,  

υποστηρικτικές). 

 Μαθησιακά  αποτελέσµατα  (διδακτικοί  στόχοι  της  µαθησιακής  

ενότητας). ∆ιατυπώνονται  τα  µαθησιακά  αποτελέσµατα που  

πρέπει  να  προκύψουν  µε  την  ολοκλήρωση  της εκτέλεσης  της  

µαθησιακής  ενότητας.  Με άλλα  λόγια,  διατυπώνονται  οι  

διδακτικοί  στόχοι  της  µαθησιακής  ενότητας τόσο  σε  επίπεδο  

γνώσεων όσο  και σε  επίπεδο ικανοτήτων  και δεξιοτήτων.  

 Ροή  δραστηριοτήτων .  Προσδιορίζονται  και  περιγράφονται  οι 

εκπαιδευτικές  δραστηριότητες ,  στις οποίες  θα  λάβουν  µέρος  

οι  συµµετέχοντες  κατά  την  εκτέλεση  της  µαθησιακής 

ενότητας. Όπου αυτό  απαιτείται ,  η  αξιολόγηση των 

εκπαιδευοµένων µπορεί  να δοµηθεί  ως  µ ία  δραστηριότητα .  

 Εκπαιδευτικά  µέσα  (περιεχόµενο  µαθησιακής  ενότητας). 

Περιγράφονται  οι  µαθησιακοί  πόροι  και οι  υπηρεσίες  που 

απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των  δραστηριοτήτων  της  

µαθησιακής  ενότητας.  

 

6.2.2 Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου  
µε όρους της προδιαγραφής IMS Learning Design 
 

Η δεύτερη  φάση  της  προτεινόµενης µεθοδολογίας 

περιλαµβάνει  τη  διατύπωση του  εκπαιδευτικού  σεναρίου µε  όρους  

της  προδιαγραφής  IMS Learning Design. Με βάση την  

αφηγηµατική  περιγραφή  του  σεναρίου  που  προέκυψε  στην  

προηγούµενη  φάση ,  στη  φάση  αυτή  εντάσσονται  οι παρακάτω  

ενέργειες:  

 χρήση  διαγραµµατικής αναπαράστασης  των υπό  εκτέλεση  

δραστηριοτήτων,  

 περιγραφή  των υποστηρικτικών  περιβαλλόντων ,  

 συσχέτιση  των  στοιχείων  (µέσων) του εκπαιδευτικού  

σεναρίου . 
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Οι  όροι  της  προδιαγραφής  IMS Learning Design έχουν 

περιγραφεί  αναλυτικά  στο τέταρτο κεφάλαιο  της  παρούσας  

εργασίας και  πιο συγκεκριµένα  στην  ενότητα  που  αφορά  στο 

εννοιολογικό  µοντέλο  της  προδιαγραφής .  Για τη  διαγραµµατική  

αναπαράσταση  των  δραστηριοτήτων  προτείνεται  η χρήση  UML 

διαγραµµάτων .  

 

6.2.3 Αναζήτηση των απαιτούµενων πόρων 
 

Η τρίτη  φάση  της  προτεινόµενης  µεθοδολογίας  περιλαµβάνει  

την  αναζήτηση  ή  και  ανάπτυξη  των  απαιτούµενων  πόρων  που  θα  

χρησιµοποιηθούν  για  την  ανάπτυξη της  µαθησιακής  σχεδίασης . Οι  

πόροι  αυτοί   θα  συνδεθούν  µε  τις  δραστηριότητες  και τα 

περιβάλλοντα  της  µαθησιακής  σχεδίασης σύµφωνα µε  τις 

απαιτήσεις  της  προδιαγραφής  IMS Learning Design. Μία  καλή  

προσέγγιση  κατά  τη  φάση  αυτή είναι  η  αξιοποίηση  των  

δυνατοτήτων για  επαναχρησιµοποίηση  υπαρχόντων  πόρων.  

 

Η προδιαγραφή  IMS Learning Design προτείνει  τη χρήση 

της  γλώσσας  επισηµείωσης XHTML (Extensible Hypertext Markup 

Language) κατά  την  ανάπτυξη  των  απαραίτητων πόρων. Η 

γλώσσα   XHTML επιτρέπει  κατά  τη µοντελοποίηση του  

περιεχοµένου  να  γίνεται  χρήση  επεκτάσεων  για  την εφαρµογή  

ιδιοτήτων (properties) που  συνδέονται  µε  τις  δραστηριότητες  της  

µαθησιακής  σχεδίασης .  Οι  ιδιότητες  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  

σε  συνθήκες  (condit ions) της  µαθησιακής  σχεδίασης ,  ώστε  να 

υπάρχει  έλεγχος  και  ευελιξία  στη  ροή  των  δραστηριοτήτων  που  

περιλαµβάνονται  σε  αυτήν (επίπεδα  Β  και  C της  προδιαγραφής).     

 

6.2.4 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σεναρίου 
 

Η τέταρτη  φάση  της  προτεινόµενης µεθοδολογίας 

περιλαµβάνει  την ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  µε  τη  
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χρήση  κάποιου  εργαλείου λογισµ ικού  που  υποστηρίζει  την 

προδιαγραφή  IMS Learning Design. Το  τελικό προϊόν  αυτής  της  

φάσης  είναι  µ ία ολοκληρωµένη  µαθησιακή  ενότητα  (unit of 

learning) µε  τη  µορφή  ενός πακέτου (package) που  περιλαµβάνει  

τη  µαθησιακή σχεδίαση  ( learning design) και τους  

συσχετιζόµενους  πόρους  (resources). Το  πακέτο  αυτό  θα  πρέπει  

να  είναι  σε  θέση  να  δηµοσιευτεί  και  να εκτελεστεί  σε  ένα  

περιβάλλον  ηλεκτρονικής µάθησης .  

 

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο της  παρούσας  εργασίας έγινε 

αναφορά  σε  µ ια σειρά  από  εργαλεία  συγγραφής µαθησιακής  

σχεδίασης  που  ακολουθούν  την προδιαγραφή  IMS Learning 

Design. Η επιλογή  κάποιου  από αυτά  γίνεται  µε βάση  την  

εµπειρία , την  εξοικείωση  µε  το  εννοιολογικό  µοντέλο  της  

προδιαγραφής  και το  επίπεδο  µαθησιακής  σχεδίασης που  θέλει  

κάποιος  να  αναπτύξει .  Υπό κατάλληλες  προϋποθέσεις , µπορεί  να  

χρησιµοποιηθεί  από  αρχάριους  σχεδιαστές  και ο  οδηγός 

συγγραφής  µαθησιακής  ενότητας που  περιέχεται  στο  σύστηµα 

µαθησιακής  σχεδίασης  LeDiS. Για επεµβάσεις  στο αρχείο  της  

µαθησιακής  σχεδίασης (imsmanifest.xml) µπορεί  να 

χρησιµοποιηθεί  και  ένας  απλός  επεξεργαστής  κειµένου ,  

ανεξάρτητα  από  τη  χρήση κάποιου εργαλείου .  Στην περίπτωση  

όµως  αυτή  απαιτείται  άριστη  γνώση  του  µοντέλου  της  

προδιαγραφής .  

 

6.2.5 Εκτέλεση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου 
 

Η πέµπτη  και τελευταία  φάση  της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας  περιλαµβάνει  την εκτέλεση  και  την  αξιολόγηση  του  

εκπαιδευτικού  σεναρίου .   Τα  µοναδικά  εργαλεία  που  έχουν  

παραχθεί  και  µπορούν  να χρησιµοποιηθούν  για  την  εκτέλεση  µ ίας  

µαθησιακής  ενότητας οποιουδήποτε  επιπέδου,  σε  ένα  πραγµατικό 

περιβάλλον  ηλεκτρονικής  µάθησης  που  βασίζεται  στον  Ιστό ,  είναι   
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η  µηχανή  µαθησιακής  σχεδίασης  CopperCore και  η  διεπαφή  

µαθησιακής  σχεδίασης  SLeD. Η αναλυτική  περιγραφή των  

εργαλείων  αυτών έγινε  στο  πέµπτο  κεφάλαιο της  παρούσας  

εργασίας. 

 

Για  την  αποτίµηση του  βαθµού  επίτευξης  των µαθησιακών  

στόχων,  της  χρηστικότητας και  άλλων  κατά  περίπτωση  κρίσιµων  

παραµέτρων  ενός εκπαιδευτικού  σεναρίου,  επιθυµητό  είναι  να  

δηµ ιουργείται  ένα  κατάλληλο πλαίσιο αξιολόγησης .  Για 

παράδειγµα,  µπορούν  να  σχεδιαστούν  ερωτηµατολόγια ,  τα  οποία  

πρόκειται  να  συλλέγουν  πληροφορίες  σχετικά  µε  το  υπόβαθρο  των 

χρηστών  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  και  τις  εντυπώσεις  τους  από  

την  εκτέλεσή  του .  Εναλλακτικά  ή  και  επιπρόσθετα ,  µπορεί  να  γίνει  

κατευθυνόµενη  εκτέλεση µ ιας µαθησιακής  ενότητας από  

επιλεγµένους  χρήστες  και  µε  βάση  ένα  προεπιλεγµένο πλαίσιο  µε  

συγκεκριµένες  εργασίες  προς  εκτέλεση .  Η αξιολόγηση  έχει  ως  

σκοπό  τη βελτίωση  µ ιας  υπάρχουσας  µαθησιακής  ενότητας και  

τον ορισµό  των προϋποθέσεων  για την  αρτιότερη  ανάπτυξη νέων .  

 

6.3 Παραδείγµατα 

6.3.1 ∆ιδασκαλία της διαδικασίας  της ανταλλαγής των 
 τιµών δύο µεταβλητών 
 

Το  πρώτο  παράδειγµα αφορά  στην  ανάπτυξη µ ίας  

µαθησιακής  ενότητας  για  τη  διδασκαλία  της  διαδικασίας  της  

ανταλλαγής  των  τιµών  δύο  µεταβλητών  σε  ένα  εισαγωγικό  µάθηµα  

προγραµµατισµού. Τα  βήµατα  που  προτείνονται  σύµφωνα  µε  την 

παραπάνω  µεθοδολογία είναι  τα παρακάτω:  

1. Περιγραφή  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  µε αφηγηµατικό  

τρόπο:  

 Τίτλος  µαθησιακής  ενότητας : Ανταλλαγή  των  τιµών δύο  

µεταβλητών .  
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 ∆ιδακτική περίπτωση :  Η υπό  εξέταση διδακτική  

περίπτωση  αφορά στη  διδασκαλία  της  διαδικασίας της  

ανταλλαγής  των τιµών  δύο  µεταβλητών.  Η διαδικασία  

αυτή  είναι  σηµαντική για πολλούς  αλγόριθµους ,  π .χ.  

αλγόριθµους  ταξινόµησης .  Οι  µαθητές  θα  πρέπει  να  είναι  

σε  θέση  να  διατυπώνουν  έναν  αλγόριθµο  για  την 

περιγραφή  της  διαδικασίας της  ανταλλαγής των  τιµών.  Οι  

προαπαιτούµενες γνώσεις  που  πρέπει  να έχουν  οι 

µαθητές  αφορούν στην  έννοια  της  µεταβλητής ,  στην  

ανάθεση  τιµής  σε  µ ία  µεταβλητή  και στην  εκτύπωση  της  

τιµής  µ ιας  µεταβλητής .  Οι  µαθητές θα  συµµετάσχουν  

ατοµ ικά και  εξ  αποστάσεως  στην εκτέλεση  της  

µαθησιακής  ενότητας (περιβάλλον  ηλεκτρονικής  

µάθησης). ∆εν απαιτείται  αξιολόγηση από τον  

εκπαιδευτικό . Οι  µαθητές  θα  µελετήσουν  µόνοι τους  και  

θα  ανακαλύψουν  τη  διαδικασία  της  ανταλλαγής  των  τιµών  

δύο  µεταβλητών .  

 Εκπαιδευτική  (παιδαγωγική) προσέγγιση:  Προτείνεται  να 

ακολουθηθεί  η  προσέγγιση  της  προγραµµατισµένης  

διδασκαλίας , ώστε ο  µαθητής  µε  κατάλληλες ερωτήσεις  

και  προτεινόµενο υλικό προς  µελέτη  ν ’  ανακαλύψει  τη  

σωστή  διαδικασία  της  ανταλλαγής  των τιµών δύο  

µεταβλητών .  

 Συµµετέχοντες  (ρόλοι): Κάθε  µαθητής συµµετέχει  

ατοµ ικά.  

 Μαθησιακά  αποτελέσµατα (διδακτικοί  στόχοι  της  

µαθησιακής  ενότητας): Οι  µαθητές  µετά  το  πέρας  της  

εκτέλεσης  της  µαθησιακής  ενότητας  θα  πρέπει  να  είναι  σε  

θέση  να  διατυπώνουν  έναν  αλγόριθµο  για  την περιγραφή 

της  διαδικασίας της  ανταλλαγής  των τιµών δύο  

µεταβλητών .  

 Ροή  δραστηριοτήτων :  Αρχικά  ο  µαθητής  απαντά  σε  

ερώτηση πολλαπλής  επιλογής .  Μόλις  δώσει  τη  σωστή  

απάντηση  ο  µαθητής , οδηγείται  σε  σελίδα , στην οποία  
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προτείνεται  σύνδεσµος  προς  σχετικό υλικό  για περαιτέρω  

µελέτη.  

 Εκπαιδευτικά  µέσα  (περιεχόµενο  µαθησιακής ενότητας): 

Θα  χρησιµοποιηθεί  µ ία  ιστοσελίδα  που  περιέχει  µ ία  

ερώτηση πολλαπλής  επιλογής  και µ ία  ιστοσελίδα  που  

περιέχει  έναν  προτεινόµενο σύνδεσµο  προς  σχετικό  υλικό  

για περαιτέρω  µελέτη.  

 

2. Περιγραφή  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  µε  όρους της  

προδιαγραφής  IMS Learning Design: 

Μία σύντοµη  περιγραφή µε όρους της  προδιαγραφής IMS 

Learning Design θα  µπορούσε  να είναι  η παρακάτω :  

 “Level”: επίπεδο B (θα χρησιµοποιηθούν  κατά  την  

ανάπτυξη properties και condit ions). 

 “Role”: ένας  ρόλος  µε  όνοµα student. 

 “Method”: το στοιχείο “method” περιέχει  ένα “play”. 

 “Play”: το στοιχείο  “play” περιέχει  ένα “act”. 

 “Act”: το στοιχείο “act” περιέχει  ένα  “role-part” που  

συσχετίζει  το  ρόλο student µε  µ ία  δοµή  δραστηριοτήτων ,  

η  οποία  αποτελείται  από  δύο  δραστηριότητες-“activit ies”: 

“Question” και  “Study”. 

 “Resources”: περιέχονται  δύο  πόροι :  “section1.xml” που  

περιέχει  την  ερώτηση  πολλαπλής  επιλογής  (αναφέρεται 

από τη δραστηριότητα  “Question”) και “section2.html” 

που  περιέχει  τον προτεινόµενο  σύνδεσµο (αναφέρεται  

από τη δραστηριότητα  “Study”). 

 “Environment”: λόγω  της απλότητας  του σεναρίου δεν  

δηµ ιουργήθηκε περιβάλλον . 
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Το  προτεινόµενο,  για  το  παράδειγµα  µας,  UML διάγραµµα 

δραστηριοτήτων φαίνεται  στο  σχήµα 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. Αναζήτηση  των απαιτούµενων  πόρων :  

Στο  παράδειγµα αυτό αναπτύχθηκαν δύο  πόροι :  

“section1.xml” που  περιέχει  µ ία ερώτηση  πολλαπλής  

επιλογής  (αναφέρεται  από  τη  δραστηριότητα  “Question”) και  

“section2.html” που  περιέχει  έναν  προτεινόµενο  σύνδεσµο  

(αναφέρεται  από  τη  δραστηριότητα  “Study”). Για  τη  σύλληψη  

της  απάντησης  του  µαθητή  στην ερώτηση  πολλαπλής 

επιλογής χρησιµοποιήθηκε  στη  µαθησιακή  σχεδίαση  η 

ιδιότητα  µε  όνοµα “Answer”. Στον  πόρο  “section1.xml” η  

ανάθεση  τιµής σε  αυτή  την  ιδιότητα γίνεται  µε το  παρακάτω 

απόσπασµα κώδικα :  

 
 
 

Σχήµα 6.2:  UML διάγραµµα δραστηριοτήτων 1ου παραδείγµατος. 
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Στο  αρχείο  της  µαθησιακής σχεδίασης  (imsmanifest.xml) η  
ιδιότητα  “Answer” ορίζεται  ως  εξής:  
 

 
 

Για  την  εµφάνιση  της  τιµής της  ιδιότητας  “Answer”, µπορεί  
σε  έναν  πόρο  να  χρησιµοποιηθεί  το παρακάτω  απόσπασµα 
κώδικα:  

 

 

4. Ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  του µαθήµατος :  

Για  το  παράδειγµα  αυτό  χρησιµοποιήθηκε  ο  Reload Learning 

Design Editor (εικόνες  6.1 και  6.2). Η συµπλήρωση των  

στοιχείων  της  µαθησιακής  ενότητας έγινε  µε  τη  χρήση µ ιας 

σειράς φορµών που  βρίσκονται  σε  οκτώ  καρτέλες:  Overview, 

Roles, Properties, Activit ies, Environments, Method, Files, 

Export. Επίσης  έγινε  και  επεξεργασία  του  κώδικα  µε  χρήση  

απλού  επεξεργαστή  κειµένου .  Στο  παράρτηµα της  εργασίας  

παρατίθεται  ο σχετικός  κώδικας της µαθησιακής  σχεδίασης .   
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Εικόνα 6.1: Reload Learning Design Editor (καρτέλα Overview). 

Εικόνα 6.2: Reload Learning Design Editor (καρτέλα Activities). 
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5. Εκτέλεση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου: 

Χρησιµοποιήθηκε για  την εκτέλεση  και  τον  έλεγχο της  

σχετικής µαθησιακής  ενότητας το  σύστηµα  µαθησιακής  

σχεδίασης  LeDiS, όπως  αυτό  προτείνεται  στα  πλαίσια  της  

παρούσας  εργασίας .  

 

6.3.2 ∆ιδασκαλία της σπουδαιότητας  της διατύπωσης  ενός 
αλγορίθµου 
 

Το  δεύτερο  παράδειγµα αφορά  στην  ανάπτυξη µ ίας  

µαθησιακής  ενότητας  για  τη  διδασκαλία  της σπουδαιότητας  της  

διατύπωσης  ενός  αλγορίθµου  πριν την  εκκίνηση  της  διαδικασίας 

προγραµµατισµού. Η διδακτική  προσέγγιση βασίζεται  σε  µ ία  

περίπτωση  χρήσης µαθησιακής  σχεδίασης  που διατυπώθηκε  από  

τον  Dalziel [38]. Τα  βήµατα  που προτείνονται  σύµφωνα µε  την  

παραπάνω  µεθοδολογία είναι  τα παρακάτω:  

1. Περιγραφή  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  µε αφηγηµατικό  

τρόπο:  

 Τίτλος  µαθησιακής  ενότητας:  Η σπουδαιότητα  της  

διατύπωσης  ενός αλγορίθµου .  

 ∆ιδακτική περίπτωση :  Το  µάθηµα  αυτό  εντάσσεται  στα 

πλαίσια  ενός  εισαγωγικού  µαθήµατος προγραµµατισµού .  

Η κατανόηση  από  τους  µαθητές  της  σηµασίας της  

διατύπωσης  ενός  αλγορίθµου  αποτελεί  τη  βάση  ώστε  να 

προχωρήσουν  αργότερα  στην  ανάπτυξη  προγραµµάτων  

µε  χρήση  µ ίας  γλώσσας  προγραµµατισµού.  Οι  

προαπαιτούµενες γνώσεις  που  πρέπει  να έχουν  οι 

µαθητές  αφορούν  στην έννοια  του  αλγορίθµου .  Οι  

µαθητές  θα  συµµετάσχουν  και  ατοµ ικά  και  οµαδικά  σε  εξ  

αποστάσεως  εκτέλεση της  µαθησιακής  ενότητας 

(περιβάλλον  ηλεκτρονικής  µάθησης). Ο  εκπαιδευτικός  του 

µαθήµατος  θα  αξιολογήσει  τη  συµµετοχή  των  µαθητών  

και θα  τους  παράσχει  ανατροφοδότηση .  
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 Εκπαιδευτική  (παιδαγωγική) προσέγγιση:  Μάθηση  που  

βασίζεται  σε  ατοµ ική  και  οµαδική  εργασία  των µαθητών. 

Οι  µαθητές  διερευνούν  ατοµ ικά  αλλά και  µε  

παρακολούθηση  της  εργασίας  των  συµµαθητών  τους  το  

αντικείµενο  της  υπό  διδασκαλίας  µαθησιακής ενότητας.  

 Συµµετέχοντες (ρόλοι): Μαθητής  και εκπαιδευτικός .  

 Μαθησιακά  αποτελέσµατα (διδακτικοί  στόχοι  της  

µαθησιακής  ενότητας): Οι  µαθητές  µετά  το  πέρας  της  

εκτέλεσης  της  µαθησιακής  ενότητας  θα  πρέπει  να  είναι  σε  

θέση  να  περιγράφουν  τη  σπουδαιότητα  της  διατύπωσης  

ενός  αλγορίθµου  πριν  την εκκίνηση  της  διαδικασίας  

προγραµµατισµού. 

 Ροή  δραστηριοτήτων :  Αρχικά  ο  µαθητής  διαβάζει  µ ία  

εισαγωγή η  οποία  περιλαµβάνει  τη  διατύπωση  της  

έννοιας  του  αλγορίθµου  και συνδέσµους  στο  ∆ιαδίκτυο  

για  περαιτέρω  µελέτη .  Μόλις  ολοκληρώσει  τη  

δραστηριότητα  αυτή  προχωρά  στη συµπλήρωση  µ ίας  

φόρµας  στην  οποία  καταγράφει  τη  θέση  του  (απάντηση) 

για  τη  σπουδαιότητα  της  διατύπωσης  ενός  αλγορίθµου . 

Πιο  συγκεκριµένα απαντάει  στην  ερώτηση:  «Γιατί  είναι  

σηµαντικό  να  διατυπώνεται  ο  αλγόριθµος  πριν  αρχίσει  ο  

προγραµµατισµός;». Ο  εκπαιδευτικός  παρακολουθεί  τις  

απαντήσεις  των  µαθητών  και  στο  τέλος  ολοκληρώνει  για 

όλους  τη δραστηριότητα  των  απαντήσεων. Έπειτα  οι  

µαθητές  µπορούν να  δουν  τις  απαντήσεις που  έχουν  

δώσει  οι συµµαθητές  τους  και  να  τις  σχολιάσουν  ή /και να 

αναθεωρήσουν  την  αρχική  τους  απάντηση  

συµπληρώνοντας µ ία  νέα  φόρµα .  Ο  εκπαιδευτικός  

παρακολουθεί  τις  νέες  αποκρίσεις  των  µαθητών , παρέχει  

προσωπική  ανατροφοδότηση  σε  κάθε  µαθητή  και 

ολοκληρώνει  τη δραστηριότητα  αυτή.  

 Εκπαιδευτικά  µέσα  (περιεχόµενο  µαθησιακής ενότητας): 

Μία  σειρά  από ιστοσελίδες  για την  εκτέλεση  των  

παραπάνω  δραστηριοτήτων.  
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2. Περιγραφή  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  µε  όρους της  

προδιαγραφής  IMS Learning Design: 

Μία σύντοµη  περιγραφή µε όρους της  προδιαγραφής IMS 

Learning Design θα  µπορούσε  να είναι  η παρακάτω :  

 “Level”: επίπεδο B (θα χρησιµοποιηθούν  κατά  την  

ανάπτυξη properties και condit ions). 

 “Role”: ένας  ρόλος  µε  όνοµα  student (µαθητής) και  ένας 

ρόλος µε όνοµα teacher (εκπαιδευτικός). 

 “Properties”: απαραίτητες  ιδιότητες για  την καταγραφή 

των  αποκρίσεων  των  µαθητών  και του  εκπαιδευτικού  

(Student answer, Student response to classmates, 

Teacher response) και  για τη  δήλωση  της  ολοκλήρωσης  

των  δραστηριοτήτων  (Activity Response completed, 

Activity Answer completed).  

 “Method”: το στοιχείο “method” περιέχει  ένα “play”. 

 “Play”: το στοιχείο “play” περιέχει  δύο  στοιχεία  “act”. Το  

πρώτο  σχετίζεται  µε  την ανάγνωση  του  εισαγωγικού  

κειµένου από τους  µαθητές , την  διατύπωση  των  

απαντήσεων  τους  και την  παρακολούθηση  των  

απαντήσεων  από  τον  εκπαιδευτικό.  Το  δεύτερο  σχετίζεται  

µε  τις  αποκρίσεις  των  µαθητών  στις  απαντήσεις των  

συµµαθητών  τους και  την ανατροφοδότηση από  τον  

εκπαιδευτικό .  

 “Role-part”: οι  ρόλοι του  µαθητή και  του εκπαιδευτικού  

συσχετίζονται  µε συγκεκριµένες  δραστηριότητες .  

 “Activit ies”: οι  µαθησιακές δραστηριότητες  για  το  ρόλο  

του  µαθητή  και  οι υποστηρικτικές  δραστηριότητες  για το  

ρόλο  του  εκπαιδευτικού. Οι  δραστηριότητες  αυτές  

οργανώνονται  σε δοµές  (activity structures). 

 “Resources”: περιέχεται  µ ία  σειρά  από  πόρους  οι  οποίοι  

είναι  αρχεία  XML. 

 “Environment”: περιβάλλοντα  τα  οποία  περιέχουν  τα  

µαθησιακά  αντικείµενα  της  µαθησιακής ενότητας           
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(ο  ορισµός  του  αλγορίθµου, οι  σύνδεσµοι , η  

ανατροφοδότηση  από  τον  εκπαιδευτικό) και  την υπηρεσία  

παρακολούθησης  των  απαντήσεων  από  τον  εκπαιδευτικό  

(monitor service) . 

 

Το  προτεινόµενο,  για  το  παράδειγµα  µας,  UML διάγραµµα 

δραστηριοτήτων φαίνεται  στο  σχήµα 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Αναζήτηση  των απαιτούµενων  πόρων :  

Στο  παράδειγµα  αυτό  αναπτύχθηκε  µ ία  σειρά  από XML 

αρχεία  τα οποία χρησιµοποιούνται  µετά  από  

µετασχηµατισµό τους  από  το σύστηµα  εκτέλεσης  

µαθησιακής  σχεδίασης  για την  παρουσίαση  και την  εκτέλεση 

των  δραστηριοτήτων  από  τους  συµµετέχοντες  ρόλους.  Τα 

αρχεία  αυτά  είναι  απαραίτητα  για την  καταγραφή και  την  

Σχήµα 6.3:  UML διάγραµµα δραστηριοτήτων 2ου παραδείγµατος. 
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εµφάνιση των  αποκρίσεων  των µαθητών  και της  

ανατροφοδότησης από  τον  εκπαιδευτικό.  Γίνεται  χρήση  

ιδιοτήτων όπως  αναφέρθηκε  και  στο προηγούµενο 

παράδειγµα.  

 
4. Ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου  του µαθήµατος :  

Για  το  παράδειγµα  αυτό  χρησιµοποιήθηκε  ο  Reload Learning 

Design Editor. Επίσης  έγινε και επεξεργασία  του  κώδικα  µε 

χρήση απλού  επεξεργαστή  κειµένου.  Στο παράρτηµα  της  

εργασίας παρατίθεται  ο  σχετικός  κώδικας  της  µαθησιακής  

σχεδίασης .   

 

5. Εκτέλεση και  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  σεναρίου :  

Χρησιµοποιήθηκε για  την εκτέλεση  και  τον  έλεγχο της  

σχετικής µαθησιακής  ενότητας το  σύστηµα  µαθησιακής  

σχεδίασης  LeDiS, όπως  αυτό  προτείνεται  στα  πλαίσια  της  

παρούσας  εργασίας .  
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Επίλογος 
 

7.1 Κύρια συµπεράσµατα  
 
Στην  παρούσα  εργασία  έγινε  µ ία διεξοδική  µελέτη του  

θεµατικού πεδίου  που  αφορά  στη  µαθησιακή σχεδίαση σε  

περιβάλλον  ηλεκτρονικής  µάθησης. Η µελέτη  επικεντρώθηκε  σε  

όλες  τις πτυχές του  πεδίου:  θεωρίες  µάθησης, ηλεκτρονική  

µάθηση  και  µαθησιακή σχεδίαση.  Ένα  πρώτο  συµπέρασµα  που  

προκύπτει  από  τη  µελέτη  αυτή  είναι  ότι  οι  συµµετέχοντες  σε  µ ία 

διαδικασία  σχεδίασης  και  ανάπτυξης  µαθησιακών  ενοτήτων  θα  

πρέπει  να  λαµβάνουν  υπόψη  τους  όλες  τις  πτυχές  του  θεµατικού 

πεδίου  και  ν ’  ακολουθούν µ ια  συγκεκριµένη  πορεία  βηµάτων  

εργασίας, ώστε  το  τελικό  αποτέλεσµα  να  ικανοποιεί  τους  

ορισµένους   διδακτικούς  στόχους  και  να  έχει  θετικά  µαθησιακά  

αποτελέσµατα.  

 

Ένα  πολύ  σηµαντικό  θέµα  του πεδίου  της  µαθησιακής 

σχεδίασης  είναι  η  επικέντρωση  στην εκπαιδευτική  διαδικασία  και  

όχι  µόνο  στο  περιεχόµενό  της ,  όπως συµβαίνει  µε  τα  περισσότερα  

συστήµατα  ηλεκτρονικής  µάθησης .  Κεντρικό  ρόλο  παίζει  το  γενικό  

πλαίσιο,  το  οποίο  αποτελείται  από  µ ία  σειρά  από  δραστηριότητες  

(µαθησιακές ,  υποστηρικτικές). Υποστηρίζεται  η δηµ ιουργία  

πολυχρηστικών  περιβαλλόντων ,  όπου  οι  χρήστες  υποδύονται  

διάφορους  ρόλους και  µπορούν  να  αλληλεπιδράσουν  µεταξύ  τους .  

Ένα  περιβάλλον  ηλεκτρονικής  µάθησης  πρέπει  να  κινείται  προς  

την  παραπάνω  κατεύθυνση  και,  για  να  υλοποιηθεί  αυτό,  απαιτείται  

η  ύπαρξη  µοντέλων  αναφοράς και προδιαγραφών .  Το  βασικό  

µοντέλο  αναφοράς  στην ηλεκτρονική  µάθηση  για  τα µαθησιακά  

Κ ε φ ά λ α ι ο  7
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αντικείµενα  είναι  το  SCORM, ενώ η  επικρατούσα  προδιαγραφή  για 

µαθησιακή  σχεδίαση  είναι  η  IMS Learning Design. Η προδιαγραφή  

IMS Learning Design δίνει  τη  δυνατότητα  στον  σχεδιαστή  µ ιας  

µαθησιακής  ενότητας  να  ακολουθήσει  οποιαδήποτε  παιδαγωγική  

προσέγγιση  επιθυµεί  για την περιγραφή  της  εκπαιδευτικής  

διαδικασίας µε  τρόπο  τυπικό  και  αναγνωρίσιµο  από  υπολογιστικά  

συστήµατα . Επιπρόσθετα , η  ύπαρξη  µοντέλων  αναφοράς  και  

προδιαγραφών  εξασφαλίζει  τη  διαλειτουργικότητα  και  την  

επαναχρησιµοποίηση  µαθησιακού  περιεχοµένου και  

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων .  

 

Η αναλυτική µελέτη  της  προδιαγραφής  IMS Learning Design 

µάς  οδηγεί  στη  διαπίστωση  ότι  πρόκειται  για  µ ια  µεγάλη  σε  

έκταση  και  πολύπλοκη  προδιαγραφή .  Με  βάση  τη  διαπίστωση 

αυτή   συµπεραίνουµε  ότι προφανώς  υπάρχει  δυσκολία  στην 

ευρεία  αποδοχή  και  χρήση  της .  Αποτελεί  επιτακτική ανάγκη  να 

δηµ ιουργηθούν  εργαλεία ,  τα  οποία  θα  επιτρέπουν  σε αρχάριους  

χρήστες να  σχεδιάζουν  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες,  χωρίς να  

απαιτείται  καλή γνώση του  εννοιολογικού  µοντέλου  της  

προδιαγραφής  IMS Learning Design, παρά  µόνο  γνώση  των  

βασικών εννοιών που  αποτελούν και  βασικά  στοιχεία  κάθε  

εκπαιδευτικής  διαδικασίας (ρόλοι ,  διδακτικοί  στόχοι ,  

δραστηριότητες,  περιβάλλοντα , µαθησιακοί  πόροι). Τα υπάρχοντα  

εργαλεία  που  βασίζονται  στη  συµπλήρωση  φορµών  προϋποθέτουν  

άριστη  γνώση  του  εννοιολογικού  µοντέλου  της  προδιαγραφής ,  ενώ  

τα  εργαλεία  που  υποστηρίζουν  γραφική αναπαράσταση  της  

εκπαιδευτικής  διαδικασίας  δεν  υποστηρίζουν  όλα  τα  επίπεδα  της  

προδιαγραφής .  Μία  ευρύτερη  αποδοχή και  χρήση  της  

προδιαγραφής  IMS Learning Design για  τη  δηµ ιουργία  

περιβαλλόντων  ηλεκτρονικής  µάθησης  θα  ενίσχυε  τη  δηµ ιουργία  

και  συντήρηση  αποθηκών  µαθησιακών  ενοτήτων  έτοιµων  προς  

επαναχρησιµοποίηση .  Επιπρόσθετα ,  σηµαντική  ώθηση  στην 

ευρύτερη αποδοχή  της  προδιαγραφής  θα  έδινε  η  ύπαρξη  µ ιας  
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σειράς  από  µοτίβα  (patterns) κατηγοριοποιηµένα  κατά  

παιδαγωγική προσέγγιση .  

 

7.2 Προτάσεις για περαιτέρω µελέτη και 
 επεκτάσεις του αντικειµένου της εργασίας  
 
 
 Στην παρούσα  εργασία  προτείνεται  ένα  ολοκληρωµένο  

σύστηµα  µαθησιακής  σχεδίασης  καθώς  και  µ ία  µεθοδολογία  για  

σχεδίαση και  ανάπτυξη  µαθησιακών ενοτήτων .  Η εφαρµογή  στην  

πράξη  σ ’  ένα  πραγµατικό σχολικό  περιβάλλον  αποτελεί  µ ία  αρχική  

πρόταση  για  περαιτέρω  µελέτη  και  µε  σκοπό  την  αποτίµηση  της 

αποτελεσµατικότητας  και  της  χρηστικότητας  των  προτάσεων  της 

εργασίας. Προς  την  κατεύθυνση  αυτή  θα ήταν  χρήσιµη  η  

δηµ ιουργία  ερωτηµατολογίων  και  κατάλληλου  πλαισίου  για την 

αξιολόγηση  των  µαθησιακών  αποτελεσµάτων  που  προκύπτουν  

από  την εφαρµογή  στην  πράξη  διαδικασίας  µαθησιακής  

σχεδίασης .  

 

 Αποτελεί  κοινή  διαπίστωση  ότι  τα εκπαιδευτικά  παιχνίδια  

µπορούν να  παίξουν  σηµαντικό  ρόλο στην  εκπαιδευτική  

διαδικασία  λόγω  του  ότι  είναι  ελκυστικά,  ευχάριστα  και  ελκύουν  

την  προσοχή  των  µαθητών. Η διερεύνηση  της  συνέργειας  µεταξύ  

της  προδιαγραφής  IMS Learning Design και προσαρµοζόµενων  

εκπαιδευτικών  παιχνιδιών  αποτελεί  µ ία  επόµενη  πρόταση  για  

περαιτέρω  µελέτη. 

 

 Μία  τελική  πρόταση  για  περαιτέρω  µελέτη  αποτελεί  το  θέµα 

της  σηµασιολογικής  (semantic) περιγραφής της  προδιαγραφής  

IMS Learning Design και  η δηµ ιουργία  Οντολογίας Μαθησιακής  

Σχεδίασης  (Learning Design Ontology). Η χρήση  XML σχήµατος  

για  τη  µοντελοποίηση  και  αναπαράσταση  της  προδιαγραφής  IMS 

Learning Design παρουσιάζει  περιορισµούς  όσο  αφορά  στη  

σηµασιολογική περιγραφή  του  εννοιολογικού της  µοντέλου.  Η 
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διερεύνηση  της  χρήσης  της  γλώσσας  OWL (Web Ontology 

Language) αντί του  XML σχήµατος  παρουσιάζει  εξαιρετικό  

ενδιαφέρον .  Επίσης ,  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  µελέτη  του  

τριµερούς  µοντέλου  που  περιλαµβάνει  µ ια  οντολογία  µαθησιακής  

σχεδίασης ,  µ ια  οντολογία µαθησιακών  αντικειµένων  και  µ ια 

οντολογία για  το  ενδιάµεσο  επίπεδο  µεταξύ  µαθησιακής  

σχεδίασης  και  µαθησιακών αντικειµένων.  

 

 Όσο  αφορά  στο  σύστηµα  µαθησιακής  σχεδίασης  LeDiS, που  

παρουσιάστηκε  στην  παρούσα  εργασία , αυτό  µπορεί  να  επεκταθεί  

µε  τους παρακάτω  τρόπους: 

 Ενσωµάτωση  µ ιας  ολοκληρωµένης  σειράς από  οδηγούς  

συγγραφής  µαθησιακής ενότητας,  οι οποίοι  να  

συµµορφώνονται  µε  τις  συνηθέστερες παιδαγωγικές  

προσεγγίσεις.  

 ∆ηµ ιουργία  µ ιας αποθήκης  (repository) µαθησιακών 

ενοτήτων και ενσωµάτωση δυνατότητας  αναζήτησης  µε  βάση 

συγκεκριµένα µεταδεδοµένα .  

 ∆ιερεύνηση  της  δυνατότητας  περαιτέρω  χρήσης  Widgets για 

τη  διεπαφή  του  συστήµατος  και  την  παροχή  υπηρεσιών  

προς τους  χρήστες .  

 ∆ιερεύνηση  της  πιθανής  επικοινωνίας   µε τµήµατα του  

δηµοφιλούς  συστήµατος µαθησιακής διαχείρισης  Moodle. 
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Παράρτηµα 
 

1ο παράδειγµα  µαθησιακής σχεδίασης 
 
∆ιδασκαλία  της διαδικασίας  ανταλλαγής  των τιµών δύο  
µεταβλητών  σε ένα  εισαγωγικό  µάθηµα προγραµµατισµού  
 
Αρχείο imsmanifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--  edited  by Aggelidakis Nikos, 2008  --> 
<manifest xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1" 
xmlns:imsld="http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1 
imscp_v1p1p3.xsd http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0  
IMS_LD_Level_B.xsd" identifier="SwapManifest"> 
   <organizations> 
      <imsld:learning-design identifier="Swap" uri="http://aggelid.gr" level="B"> 
         <imsld:title>Ανταλλαγή των τιµών δύο µεταβλητών (swap)</imsld:title> 
                
   <imsld:components> 
             
   <imsld:roles> 
              <imsld:learner identifier="student"> 
              <imsld:title>student role</imsld:title> 
              </imsld:learner> 
            </imsld:roles> 
    
            <imsld:properties> 
               <imsld:locpers-property identifier="scoresection1"> 
                  <imsld:datatype datatype="boolean"/> 
                  <imsld:initial-value>0</imsld:initial-value> 
               </imsld:locpers-property> 
               <imsld:locpers-property identifier="Answer"> 
     <imsld:datatype datatype="string"/> 
     <imsld:initial-value>Select</imsld:initial-
value> 
     <imsld:restriction restriction-
type="enumeration">Select</imsld:restriction>    
 <imsld:restriction restriction-type="enumeration">A</imsld:restriction> 
     <imsld:restriction restriction-
type="enumeration">B</imsld:restriction> 
     <imsld:restriction restriction-
type="enumeration">C</imsld:restriction> 
      </imsld:locpers-property>    
                     
            </imsld:properties>             
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            <imsld:activities> 
               <imsld:learning-activity identifier="section1"> 
      <imsld:title>Question</imsld:title> 
                  <imsld:activity-description> 
                     <imsld:item identifierref="res-section1" identifier="I-section1" /> 
                  </imsld:activity-description> 
                  <imsld:complete-activity> 
                     <imsld:when-property-value-is-set> 
                        <imsld:property-ref ref="scoresection1"/> 
                        <imsld:property-value>1</imsld:property-value> 
                     </imsld:when-property-value-is-set> 
                  </imsld:complete-activity> 
               </imsld:learning-activity> 
 
               <imsld:learning-activity identifier="section2"> 
      <imsld:title>Study</imsld:title> 
                  <imsld:activity-description> 
                     <imsld:item identifierref="res-section2" identifier="I-section2" /> 
                  </imsld:activity-description> 
               </imsld:learning-activity> 
 
               <imsld:activity-structure structure-type="sequence" 
identifier="sectionsequence"> 
                  <imsld:title>Activities</imsld:title> 
                  <imsld:learning-activity-ref ref="section1"/> 
                  <imsld:learning-activity-ref ref="section2"/>                   
               </imsld:activity-structure> 
            </imsld:activities> 
         </imsld:components> 
         <imsld:method> 
            <imsld:play> 
    <imsld:title>∆ραστηριότητες</imsld:title> 
               <imsld:act> 
                  <imsld:role-part> 
                     <imsld:role-ref ref="student"/> 
                     <imsld:activity-structure-ref ref="sectionsequence"/> 
                  </imsld:role-part> 
               </imsld:act> 
            </imsld:play> 
 
         <imsld:conditions> 
    <imsld:if> 
     <imsld:is> 
      <imsld:property-ref ref="Answer"/> 
                     <imsld:property-value>B</imsld:property-value> 
                 </imsld:is>     
    </imsld:if> 
    <imsld:then> 
     <imsld:hide> 
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      <imsld:class class="Answer" /> 
     </imsld:hide> 
                 <imsld:change-property-value> 
                     <imsld:property-ref ref="scoresection1"/> 
                     <imsld:property-value>1</imsld:property-value> 
                 </imsld:change-property-value>    
    </imsld:then> 
    <imsld:else> 
     <imsld:if> 
      <imsld:is-not> 
       <imsld:property-ref ref="Answer"/> 
       <imsld:property-
value>Select</imsld:property-value>       
      </imsld:is-not> 
     </imsld:if> 
     <imsld:then> 
     <imsld:show> 
      <imsld:class class="Answer" /> 
     </imsld:show>      
     </imsld:then> 
     <imsld:else> 
      <imsld:hide> 
       <imsld:class class="Answer" /> 
      </imsld:hide> 
     </imsld:else> 
    </imsld:else> 
   </imsld:conditions> 
                      
         </imsld:method> 
      </imsld:learning-design> 
   </organizations> 
    
   <resources> 
      <resource identifier="res-section1" type="imsldcontent" 
href="section1.xml"> 
    <file href="section1.xml" /> 
      </resource> 
      <resource identifier="res-section2" type="imsldcontent" 
href="section2.html"> 
    <file href="section2.html" />       
      </resource> 
   </resources> 
    
</manifest> 
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Αρχείο section1.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<html xmlns:ld="http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0" 
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 <head> 
  <title>Απαντήστε στην ερώτηση</title> 
 </head> 
 <body> 
  <h1>Επιλέξτε τη σωστή απάντηση</h1> 
   
  <p> 
  <b>Τι θα τυπωθεί κατά την εκτέλεση του παρακάτω 
αλγόριθµου;</b>  
  <p>x=5, y=4 </p> 
  <p>x=y, y=x </p> 
  <p>τύπωσε x,y </p> 
  <blockquote><b>A.</b>5,4</blockquote> 
  <blockquote><b>B.</b>4,4</blockquote> 
  <blockquote><b>C.</b>4,5</blockquote>   
  
  </p> 
   
  <p>Επιλέξτε την απάντησή σας: <ld:set-property  
ref="Answer"/></p> 
 
  <div class="Answer"> 
   <font color="red"> <p>Η απάντηση <b><ld:view-property 
ref="Answer" view="title-value"/></b> είναι λάθος! 
Ξαναπροσπαθήστε...</p></font> 
  </div> 
 </body> 
</html> 
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2ο παράδειγµα  µαθησιακής σχεδίασης 
 
∆ιδασκαλία  της σηµασίας της  διατύπωσης  ενός  αλγορίθµου  σε  ένα  
εισαγωγικό  µάθηµα προγραµµατισµού 
 
Αρχείο imsmanifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- Edited by Aggelidakis Nikos, 2008 --> 
<manifest xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1" 
xmlns:imsld="http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1 
http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1.xsd 
http://www.imsglobal.org/xsd/imsld_v1p0 
http://www.imsglobal.org/xsd/IMS_LD_Level_B.xsd" identifier="manifest-
Algorithm"> 
  <organizations> 
    <imsld:learning-design identifier="UOL-Algorithm" level="B" sequence-
used="false" uri="aggelid.algorithm.gr" version="1.0"> 
      <imsld:title>Η σπουδαιότητα της διατύπωσης ενός 
αλγορίθµου</imsld:title> 
      <imsld:components> 
        <imsld:roles> 
          <imsld:learner identifier="Student"> 
            <imsld:title>student</imsld:title> 
          </imsld:learner> 
          <imsld:staff identifier="Teacher"> 
            <imsld:title>teacher</imsld:title> 
          </imsld:staff> 
        </imsld:roles> 
        <imsld:properties> 
          <imsld:locpers-property identifier="lp-student-answer"> 
            <imsld:title>Student answer</imsld:title> 
            <imsld:datatype datatype="text" /> 
          </imsld:locpers-property> 
          <imsld:locpers-property identifier="lp-student-response-to-classmates"> 
            <imsld:title>Student response to classmates</imsld:title> 
            <imsld:datatype datatype="text" /> 
          </imsld:locpers-property> 
          <imsld:locpers-property identifier="lp-teacher-response"> 
            <imsld:title>Teacher response</imsld:title> 
            <imsld:datatype datatype="text" /> 
          </imsld:locpers-property> 
          <imsld:locpers-property identifier="lp-activity-response-completed"> 
            <imsld:title>Activity Response completed</imsld:title> 
            <imsld:datatype datatype="boolean" /> 
            <imsld:initial-value>false</imsld:initial-value> 
          </imsld:locpers-property> 
    <imsld:loc-property identifier="lp-activity-answer-completed"> 
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            <imsld:title>Activity Answer completed</imsld:title> 
            <imsld:datatype datatype="boolean" /> 
            <imsld:initial-value>false</imsld:initial-value> 
          </imsld:loc-property> 
        </imsld:properties> 
        <imsld:activities> 
          <imsld:learning-activity identifier="la-read-introduction" isvisible="true"> 
            <imsld:title>Introduction</imsld:title> 
            <imsld:activity-description> 
              <imsld:item identifier="i-introduction" identifierref="r-introduction" 
isvisible="true"> 
                <imsld:title>What is algorithm</imsld:title> 
              </imsld:item> 
            </imsld:activity-description> 
            <imsld:complete-activity> 
              <imsld:user-choice /> 
            </imsld:complete-activity> 
          </imsld:learning-activity> 
          <imsld:learning-activity identifier="la-answer" isvisible="true"> 
            <imsld:title>Answer</imsld:title> 
            <imsld:activity-description> 
              <imsld:item identifier="i-answer" identifierref="r-answer" 
isvisible="true"> 
                <imsld:title>What is algorithm?</imsld:title> 
              </imsld:item> 
            </imsld:activity-description> 
            <imsld:complete-activity> 
              <imsld:when-property-value-is-set> 
                <imsld:property-ref ref="lp-activity-answer-completed" /> 
                <imsld:property-value>true</imsld:property-value> 
              </imsld:when-property-value-is-set> 
            </imsld:complete-activity> 
          </imsld:learning-activity> 
          <imsld:learning-activity identifier="la-respond-to-classmates" 
isvisible="false"> 
            <imsld:title>Respond to classmates answers</imsld:title> 
            <imsld:activity-description> 
              <imsld:item identifier="i-respond-to-classmates" identifierref="r-
response-to-classmates" isvisible="true"> 
                <imsld:title>Respond to classmates answers</imsld:title> 
              </imsld:item> 
            </imsld:activity-description> 
            <imsld:complete-activity> 
              <imsld:when-property-value-is-set> 
                <imsld:property-ref ref="lp-activity-response-completed" /> 
                <imsld:property-value>true</imsld:property-value> 
              </imsld:when-property-value-is-set> 
            </imsld:complete-activity> 
          </imsld:learning-activity> 
          <imsld:support-activity identifier="sa-monitor" isvisible="true"> 
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            <imsld:title>Monitoring students</imsld:title> 
            <imsld:role-ref ref="Student" /> 
            <imsld:environment-ref ref="e-overview" /> 
            <imsld:activity-description> 
              <imsld:item identifier="i-monitor" identifierref="r-answer-complete" 
isvisible="true"> 
                <imsld:title>Complete Activity</imsld:title> 
              </imsld:item> 
            </imsld:activity-description> 
            <imsld:complete-activity> 
              <imsld:when-property-value-is-set> 
                <imsld:property-ref ref="lp-activity-answer-completed" /> 
                <imsld:property-value>true</imsld:property-value> 
              </imsld:when-property-value-is-set> 
            </imsld:complete-activity> 
          </imsld:support-activity> 
          <imsld:support-activity identifier="sa-respond" isvisible="true"> 
            <imsld:title>Respond to students answers</imsld:title> 
            <imsld:role-ref ref="Student" /> 
            <imsld:activity-description> 
              <imsld:item identifierref="r-answer-teacher" isvisible="true" /> 
            </imsld:activity-description> 
          </imsld:support-activity> 
          <imsld:activity-structure identifier="as-introduction-answer" structure-
type="sequence"> 
            <imsld:title>Introduction-Answer</imsld:title> 
            <imsld:environment-ref ref="e-environment" /> 
            <imsld:learning-activity-ref ref="la-read-introduction" /> 
            <imsld:learning-activity-ref ref="la-answer" /> 
          </imsld:activity-structure> 
          <imsld:activity-structure identifier="as-overview-response" structure-
type="sequence"> 
            <imsld:title>Students answers</imsld:title> 
            <imsld:environment-ref ref="e-overview" /> 
            <imsld:environment-ref ref="e-teacher-response" /> 
            <imsld:learning-activity-ref ref="la-respond-to-classmates" /> 
          </imsld:activity-structure> 
        </imsld:activities> 
        <imsld:environments> 
          <imsld:environment identifier="e-environment"> 
            <imsld:title>Help</imsld:title> 
            <imsld:learning-object identifier="lo-help" isvisible="true"> 
              <imsld:title>Definition</imsld:title> 
              <imsld:item identifier="i-definition" identifierref="r-definition" 
isvisible="true"> 
                <imsld:title>Definitions</imsld:title> 
              </imsld:item> 
            </imsld:learning-object> 
            <imsld:learning-object identifier="lo-sites" isvisible="true"> 
              <imsld:title>Links</imsld:title> 



Παράρτηµα  
 

 
- 142 - 

              <imsld:item identifier="i-site-1" identifierref="r-site-1" isvisible="true"> 
                <imsld:title>Wikipedia</imsld:title> 
              </imsld:item> 
              <imsld:item identifier="i-site-2" identifierref="r-site-2" isvisible="true"> 
                <imsld:title>Wikipedia</imsld:title> 
              </imsld:item> 
            </imsld:learning-object> 
          </imsld:environment> 
          <imsld:environment identifier="e-overview"> 
            <imsld:title>Overiview answers</imsld:title> 
            <imsld:service identifier="s-overview" isvisible="true"> 
              <imsld:monitor> 
                <imsld:role-ref ref="Student" /> 
                <imsld:title>Students answers</imsld:title> 
                <imsld:item identifierref="r-overview" isvisible="true" /> 
              </imsld:monitor> 
            </imsld:service> 
          </imsld:environment> 
          <imsld:environment identifier="e-teacher-response"> 
            <imsld:title>Respose by teacher</imsld:title> 
            <imsld:learning-object identifier="lo-response-teacher" 
isvisible="true"> 
              <imsld:title>Response by teacher</imsld:title> 
              <imsld:item identifierref="r-response-by-teacher" isvisible="true" /> 
            </imsld:learning-object> 
          </imsld:environment> 
        </imsld:environments> 
      </imsld:components> 
      <imsld:method> 
        <imsld:play identifier="Play-1" isvisible="true"> 
          <imsld:title>What is Algorithm</imsld:title> 
          <imsld:act identifier="Act-1"> 
            <imsld:title>Students answers</imsld:title> 
            <imsld:role-part identifier="rp-student-1"> 
              <imsld:title>Introduction-Answer</imsld:title> 
              <imsld:role-ref ref="Student" /> 
              <imsld:activity-structure-ref ref="as-introduction-answer" /> 
            </imsld:role-part> 
            <imsld:role-part identifier="rp-teacher-1"> 
              <imsld:title>Support-Monitor students</imsld:title> 
              <imsld:role-ref ref="Teacher" /> 
              <imsld:support-activity-ref ref="sa-monitor" /> 
            </imsld:role-part> 
            <imsld:complete-act> 
              <imsld:when-role-part-completed ref="rp-teacher-1" /> 
            </imsld:complete-act> 
          </imsld:act> 
          <imsld:act identifier="Act-2"> 
            <imsld:title>Overview students' answers</imsld:title> 
            <imsld:role-part identifier="rp-student-2"> 
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              <imsld:title>Students' answers</imsld:title> 
              <imsld:role-ref ref="Student" /> 
              <imsld:activity-structure-ref ref="as-overview-response" /> 
            </imsld:role-part> 
            <imsld:role-part identifier="rp-teacher-2"> 
              <imsld:title>Support-respond to students</imsld:title> 
              <imsld:role-ref ref="Teacher" /> 
              <imsld:support-activity-ref ref="sa-respond" /> 
            </imsld:role-part> 
            <imsld:complete-act> 
              <imsld:when-role-part-completed ref="rp-teacher-2" /> 
            </imsld:complete-act> 
          </imsld:act> 
          <imsld:complete-play> 
            <imsld:when-last-act-completed /> 
          </imsld:complete-play> 
        </imsld:play> 
        <imsld:complete-unit-of-learning> 
          <imsld:when-play-completed ref="Play-1" /> 
        </imsld:complete-unit-of-learning> 
        <imsld:conditions> 
          <imsld:if> 
            <imsld:not> 
              <imsld:no-value> 
                <imsld:property-ref ref="lp-teacher-response" /> 
              </imsld:no-value> 
            </imsld:not> 
          </imsld:if> 
          <imsld:then> 
            <imsld:show> 
              <imsld:environment-ref ref="e-teacher-response" /> 
            </imsld:show> 
          </imsld:then> 
          <imsld:else> 
            <imsld:hide> 
              <imsld:environment-ref ref="e-teacher-response" /> 
            </imsld:hide> 
          </imsld:else> 
          <imsld:if> 
            <imsld:complete> 
              <imsld:learning-activity-ref ref="la-answer" /> 
            </imsld:complete> 
          </imsld:if> 
          <imsld:then> 
            <imsld:show> 
              <imsld:class with-control="false" class="c-answer-complete" /> 
            </imsld:show> 
            <imsld:hide> 
              <imsld:class with-control="false" class="c-answer-not-complete" /> 
            </imsld:hide> 
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          </imsld:then> 
          <imsld:else> 
            <imsld:show> 
              <imsld:class with-control="false" class="c-answer-not-complete" /> 
            </imsld:show> 
            <imsld:hide> 
              <imsld:class with-control="false" class="c-answer-complete" /> 
            </imsld:hide> 
          </imsld:else> 
          <imsld:if> 
            <imsld:complete> 
              <imsld:learning-activity-ref ref="la-respond-to-classmates" /> 
            </imsld:complete> 
          </imsld:if> 
          <imsld:then> 
            <imsld:show> 
              <imsld:class with-control="false" class="c-response-complete" /> 
            </imsld:show> 
            <imsld:hide> 
              <imsld:class with-control="false" class="c-response-not-complete" /> 
            </imsld:hide> 
          </imsld:then> 
          <imsld:else> 
            <imsld:show> 
              <imsld:class with-control="false" class="c-response-not-complete" /> 
            </imsld:show> 
            <imsld:hide> 
              <imsld:class with-control="false" class="c-response-complete" /> 
            </imsld:hide> 
          </imsld:else> 
        </imsld:conditions> 
      </imsld:method> 
    </imsld:learning-design> 
  </organizations> 
  <resources> 
  <resource identifier="r-introduction" type="imsldcontent" 
href="introduction.xml"> 
   <file href="introduction.xml"/> 
   <file href="style.css"/> 
  </resource> 
  <resource identifier="r-definition" type="imsldcontent" 
href="definition.xml"> 
   <file href="definition.xml"/> 
   <file href="style.css"/> 
  </resource> 
  <resource identifier="r-site-1" type="webcontent" 
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm"/> 
  <resource identifier="r-site-2" type="webcontent" 
href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF
%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82"/> 
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  <resource identifier="r-answer" type="imsldcontent" 
href="answer-form.xml"> 
   <file href="answer-form.xml"/> 
   <file href="style.css"/> 
  </resource> 
  <resource identifier="r-answer-complete" type="imsldcontent" 
href="set-answer-complete.xml"> 
   <file href="set-answer-complete.xml"/> 
   <file href="style.css"/> 
  </resource> 
  <resource identifier="r-overview" type="imsldcontent" 
href="overview.xml"> 
   <file href="overview.xml"/> 
   <file href="style.css"/> 
  </resource> 
  <resource identifier="r-response-to-classmates" 
type="imsldcontent" href="response-to-answer-form.xml"> 
   <file href="response-to-answer-form.xml"/> 
   <file href="style.css"/> 
  </resource> 
  <resource identifier="r-response-by-teacher" 
type="imsldcontent" href="answer-teacher-comment.xml"> 
   <file href="answer-teacher-comment.xml"/> 
   <file href="style.css"/> 
  </resource> 
  <resource identifier="r-answer-teacher" type="imsldcontent" 
href="answer-teacher-form.xml"> 
   <file href="answer-teacher-form.xml"/> 
   <file href="style.css"/> 
  </resource> 
 </resources> 
</manifest> 
 
 
 

 


