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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να καθορισθούν οι παιδαγωγικές σχεδιάσεις 
της πλατφόρµας Moodle, προκειµένου να υλοποιηθούν σε αυτή προγράµµατα Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων και να υλοποιηθούν οι προτεινόµενες επεκτάσεις. 

Για να αποφασιστεί ο σχεδιασµός του Moodle, µελετήθηκαν οι θεωρίες µάθησης που θα 
πρέπει να υιοθετηθούν στα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων, οι απαιτήσεις των 
προγραµµάτων τηλεκατάρτισης και τα προγράµµατα τηλεκατάρτισης που υλοποιήθηκαν ανά 
τον κόσµο.  

Αρχικά, από την µελέτη των θεωριών µάθησης προέκυψε ότι ένα σύστηµα τηλεκατάρτισης θα 
πρέπει να υποστηρίζει την ενεργό συµµετοχή των χρηστών του και την εµπλοκή αυτών σε 
αυθεντικές δραστηριότητες µάθησης, θα πρέπει να προάγει την συνεργασία µεταξύ των 
χρηστών παρέχοντας σε αυτούς τα κατάλληλα εργαλεία διαλόγου και να διευκολύνει την 
διαδικασία µάθησης µέσω γνωστικών εργαλείων. Τέλος, οι λεπτοµέρειες υλοποίησης ενός 
τέτοιου συστήµατος θα πρέπει να προσαρµόζονται στα ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτιστικά 
χαρακτηριστικά των εκάστοτε χρηστών. Χρήσιµα συµπεράσµατα προέκυψαν και από την 
µελέτη των βασικών απαιτήσεων ενός συστήµατος τηλεκατάρτισης. Με βάση αυτά τα 
συµπεράσµατα ένα σύστηµα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τους 
χρήστες του, να αποδίδει ρόλους σε αυτούς ανάλογα µε την ιδιότητα τους και να τους παρέχει 
ανάλογα µε τον ρόλο τους τα κατάλληλα εργαλεία και υπηρεσίες υποστήριξης. Τέλος από την 
µελέτη προγραµµάτων τηλεκατάρτισης που υλοποιήθηκαν ανά τον κόσµο προκύπτει ότι στην 
πλειοψηφία τους τα προγράµµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων 
οργανώνονται σε ολοκληρωµένες εκπαιδευτικές πλατφόρµες όπως το Moodle.  

Από την µελέτη των παραπάνω, προκύπτουν οι σχεδιαστικές λεπτοµέρειες υλοποίησης ενός 
συστήµατος τηλεκατάρτισης και οι δυνατές υπηρεσίες και τα εργαλεία που µπορεί να παρέχει 
ένα τέτοιο σύστηµα. Αυτές οι υπηρεσίες και τα εργαλεία είναι: υπηρεσίες επικοινωνίας, 
υπηρεσίες υποστήριξης της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων, υπηρεσίες διαχείρισης 
χρηστών, υπηρεσίες υποστήριξης εκπαιδευτών και υπηρεσίες για τη σχεδίαση µαθηµάτων.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συµπεράσµατα, προτείνεται ο σχεδιασµός και η οργάνωση 
του Moodle προκειµένου να υποστηριχθεί αποτελεσµατικά η τηλεκατάρτιση ενηλίκων, 
καθορίζονται οι ρόλοι των χρηστών που θα πρέπει να υποστηρίζει το Moodle και 
περιγράφονται ενδεικτικά σενάρια χρήσης της πλατφόρµας. Οι ρόλοι που απαιτούνται να 
υπάρχουν στο Moodle για την επιτυχή υλοποίηση των προγραµµάτων τηλεκατάρτισης είναι: ο 
διαχειριστής του συστήµατος, ο δηµιουργός µαθηµάτων, ο εκπαιδευτής, η γραµµατεία, ο 
εκπαιδευόµενος και τέλος ο ρόλος του επισκέπτη. 

Στην συνέχεια, η πλατφόρµα Moodle αξιολογείται µε βάση πέντε άξονες αξιολόγησης: την 
χρηστικότητα των προσφερόµενων λειτουργιών της πλατφόρµας, την λειτουργικότητα, τις 
πρακτικές προϋποθέσεις αποδοχής, την εκπαιδευτική αποδοχή και τέλος την υποκειµενική 
ικανοποίηση των χρηστών. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι αν και το Moodle προσφέρει 
στους εκπαιδευόµενους του πληθώρα λειτουργιών, οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητική 
απόδοση, τόσο από τεχνικής, όσο και από παιδαγωγικής πλευράς, επιδέχεται βελτιώσεις. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση, υλοποιήθηκαν οι υπηρεσίες videoconference και lecture. Με τις 
δυνατότητες που προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες (µετάδοση live βίντεο, chat, whiteboard), 
υποστηρίζεται η συνεργασία των εκπαιδευοµένων, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνήσουν 
σύγχρονα µεταξύ τους. 



 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

The main goal of this thesis is to define the pedagogical designs of the Moodle tele-education 
platform for supporting Vocational Education and Training (VET) programs and also to 
implement the intended extensions. 

To define the pedagogical designs of Moodle, the following were studied: the learning 
theories that must be adopted to the VET programs, the basic requirements and 
characteristics of a VET system and other VET programs that have been implemented in the 
world. 

Firstly, from the study of the learning theories what came up was that a VET system must 
support the active users’ participation and their involvement in real learning activities. Also, 
those systems must support the collaboration between users providing them with 
communication services and must facilitate the learning process via cognitive tools. Beside 
that, the implementation details of the VET system have to adapt to the particular social-
cultural characteristics of the users. Next, useful conclusions were reached from the study of 
the basic requirements of a VET system. Considering these conclusions, a VET system must 
be able to manage all its users, give them roles depending on their identities and provide 
them with supporting tools and services. From the study of the Vet programs that have been 
implemented so far on a global scale, it was found that the majority of these programs were 
organized using integrated educational platforms such as Moodle. 

Studying the above, the design and the implementation details of a VET system and the 
possible services and tools that the users can have access to, arose. These services and tools 
are: communication services, productivity services, student involvement services, 
administration tools, course delivery tools and content development tools.  

Considering the above conclusions, some of the suggestions include the design of Moodle for 
efficient adults’ teletraining support, the users’ roles that Moodle must support and some 
possible use cases of the platform. The roles that Moodle ought to support are: the system’s 
administrator, the course creator, the teacher, the student and the guest.  

Furthermore, the platform Moodle is evaluated on the basis of five fundamental axes: the 
usability of the providing services, the functionality, the practical basic conditions of 
acceptance and the users’ subjective contentment. From this evaluation, what emerged was 
that although Moodle offers to its users plenty of services, which present satisfactory 
performance both from a technical and pedagogical aspect, is susceptible to improvements. 
To this direction, videoconference and lecture services were implemented. These services 
offer additional abilities (broadcast live video, chat, whiteboard) that support the collaboration 
between students, who can communicate with other peers in a synchronous mode. 
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Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  1 :  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η  
Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η  Κ Α Ι  Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η  

Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν   

1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (VET) ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Η παγκοσµιοποίηση της αγοράς και η όξυνση του ανταγωνισµού, σε συνδυασµό µε τις 
αλλεπάλληλες µεταβολές της τεχνολογίας, οδηγούν τις σύγχρονες οικονοµίες στην ανάγκη για 
εκσυγχρονισµό και γενική αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Βασική προϋπόθεση για την 
επίτευξη αυτών των στόχων είναι η αδιάκοπη εξειδίκευση σε νέες ειδικότητες και η 
προσαρµογή της απασχόλησης στα νέα δεδοµένα.  

Οι σηµερινές κυβερνήσεις αλλά και επιχειρηµατικοί φορείς, έχοντας συνειδητοποιήσει τις 
ανάγκες της εποχής, παρέχουν πλέον προγράµµατα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης που 
διασυνδέουν τη θεωρητική µε την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως την εφαρµοσµένη 
διάσταση των επιστηµών στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία. Τα προγράµµατα αυτά είναι 
γνωστά ως προγράµµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Vocational Education 
and Training - VET). 

Απώτερος σκοπός των πρωτοποριακών αυτών προγραµµάτων είναι η κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών και η παροχή των απαραίτητων εφοδίων σε ενήλικες που επιθυµούν 
να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέα προσόντα και επαγγελµατικές 
δεξιότητες, βελτιώνοντας έτσι το γνωστικό τους επίπεδο και ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Τα προγράµµατα αυτά υλοποιούνται για 
γνωστικά αντικείµενα, τα οποία συνήθως δεν προσφέρονται από την τυπική εκπαίδευση, όπως 
ξενοδοχειακά επαγγέλµατα και επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τη γεωργία και την αλιεία. Η 
δυσκολία των µαθηµάτων που προσφέρονται στα VET προγράµµατα ποικίλει: µπορεί να είναι 
βασικού επιπέδου γνώσεων, εξειδικευµένων δεξιοτήτων ή ανώτερου επιπέδου γνώσεων. 

Συχνά τα VET προγράµµατα προσφέρονται σε συνδυασµό µε τεχνολογίες ηλεκτρονικής 
µάθησης (e-learning). Η κατάλληλη xρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας - ΤΠΕ (Information and Communication Technologies - ICTs) και του ∆ιαδικτύου 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση βοηθούν στην αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων, 
παρέχοντας δυνατότητα για καλύτερη ποιότητα, µεγαλύτερη ευκολία, ποικιλία και 
αποτελεσµατικότητα. Αυτό είναι πλέον γενικά αποδεκτό και έχει αποδειχθεί επανειληµµένα 
στην πράξη. Αντίστοιχη έρευνα παρουσιάζεται στην επόµενη παράγραφο. 

 

1.2 ΧΡΗΣΗ Ε-LEARNING ΣΤΑ VET ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Το ερώτηµα που προκύπτει είναι εάν η χρήση e-learning βελτιώνει τελικά την εκπαιδευτική 
διαδικασία στα VET προγράµµατα. Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε 



 

 

τη χρήση των ICTs και του ∆ιαδικτύου στα VET προγράµµατα [8] απαντά θετικά στο ερώτηµα 
αυτό καθώς αποκαλύπτει ότι η χρήση των ICTs και του ∆ιαδικτύου: 

 προσθέτει ευελιξία όσον αφορά στο χρόνο και στον τόπο διεξαγωγής των µαθηµάτων, 

 προσφέρει νέες µεθόδους εκµάθησης και διδασκαλίας, 

 αποτελεί κίνητρο για την εµπλοκή των εκπαιδευοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

 συνδυάζει ακόµη περισσότερο τη θεωρία µε την πρακτική εξάσκηση, 

 βοηθά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευοµένων και των δεξιοτήτων τους 
όσον αφορά τη χρήση των Η/Υ, 

 βελτιώνει τα µαθησιακά αποτελέσµατα και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των 
εκπαιδευοµένων, 

 παρέχει εξατοµικευµένη µάθηση, 

 µπορεί να αλλάξει το ρόλο των εκπαιδευτών και 

 µπορεί να κάνει τους εκπαιδευόµενους πιο υπεύθυνους για τη µαθησιακή τους πορεία. 

Επιπρόσθετα, η Cedefop [4], τον Απρίλιο του 2005 πραγµατοποίησε έρευνα γύρω από θέµατα 
χρήσης e-learning. Η έρευνα καταδεικνύει σαφώς ότι η χρήση e-learning σε εκπαιδευτικά 
προγράµµατα παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε χρήση ενός online ερωτηµατολογίου στο οποίο απάντησε 
δείγµα 600 ατόµων από χώρες της Ευρώπης (στη συντριπτική πλειοψηφία), της Αφρικής, της 
Μέσης Ανατολής, της Ασίας, της Αµερικής και της Αυστραλίας. Τα γνωστικά αντικείµενα των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα οποία εφαρµόστηκε e-learning φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 
1.2.1. Παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία αναφέρεται σε VET γνωστικά αντικείµενα, άρα τα e-
learning πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουµε στη συνέχεια ισχύουν και ως πλεονεκτήµατα της 
χρήσης e-learning στα VET προγράµµατα. 

 

 

∆ιάγραµµα 1.2.1: Γνωστικά αντικείµενα e-learning προγραµµάτων 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα ήταν ότι το 98% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η 
χρήση e-learning ωφελεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριµένα το 65% υποστήριξε ότι η 
ευελιξία είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα. Άλλα πλεονεκτήµατα, όπως η αυτονοµία των 
εκπαιδευοµένων, η αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ποιότητα του 



 

 

εκπαιδευτικού υλικού µε τα αντίστοιχα ποσοστά σηµαντικότητας φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 
1.2.2. 

 

 

∆ιάγραµµα 1.2.2: Πλεονεκτήµατα χρήσης e-learning 

 

Στην ερώτηση «Ποιες από τις παρακάτω δεξιότητες θεωρείτε ότι αναπτύξατε χάρη στη χρήση 
e-learning» µε πιθανές απαντήσεις: 

 γνωστικές δεξιότητες (π.χ. επεξεργασία µεγάλης ποσότητας πληροφοριών) 

 παιδαγωγικές δεξιότητες (π.χ. παιδαγωγική συµπεριφορά σε εικονικό περιβάλλον) 

 µαθησιακές δεξιότητες (π.χ. συµµετοχή σε online συνεργατικές δραστηριότητες)  

 τεχνικές δεξιότητες (π.χ. χρήση εργαλείων για επεξεργασία πολυµεσικού περιεχοµένου) 

 οργανωτικές δεξιότητες (π.χ. διαχείριση εργασιών και οργάνωση πληροφοριών) 

οι ερωτηθέντες θα έπρεπε να αποδώσουν ένα βαθµό σηµαντικότητας από το 1 έως το 3 σε 
κάθε δυνατή απάντηση (η πιο σηµαντική απάντηση βαθµολογείται µε 1). Όπως φαίνεται και 
στο ∆ιάγραµµα 1.2.3, το 29% των ερωτηθέντων αποδίδει βαθµό σηµαντικότητας 1 στις 
παιδαγωγικές και µαθησιακές δεξιότητες, δηλαδή θεωρεί ότι ανέπτυξε αυτές τις δεξιότητες σε 
µεγαλύτερο βαθµό. Το 36% αποδίδει βαθµό σηµαντικότητας 2 στις γνωστικές δεξιότητες και 
το 27% αποδίδει βαθµό σηµαντικότητας 3 στις τεχνικές δεξιότητες. 

 



 

 

 

∆ιάγραµµα 1.2.3: ∆εξιότητες που αναπτύχθηκαν από τη χρήση e-learning 

 

Τέλος, αναµενόµενα οι συµµετέχοντες στα e-learning προγράµµατα ανέπτυξαν σηµαντικά τις 
ICTs δεξιότητές τους, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1.2.4. 

 

 

∆ιάγραµµα 1.2.4: Βελτίωση ICTs δεξιοτήτων από τη χρήση e-learning 

 

Για την παροχή VET προγραµµάτων µε χρήση e-learning θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα 
online σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως online VET 
σύστηµα. Για το σύστηµα αυτό θα πρέπει να επιλεγεί µια πλατφόρµα τηλεκατάρτισης, η οποία 
θα προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία και υπηρεσίες υποστήριξης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Για να αποφασιστούν ποια θα είναι τα εργαλεία αυτά και ποιες οι υπηρεσίες, θα 
ληφθούν υπόψη οι γενικές λειτουργικές απαιτήσεις ενός online VET συστήµατος, οι 
κατάλληλες θεωρίες µάθησης, αλλά και η υπάρχουσα εµπειρία στην υλοποίηση προγραµµάτων 
τηλεκατάρτισης ανά τον κόσµο. 

 

 

 



 

 

Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  2 :  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ  O N L I N E  V E T  

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ   

 

 Για την επιτυχή υλοποίηση ενός ευέλικτου VET συστήµατος, θεωρείται απαραίτητη η 
διερεύνηση του πλαισίου ανάπτυξής του. Το πλαίσιο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε για την 
παρούσα εργασία αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: 

 Στάδιο 0: Μελέτη µαθησιακών θεωριών που θα πρέπει να υιοθετηθούν στα προγράµµατα 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 Στάδιο 1: Ανάλυση των βασικών απαιτήσεων ενός online VET συστήµατος 
 Στάδιο 2: Μελέτη αντίστοιχων VET προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν ανά τον κόσµο 
 Στάδιο 3: Περιγραφή του συνόλου των δυνατών υπηρεσιών που µπορεί να υποστηρίζει 
ένα online VET σύστηµα. Το σύνολο των υπηρεσιών προέκυψε λαµβάνοντας υπόψη τα 
στάδια 0, 1 και 2. 

 Στάδιο 4: Μελέτη των διαθέσιµων διεθνών προτύπων Μαθησιακής τεχνολογίας. 
 Στάδιο 5: Επιλογή της εκπαιδευτικής πλατφόρµας Moodle, στην οποία θα οργανωθούν τα 
οnline VET προγράµµατα.  

 Στάδιο 6: Περιγραφή της πλατφόρµας Moodle. 
 Στάδιο 7: Αξιολόγηση της πλατφόρµας Moodle. 
 Στάδιο 8: Υλοποίηση επεκτάσεων που πιθανώς να προκύψουν από την αξιολόγηση της 
εκπαιδευτικής πλατφόρµας Moodle. 

 



 

 

Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  3 :  ΜΑ Θ Η Σ Ι Α Κ Ε Σ  
Θ Ε Ω Ρ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η  

Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν  

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η µελέτη των θεωριών µάθησης στοχεύει στο να διευκρινιστεί ποια είναι εκείνα τα 
εκπαιδευτικά εργαλεία και οι λεπτοµέρειες υλοποίησης ενός online VET συστήµατος, τα οποία 
µπορούν να υποστηρίξουν τις θεωρίες µάθησης, και να βελτιώσουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Το ερώτηµα που προκύπτει είναι ποιες θεωρίες µάθησης θα πρέπει να υιοθετηθούν στα 
προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι µαθησιακές θεωρίες στις οποίες στηρίζεται η 
σχεδίαση και η υλοποίηση των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευοµένων. Οι 
Ference & Vockell (1994) και Wilkenson (1984) αναφέρουν ότι γενικά οι ενήλικοι σαν 
εκπαιδευόµενοι έχουν τα εξής χαρακτηριστικά [48]: 

 Είναι ενεργητικοί µαθητές: επιθυµούν να λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία µάθησης. 
Προτιµούν να είναι ενεργητικοί, παρά παθητικοί µαθητές. 

 Έχουν προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες: µεταφέρουν µαζί τους µια µεγάλη ποικιλία 
εµπειριών εκπαίδευσης και ζωής. 

 Είναι ειδικοί: µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ειδικοί σε πολλούς κλάδους. Οι 
πραγµατικές εµπειρίες στη ζωή τους έχουν επίδραση σε πολλούς τοµείς ειδίκευσης. 

 Είναι ανεξάρτητοι: είναι ικανοί να βασίζονται στον εαυτό τους. Ενεργούν ως ανεξάρτητα 
άτοµα και έχουν την τάση να τακτοποιούν πολλές υποθέσεις µόνοι τους. 

 Έχουν την τάση για ενέργεια: αποκτούν συχνά δεξιότητες µέσα από πρακτική εµπειρία. 
Προτιµούν να συνεχίζουν αυτή την πρακτική µάθησης µε την εξάσκηση περισσότερο, 
παρά µόνο µε ακρόαση. 

 Προτιµούν τις καταστάσεις του πραγµατικού κόσµου: συνήθως αντιµετωπίζουν 
σηµαντικά θέµατα στην καθηµερινή τους ζωή. Γι’ αυτό προτιµούν να συγκεντρώνουν την 
προσοχή τους στις πραγµατικές καταστάσεις της ζωής. 

 Συγκεντρώνονται στο πρόβληµα: συγκεντρώνονται περισσότερο στην ενασχόληση µε 
προβλήµατα που συναντούν σε συγκεκριµένες καταστάσεις της ζωής τους. 

 Συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένο έργο: είναι περισσότερο ενεργητικοί στην εκτέλεση 
καθηκόντων, που οδηγούν στην επίτευξη ενός στόχου ή στη λύση ενός προβλήµατος. 

 Λύνουν προβλήµατα: δρουν στον αληθινό κόσµο, αντιµετωπίζουν πραγµατικά 
προβλήµατα και συχνά ενεργώντας βρίσκουν λύσεις στα προβλήµατά τους. 

 Εκτιµούν την αξία της γνώσης: χρειάζονται να γνωρίζουν τους λόγους που πρέπει να 
µάθουν κάτι, προτού να αρχίσουν να το µαθαίνουν. Γνωρίζοντας την αιτιολογική βάση 



 

 

για τη µάθηση κάποιου πράγµατος, εµφανίζουν σηµαντική προσπάθεια για την εξέταση 
των πλεονεκτηµάτων που θα κερδίσουν από την εµπειρία µάθησης και τις επιπτώσεις 
που θα έχουν, όταν δεν κατακτήσουν τη µάθηση. 

 Επιδιώκουν την απόκτηση δεξιοτήτων: επιδιώκουν συχνά και µε µεγάλη επιθυµία την 
επίτευξη νέων και βελτιωµένων δεξιοτήτων, για να αντιµετωπίζουν καλύτερα τα 
προβλήµατα που τους παρουσιάζονται. 

 Αυτοελέγχονται: θεωρούν συνήθως τους εαυτούς τους ανεξάρτητους και υπεύθυνους για 
τις πράξεις τους και νιώθουν την ανάγκη να αναµιγνύονται άµεσα στο σχεδιασµό και την 
κατεύθυνση των δικών τους δραστηριοτήτων µάθησης. 

 Χαρακτηρίζονται από εσωτερικά κίνητρα: έχουν συχνά εσωτερική παρακίνηση για 
µάθηση από παράγοντες, όπως κατάκτηση καλύτερης δουλειάς, αύξηση των 
πιθανοτήτων για προαγωγή και ψηλότερους µισθούς. 

 Επηρεάζονται από εξωτερικά κίνητρα: παρακινούνται συχνά από εξωτερικούς 
παράγοντες, όπως είναι η εκτίµηση, η αναγνώριση, η εµπιστοσύνη, η ικανοποίηση από 
την καριέρα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτά των ενηλίκων µπορούµε να απορρίψουµε 
θεωρίες µάθησης, όπως ο συµπεριφορισµός, καθώς ο συµπεριφορισµός εστιάζει στον 
εκπαιδευτή και την οργάνωση της διδασκαλίας από αυτόν, ενώ δε λαµβάνει καθόλου υπόψη 
την προσωπικότητα του εκπαιδευόµενου και το ευρύτερο πλαίσιο συνθηκών όπου 
συντελείται η µάθηση. Έτσι, ο συµπεριφορισµός καταστρατηγεί βασικά χαρακτηριστικά του 
ενήλικα, όπως η τάση του για ανεξαρτησία, η ανάγκη του να αναµιγνύεται άµεσα στο 
σχεδιασµό και την κατεύθυνση των δικών του δραστηριοτήτων µάθησης και το γεγονός ότι 
θέλει να λαµβάνει τη γνώση µέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο συνθηκών. Αντίθετα, µπορούν 
να επιλεγούν µαθησιακές θεωρίες, όπως ο εποικοδοµισµός, η συνεργατική µάθηση και η 
θεωρία της δραστηριότητας, οι οποίες συνάδουν µε τα χαρακτηριστικά των ενήλικων 
εκπαιδευοµένων καθώς προτάσσουν την εµπειρία ως σηµείο εκκίνησης της µάθησης και 
εστιάζουν στη δραστηριότητα του εκπαιδευόµενου να µάθει και όχι του εκπαιδευτή να 
διδάξει. Έτσι, οι εκπαιδευόµενοι παραµένουν ενεργοί στην εκπαιδευτική διαδικασία, λύνουν 
ρεαλιστικά προβλήµατα και µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις κοινωνικές και συνεργατικές 
δεξιότητες, που πιθανά να έχουν ήδη αναπτύξει από τον πρότερο βίο τους, σε συνεργατικές 
δραστηριότητες. Οι συνεργατικές δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα στους ενήλικες 
εκπαιδευόµενους να µοιραστούν τη µεγάλη ποικιλία εµπειριών εκπαίδευσης και ζωής και ίσως 
ως ειδικοί σε συγκεκριµένο τοµέα να µεταφέρουν τις εξειδικευµένες γνώσεις τους στη 
µαθησιακή κοινότητα και να διευκολύνουν έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

3.2 ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΜΟΣ 
Οι εποικοδοµητικές θεωρίες ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δόµηση της γνώσης και την 
εσωτερική εξέλιξη του νου. Ο εποικοδοµισµός (ή εποικοδοµητισµός ή κονστρουκτιβισµός) 
θέτει σαν βασική του αρχή ότι η γνώση δεν είναι εξωτερική του ατόµου, αλλά ουσιαστικά 
δοµείται µέσα στο άτοµο, όσο αυτό αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του και επεξεργάζεται τα 
διάφορα ερεθίσµατα. Αυτό σηµαίνει δύο πράγµατα: αφ’ ενός ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον 
παρέχει τα ανάλογα ερεθίσµατα και αφ’ ετέρου η γνώση που αποκτά κάθε άτοµο είναι 
διαφορετική, αφού εξαρτάται ισχυρά από την ιδιοσυγκρασία του, τις προηγούµενες εµπειρίες 
του και το µαθησιακό στυλ του. Ιδιαίτερη σηµασία δηλαδή έχει το περιβάλλον, αλλά και η 
θεώρηση ότι η γνώση δεν είναι δεδοµένη, αλλά µπορεί να µεταβάλλεται. Η άποψη ότι η 
γνώση είναι ενεργητική ανθρώπινη κατασκευή, που επηρεάζεται και αλληλεπιδρά µε τις 
προϋπάρχουσες συλλήψεις και εµπειρίες, φαίνεται ότι είναι κοινός πυρήνας στις θεωρίες 
εποικοδοµισµού.  

Ο Driver (1988) [11] θεωρεί ότι τα ακόλουθα έξι χαρακτηριστικά προσδιορίζουν την 
εποικοδοµητική προσέγγιση της διαδικασίας της µάθησης: 



 

 

 Οι εκπαιδευόµενοι δεν είναι παθητικοί αποδέκτες, αλλά άτοµα που συµµετέχουν ενεργά 
στη διαδικασία µάθησης.  

 Ο εκπαιδευόµενος εµπλέκεται σε µια ενεργητική διαδικασία µάθησης, η οποία εµπεριέχει 
την κατασκευή του νοήµατος (και της σηµασίας) των πραγµάτων µέσα από 
διαπροσωπική συζήτηση και συνεργασία µε τους άλλους εκπαιδευόµενους. 

 Η γνώση δεν είναι απόλυτα αντικειµενική. Είναι ατοµικά και κοινωνικά κατασκευασµένη 
και η φύση της είναι αµφιλεγόµενη. Μπορεί να αξιολογηθεί από το άτοµο µε βάση το 
βαθµό στον οποίο ταιριάζει µε την εµπειρία του και είναι συναφής µε άλλες πτυχές της 
γνώσης του. 

 Η µάθηση δεν είναι µετάδοση γνώσεων, αλλά περιλαµβάνει την οργάνωση 
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων που προωθούν τη µάθηση.  

 O εκπαιδευόµενος συµµετέχει σε αυθεντικές δραστηριότητες µάθησης, δηλαδή σε 
δραστηριότητες που υφίστανται σε πραγµατικές συνθήκες και δεν είναι απλά 
προκατασκευασµένες για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Η αυθεντικότητα αποτελεί κίνητρο 
για την εµπλοκή του εκπαιδευόµενου στη διαδικασία µάθησης και τον προετοιµάζει για 
την αντιµετώπιση παρόµοιων δραστηριοτήτων. 

 Το αναλυτικό πρόγραµµα δεν είναι µόνο η διδακτέα ύλη, αλλά ένα σχέδιο έργων 
µάθησης, υλικών και πηγών και σχετικών περιπτώσεων µε το αντικείµενο µάθησης µέσα 
από τα οποία οι εκπαιδευόµενοι κατασκευάζουν τη γνώση. 

Για να ενσωµατωθούν τα χαρακτηριστικά αυτά σε ένα online VET σύστηµα θα πρέπει να 
παρέχονται χώροι πληροφοριών που περιλαµβάνουν τα εξής: 

 το χώρο προβλήµατος-έργου (manipulation space): παρουσιάζει στους εκπαιδευόµενους 
ένα ενδιαφέρον πρόβληµα προς επίλυση ή έργο προς ολοκλήρωση. Το πρόβληµα πρέπει 
να είναι αυθεντικό και αρκετά ενδιαφέρον ώστε να προκαλεί εµπλοκή του 
εκπαιδευοµένου. Άρα, το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει εργαλεία προβολής πολυµεσικού 
υλικού. 

 τις σχετικές περιπτώσεις (case studies): πρόσβαση σε ένα σύνολο παρόµοιων σχετικών 
εµπειριών από όπου ο εκπαιδευόµενος αντλεί πληροφορίες, ώστε να υποκαταστήσει την 
ανεπαρκή του εµπειρία µε το παρόν πρόβληµα. Οι σχετικές περιπτώσεις επίσης βοηθούν 
στην αναπαράσταση της πολυπλοκότητας σε ένα περιβάλλον µάθησης προσφέροντας 
πολλαπλές οπτικές ή προσεγγίσεις στα προβλήµατα που εξετάζονται από τους 
εκπαιδευόµενους. 

 τις πηγές πληροφοριών (information resources): πηγές πληροφοριών σχετικές µε το 
θέµα, που να υποστηρίζουν την ανάλυση του προβλήµατος, όπως έγγραφα, γραφικά, 
ήχοι, βίντεο και σχεδιοκίνηση. 

 τα γνωστικά εργαλεία (cognitive tools): εργαλεία τεχνολογίας µέσω των οποίων οι 
εκπαιδευόµενοι µπορούν να προσοµοιώσουν τις αυθεντικές λειτουργίες και εργασίες που 
πρέπει να εκτελεστούν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, όπως προσοµοιώσεις 
και µικρόκοσµοι. 

 τα εργαλεία διαλόγου & επικοινωνίας: υποστηρίζουν την επικοινωνία µεταξύ όλων όσων 
συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα, το online VET σύστηµα θα πρέπει να 
παρέχει εργαλεία, όπως e-mail, chat, forum και τηλεδιάσκεψη. 

 

3.3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
Η συνεργατική µάθηση µπορεί να οριστεί ως η από κοινού εργασία πάνω σε ένα συγκεκριµένο 
θέµα µε τρόπο τέτοιο ώστε να προωθείται η ατοµική µάθηση µέσω των συνεργατικών 
διεργασιών. Η συνεργατική µάθηση σηµαίνει ότι τόσο οι εκπαιδευτές, όσο και οι 
εκπαιδευόµενοι είναι ενεργοί συµµέτοχοι στη µαθησιακή διαδικασία - η γνώση δεν είναι κάτι 



 

 

που παραδίδεται στους εκπαιδευόµενους , αλλά κάτι που προκύπτει από τον ενεργό διάλογο 
µεταξύ αυτών που προσπαθούν να κατανοήσουν και να χρησιµοποιήσουν έννοιες και τεχνικές. 
Η συνεργασία έχει ως αποτέλεσµα ένα επίπεδο γνώσης της κοινότητας µάθησης που είναι 
µεγαλύτερη από το άθροισµα των γνώσεων του κάθε µέλους ξεχωριστά: «οι συνεργατικές 
δραστηριότητες οδηγούν στην ανερχόµενη γνώση, που είναι το αποτέλεσµα της διάδρασης 
µεταξύ (όχι της συνάθροισης) των γνώσεων και απόψεων όλων όσων συµµετέχουν στο 
σχηµατισµό της» (Whipple, 1987). Ο McConnell (1994) ισχυρίζεται ότι η συνεργατική µάθηση 
αποτελεί πηγή πολύτιµων αποτελεσµάτων: αυξηµένη ικανότητα στην οµαδική εργασία, 
αυτοπεποίθηση, κ.λπ. Ο Sharan (1990) συµφωνεί: η συνεργατική µάθηση µπορεί να 
προσφέρει καλύτερη κατανόηση της µαθησιακής διαδικασίας [49]. 

Επιπλέον των ακαδηµαϊκών επιχειρηµάτων, η χρήση της συνεργατικής µάθησης παρουσιάζει 
αρκετά σηµαντικά πλεονεκτήµατα (Slavin, 1990). Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής [49]: 

 προώθηση των διαπολιτισµικών σχέσεων και της επαφής µε διαφορετικές κουλτούρες, 
ιδεολογίες, κλπ.  

 αύξηση αυτοεκτίµησης: στο πλαίσιο της κοινότητας µάθησης τα µέλη της εργάζονται µε 
κοινό στόχο και µε συµφωνηµένους ρόλους. Αυτό συµβάλλει στην ανάπτυξη αισθήµατος 
κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας ενός φιλικού κλίµατος που 
ενθαρρύνει τη µάθηση. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί την κοινωνικοποίηση των ατόµων και 
µπορεί να έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις στα µέλη εκείνα που για διάφορους 
λόγους (π.χ. µειωµένη αυτοεκτίµηση) διστάζουν να εκφράσουν τις απόψεις τους.  

 επιπλέον κίνητρα µάθησης: είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να 
ζουν σε κοινωνικές οµάδες. Εποµένως, η οργάνωση των εκπαιδευοµένων σε κοινότητες 
µάθησης µε στόχο τη συνεργασία για την επίτευξη κοινών γνωσιακών στόχων είναι 
απόλυτα προσαρµοσµένη στη φύση και στις ανάγκες τους, ενώ αντίθετα η αποµόνωσή 
τους παραβιάζει τις έµφυτες τάσεις τους για επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Για τους 
παραπάνω λόγους η αλληλεπίδραση των ατόµων στο πλαίσιο µιας κοινότητας µάθησης 
µπορεί από µόνη της να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για µάθηση.  

 προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την οργάνωση και την επικοινωνία στο 
πλαίσιο οµάδων.  

Ένα online VET σύστηµα για να υποστηρίζει τη συνεργατική θεωρία µάθησης θα πρέπει να 
προσφέρει εργαλεία όπως: e-mail, discussion groups, chat, ασπροπίνακα (whiteboard), 
διαµοίραση οθόνης (screen sharing), ηχοδιάσκεψη (audioconference) και βιντεοδιάσκεψη 
(videoconference). 

 

3.4 ΘΕΩΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Η Θεωρίας ∆ραστηριότητας (Activity Theory), βασίζεται στην ψυχολογική σχολή των 
Vygotsky, Leontiev και Lyria. Η θεωρία της δραστηριότητας έχει ως βασική µονάδα ανάλυσης 
τη δραστηριότητα και συνιστά ένα πλαίσιο για τη µελέτη διαφορετικών µορφών ανθρωπίνων 
πράξεων ως αναπτυξιακών διαδικασιών, µε το κοινωνικό και το ατοµικό επίπεδο 
διασυνδεόµενα [12] και στοχεύει στην καταγραφή της δυναµικής των συνεργατικών 
περιβαλλόντων µάθησης και εργασίας [25] Ουσιαστικά, είναι µια θεωρία που λειτουργεί ως 
ένας κοινωνιο-πολιτισµικός, κοινωνιο-ιστορικός φακός µέσω του οποίου µπορούν να 
αναλυθούν τα συστήµατα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Μελετά τα άτοµα στο φυσικό 
τους περιβάλλον λαµβάνοντας υπόψη τους πολιτιστικούς παράγοντες και τις αναπτυξιακές 
πτυχές της πνευµατικής ανθρώπινης ζωής. Οι Cole και Engeström [3] ανέπτυξαν ένα µοντέλο 
συστήµατος που βασίζεται στη δραστηριότητα, ως ένα πλαίσιο για τη µελέτη του τρόπου 
οικοδόµησης της γνώσης, το οποίο ενσωµατώνει διάφορα εργαλεία διαµεσολάβησης µεταξύ 
του υποκειµένου και του αντικειµένου (το αντικείµενο οδηγεί σε ένα συγκεκριµένο 
αποτέλεσµα) συµπεριλαµβανοµένων της κοινότητας που εµπλέκεται, των κανόνων και του 
καταµερισµού εργασίας (Εικόνα 3.4.1). Το πάνω µέρος του τριγώνου που έχει ως κορυφές τα 
Εργαλεία ∆ιαµεσολάβησης, το Υποκείµενο, και το Αντικείµενο, απεικονίζει τη σχέση που 



 

 

υπάρχει ανάµεσα στο υποκείµενο και στο αντικείµενο όπως αυτή διαµορφώνεται από τα 
εργαλεία διαµεσολάβησης. Ουσιαστικά, περιγράφει την εξατοµικευµένη µάθηση (individual 
learning) χωρίς να λαµβάνεται υπόψη και να εξετάζεται η κοινότητα που εµπλέκεται και στην 
οποία ανήκει το υποκείµενο [5]. Το κάτω µέρος του τριγώνου, προσθέτει ακόµη µία διάσταση 
που αφορά στην κοινότητα στην οποία συµµετέχει το υποκείµενο. Συγκεκριµένα, παρουσιάζει 
τη σύνθεση της κοινότητας, τους κανόνες που τη διέπουν καθώς και τον καταµερισµό 
εργασίας ανάµεσα στα µέλη της κοινότητας. H εξατοµικευµένη µάθηση δεν πραγµατώνεται 
µόνο µέσω των εργαλείων διαµεσολάβησης, αλλά λαµβάνεται υπόψη η ίδια η κοινότητα µε 
τους κανόνες και τον καταµερισµό εργασίας. Ουσιαστικά απεικονίζει τον τρόπο µε τον οποίο 
πραγµατώνεται η µάθηση στο κοινωνικό πλαίσιο του υποκειµένου. 

 

 

Εικόνα 3.4.1: Σύστηµα ∆ραστηριότητας  

 

Λαµβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τη Θεωρία ∆ραστηριότητας, η οποία εστιάζει στα 
κοινωνικοπολιτισµικά χαρακτηριστικά του πλαισίου µάθησης, µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι 
λεπτοµέρειες υλοποίησης ενός online VET συστήµατος θα πρέπει να συνάδουν µε τα ιδιαίτερα 
στοιχεία του κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου των εκπαιδευοµένων, τα οποία επηρεάζουν τον 
τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι δρουν και σκέφτονται. Για παράδειγµα, για να αποφασιστεί 
εάν η κίνηση του κεφαλιού ενός εικονικού ειδώλου (avatar) στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 
σηµαίνει κατάφαση ή άρνηση, θα πρέπει να ληφθεί η κουλτούρα των χρηστών του 
συστήµατος. 

 



 

 

Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  4 :  Β Α Σ Ι Κ Ε Σ  
Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Ε Ν Ο Σ  O N L I N E  V E T  

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Για να είναι αποτελεσµατική η χρήση µιας πλατφόρµας τηλεκατάρτισης σε ένα VET 
πρόγραµµα, αυτή θα πρέπει: 

 να επιτρέπει τη εγγραφή των χρηστών στο σύστηµα και να αποδίδει ρόλους σε αυτούς 
ανάλογα µε την ιδιότητά τους, 

 να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, µε τα οποία οι εκπαιδευτές θα µπορούν να 
δηµιουργούν και να διαχειρίζονται εύκολα το εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς να απαιτείται 
περισσότερος χρόνος και επιπλέον προσπάθεια, 

 να επιτρέπει την αποτελεσµατική διαµοίραση του υλικού, µεταξύ των εκπαιδευοµένων 
που συµµετέχουν στο µάθηµα και µεταξύ των εκπαιδευτών. Με αυτόν τον τρόπο, 
διευκολύνεται η επαναχρησιµοποίηση του υλικού, 

 να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υπηρεσίες επικοινωνίας για τη συνεργασία 
µεταξύ των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

 να βελτιώνει και να διευκολύνει τις διαδικασίες αξιολόγησης, 

 να είναι εύκολο στη χρήση (απλή διεπιφάνεια, εύκολη πλοήγηση),  

 να είναι προσαρµόσιµο: τα περισσότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας του συστήµατος να 
οργανώνονται σε παραµέτρους, οι οποίες εύκολα θα αλλάζουν, 

 να παρέχει βοήθεια στους χρήστες του συστήµατος και  

 να προωθεί την εξατοµικευµένη φύση της διαδικασίας τηλεκατάρτισης: το online 
σύστηµα θα πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δηµιουργία των 
προφίλ των εκπαιδευοµένων, για την εξαγωγή των αναγκών του κάθε εκπαιδευόµενου, 
για τον προσδιορισµό των δεξιοτήτων τους και των περιοχών, στις οποίες χρειάζονται 
πρόσθετη βοήθεια και υποστήριξη.  

Συγκεκριµένα, όσο αφορά τους ρόλους που θα αποδίδονται στους χρήστες, η πλατφόρµα 
τηλεκατάρτισης, στην περίπτωση των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, θα πρέπει να 
υποστηρίζει τους εξής ρόλους:  

 ∆ιοικητικό προσωπικό του Κέντρου Κατάρτισης  

 Εκπαιδευτές 

 Εκπαιδευόµενοι 

 

Από την πλευρά του διοικητικού προσωπικού, ένα online VET σύστηµα πρέπει:  

 να επιτρέπει στο Κέντρο Κατάρτισης να εξυπηρετεί ένα µεγάλο αριθµό εκπαιδευτών και 
εκπαιδευοµένων: το σύστηµα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, 
έτσι ώστε να επιλύονται τα προβλήµατα χώρου που δηµιουργούνται σε µια πραγµατική 
αίθουσα και να παρέχονται όλοι οι απαραίτητοι πόροι για την υποστήριξη πολλών 



 

 

εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων. Ειδικότερα, το σύστηµα πρέπει να επιτρέπει την 
ανάθεση ενός µαθήµατος σε περισσότερους από έναν καθηγητές, καθώς επίσης και τη 
δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων εκπαιδευοµένων στην ίδια σειρά µαθηµάτων. 

 να επιτρέπει στο Κέντρο Κατάρτισης να προσφέρει µεγαλύτερο αριθµό µαθηµάτων 
κατάρτισης: το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει και να υποστηρίζει όλα τα online εργαλεία 
που είναι απαραίτητα για τους διαφορετικούς τύπους µαθηµάτων. Ανάλογα µε το 
γνωστικό αντικείµενο που διδάσκεται σε κάθε σειρά µαθηµάτων, µπορεί να απαιτούνται 
διαφορετικά εργαλεία και υπηρεσίες. 

 να βελτιώνει τον τρόπο διαχείρισης και ελέγχου της απόδοσης των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευοµένων: το online σύστηµα θα πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία 
προκειµένου να ελέγχεται το προφίλ και η απόδοση των εκπαιδευτών, καθώς επίσης και 
η αποτελεσµατικότητα τους στη διεξαγωγή των µαθηµάτων τηλεκατάρτισης. Αυτές οι 
πληροφορίες είναι πολύ σηµαντικές για την οργάνωση των µαθηµάτων, καθώς µπορούν 
να παρουσιάσουν µια ολοκληρωµένη όψη της προόδου και της αποτελεσµατικότητας 
των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Από την πλευρά των εκπαιδευτών, το σύστηµα πρέπει:  

 να διευκολύνει τη δηµιουργία και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού και να βελτιώνει τον 
τρόπο διάθεσης του υλικού: το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα 
για τη διαδικασία µάθησης και κατάρτισης. Εποµένως, το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει 
όλα τα απαραίτητα εργαλεία, µε τα οποία οι εκπαιδευτές θα µπορούν να δηµιουργούν και 
να διαχειρίζονται εύκολα το εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς να απαιτείται περισσότερος χρόνος 
και επιπλέον προσπάθεια. 

 να επιτρέπει και να βελτιώνει τον τρόπο διαµοίρασης του υλικού µεταξύ εκπαιδευτών και 
εκπαιδευοµένων: µετά τη δηµιουργία υλικού, ακολουθεί η παρουσίαση και η διαµοίραση 
υλικού. Το σύστηµα θα πρέπει να επιτρέπει την αποτελεσµατική διαµοίραση του υλικού, 
µεταξύ των εκπαιδευοµένων που συµµετέχουν στο µάθηµα και µεταξύ των εκπαιδευτών. 
Έτσι, διευκολύνεται η επαναχρησιµοποίηση του υλικού και πετυχαίνεται συνέπεια 
κατάρτισης. 

 να βελτιώνει τον τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών: 
το online VET σύστηµα θα πρέπει να “µιµείται” τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούν οι 
εκπαιδευτές µεταξύ τους, αλλά και οι εκπαιδευτές µε τους εκπαιδευόµενους σε 
πραγµατικές καταστάσεις επαγγελµατικής κατάρτισης. Εποµένως, το σύστηµα θα πρέπει 
να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υπηρεσίες επικοινωνίας, έτσι ώστε να 
επιλύονται τα προβλήµατα χώρου και χρόνου που δηµιουργούνται.  

 να βελτιώνει και να διευκολύνει τις διαδικασίες αξιολόγησης: το online VET σύστηµα θα 
πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευτές όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των εκπαιδευοµένων και του εκπαιδευτικού υλικού. Οι δυνατότητες 
αξιολόγησης δεν θα πρέπει µόνο να “µιµούνται” τις πραγµατικές διαδικασίες αξιολόγησης, 
αλλά θα πρέπει να ξεπερνούν και τους περιορισµούς που προκύπτουν από το γεγονός ότι 
δεν υπάρχει face-to-face επαφή µεταξύ των συµµετεχόντων στη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Τέλος, από την πλευρά των εκπαιδευοµένων, ένα σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης 
πρέπει:  

 να βελτιώνει και να διευκολύνει τη διαδικασία κατάρτισης: για το σκοπό αυτό, η 
διεπιφάνεια του online συστήµατος και η επιλογή των τεχνολογιών που θα 
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµφωνούν µε τις τεχνολογικές δεξιότητες των 
εκπαιδευοµένων, έτσι ώστε να µην αποθαρρυνθούν οι εκπαιδευόµενοι από τα σύνθετα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά. 

 να παρέχει αποτελεσµατική υποστήριξη τηλεκατάρτισης: λαµβάνοντας υπόψη ότι το 
online σύστηµα απευθύνεται σε αποµακρυσµένους χρήστες, θα πρέπει να είναι σε θέση 



 

 

να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την έγκαιρη και αποτελεσµατική υποστήριξη 
της διαδικασίας τηλεκατάρτισης, τα οποία θα διευκολύνουν τους εκπαιδευόµενους στην 
ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Το online σύστηµα θα πρέπει επίσης να επεκτείνει 
τις δυνατότητες υποστήριξης στους εκπαιδευόµενους, χρησιµοποιώντας τις προηγµένες 
δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας. 

 να προωθεί την εξατοµικευµένη φύση της διαδικασίας τηλεκατάρτισης: το online 
σύστηµα θα πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δηµιουργία των 
προφίλ των εκπαιδευοµένων, για την εξαγωγή των αναγκών του κάθε εκπαιδευόµενου, 
για τον προσδιορισµό των δεξιοτήτων τους και των περιοχών, στις οποίες χρειάζονται 
πρόσθετη βοήθεια και υποστήριξη. Ο εκπαιδευόµενος βασισµένος σε αυτές τις 
πληροφορίες που θα του παρέχει το σύστηµα, θα µπορούσε να έχει ένα σύστηµα 
κατάρτισης µε πληροφορίες, υλικό και υπηρεσίες που ταιριάζουν περισσότερο στα δικά 
ενδιαφέροντα και δεξιότητες, µε αποτέλεσµα να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της 
διαδικασίας τηλεκατάρτισης. 
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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται εφτά διαφορετικές περιπτώσεις υλοποίησης online VET 
προγραµµάτων ανά τον κόσµο. Μελετώντας αυτές τις περιπτώσεις προκύπτουν χρήσιµα 
συµπεράσµατα για τα χαρακτηριστικά και την υλοποίηση των VET προγραµµάτων. Η 
Αυστραλία είναι παγκόσµια πρωτοπόρος στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων [22]. Βέβαια, σηµαντική είναι και η 
συµβολή της Ευρώπης και της Αµερικής στην ανάπτυξη και εξέλιξη των προγραµµάτων 
τηλεκατάρτισης. 

5.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VET ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

5.2.1 Μελέτη περίπτωσης: Missouri 
Το Missouri [35] δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες που το επιθυµούν να παρακολουθήσουν εξ’ 
αποστάσεως µαθήµατα για να αποκτήσουν το απολυτήριο γυµνασίου, να βελτιώσουν τις 
εργασιακές τους δεξιότητες ή να µάθουν την Αγγλική γλώσσα. 

Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης χρησιµοποιείται ένα online εκπαιδευτικό κέντρο το 
LiteracyLink [36]. Εκεί ο εκπαιδευόµενος θα επιλέξει τη σειρά µαθηµάτων που τον ενδιαφέρει 
ανάλογα µε τους στόχους του. Για παράδειγµα, αν ο στόχος είναι να βελτιώσει τις εργασιακές 
του δεξιότητες θα επιλέξει τη σειρά µαθηµάτων που φαίνεται στην Εικόνα 5.2.1 αριστερά. 
Κάθε µάθηµα που φαίνεται στην Εικόνα 5.2.1 αριστερά αποτελείται από ένα σύνολο 
εκπαιδευτικών ενοτήτων, όπως φαίνεται στην ίδια εικόνα δεξιά. 

 

   

Εικόνα 5.2.1: Σειρά µαθηµάτων “workplace essential skills” 



 

 

 

Εικόνα 5.2.2: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Βίντεο και ∆ιαδικτύου 

 

Για κάθε online εκπαιδευτική ενότητα, οι σπουδαστές καλούνται να εκτελέσουν µια 
δραστηριότητα “Βίντεο” και µια δραστηριότητα ∆ιαδικτύου (Εικόνα 5.2.2).  

Στη δραστηριότητα “Βίντεο” (Εικόνα 5.2.3), βλέπουν ένα σύντοµο βίντεο µε χρήση του 
προγράµµατος QuickTime. Τα όσα λέγονται στο βίντεο µπορούν να προβληθούν εναλλακτικά 
και σε µορφή κειµένου. Αφού οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθήσουν το βίντεο µπορούν να 
µάθουν περισσότερα για το θέµα πατώντας στο κουµπί “Key Ideas”. Έπειτα, µπορούν να 
εκτελέσουν τις δραστηριότητες που είναι διαθέσιµες πατώντας το κουµπί “Activity”. Οι 
δραστηριότητες µπορούν να αποθηκευθούν στο “portofolio”, έναν ειδικό χώρο όπου οι 
εκπαιδευόµενοι αποθηκεύουν τις εργασίες τους και οι εκπαιδευτές καταχωρούν τα σχόλιά τους 
για τις εργασίες (Εικόνα 5.2.4). 

 

 

Εικόνα 5.2.3: ∆ραστηριότητα “Βίντεο” 



 

 

 

Εικόνα 5.2.4: ∆υνατότητα αποθήκευσης εργασιών στο “portofolio” 

 

Στη δραστηριότητα ∆ιαδικτύου, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να επισκεφθούν άλλα sites, 
όπου µπορούν να εξασκήσουν συγκεκριµένες δεξιότητες, να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις ή 
να εξερευνήσουν επιπλέον θέµατα σχετικά µε τη δουλειά τους. Έπειτα οι χρήστες 
επιστρέφουν στο LiteracyLink site για να εκτελέσουν συγκεκριµένες εργασίες.  

Το LiteracyLink µεταξύ άλλων προσφέρει online: 

 interactive µαθήµατα και δραστηριότητες, 

 ένα χώρο όπου οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να αποθηκεύουν τις εργασίες τους και να 
βλέπουν τα σχόλια του εκπαιδευτή σχετικά µε τις εργασίες, 

 εκπαιδευτικά βοηθήµατα, όπως λεξικά και calculators, 

 ένα text editor µε δυνατότητα online αποθήκευσης και ανάκτησης των αρχείων κειµένου 
- “journal” (Εικόνα 5.2.5), 

 το κέντρο µηνυµάτων LiteracyLink, το οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να 
στέλνουν, να λαµβάνουν και να διαχειρίζονται µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να έρθει κανείς σε επαφή µε 
τους εκπαιδευτές, στέλνοντας ερωτήσεις, σχόλια, κτλ. (Εικόνα 5.2.6).  

 



 

 

 

Εικόνα 5.2.5: Journal 

 

 

Εικόνα 5.2.6: Κέντρο µηνυµάτων 

 

Τέλος, το LiteracyLink υποστηρίζει τους εκπαιδευτές στο έργο τους δίνοντας τους πολύτιµα 
εργαλεία, όπως είναι η “Virtual Classroom” που επιτρέπει στον εκπαιδευτή να δουλεύει µε 
οµάδες εκπαιδευοµένων και να έχει πρόσβαση στο “portofolio” του κάθε µαθητή, ώστε να 
βλέπει τις εργασίες του και να τις αξιολογεί, το “Staff Development Courses” για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού, και τα “reports” τα οποία µπορεί να βλέπει ο εκπαιδευτής σχετικά µε 
την πρόοδο των εκπαιδευοµένων (π.χ. ποιες εργασίες έχει ολοκληρώσει ο εκπαιδευόµενος από 
ποια ενότητα, Εικόνα 5.2.7). 

 



 

 

 

Εικόνα 5.2.7: Reports 

 

5.2.2 Μελέτη περίπτωσης: Kentucky 
Το Kentucky [37] προσφέρει ένα σύνολο µαθηµάτων από απόσταση για ενήλικες. Οι ενήλικες 
που επιθυµούν να εκπαιδευτούν µπορούν να ξεκινήσουν µε µια επίσκεψη στο site Kentucky 
Virtual Adult Education (www.kyvae.org). Εκεί, ο κάθε εκπαιδευόµενος ανάλογα µε τους 
στόχους του (π.χ. να αποκτήσει το απολυτήριο γυµνασίου, βασικές χειρονακτικές δεξιότητες, 
ένα πιστοποιητικό εργασίας, να προετοιµαστεί για εξετάσεις σε κολλέγιο ή να µάθει την 
Αγγλική γλώσσα) µπορεί να επιλέξει τα κατάλληλα µαθήµατα. 

Κάθε µάθηµα έχει κάποιες απαιτήσεις όσον αφορά το υλικό και το λογισµικό που διαθέτει ο 
εκπαιδευόµενος (για παράδειγµα Windows τουλάχιστον 2000, επεξεργαστή τουλάχιστον 
Pentium III 500MHz, κτλ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρέχεται στους εκπαιδευόµενους η 
δυνατότητα αυτόµατου ελέγχου του συστήµατός τους, για να ελεγχθεί εάν αυτό πληρεί ή όχι 
τις προϋποθέσεις, απλά πατώντας ένα κουµπί (Εικόνα 5.2.8). 

 

 

Εικόνα 5.2.8: Αυτόµατος έλεγχος συστήµατος 



 

 

Αφού επιλέξει καθένας το µάθηµα που θέλει, το προσθέτει στο καλάθι του “EduCart”. Έπειτα, 
µπορεί να µπει στο KY Virtual eLearning Portal [38] και από εκεί να έχει πρόσβαση στα 
µαθήµατα που επέλεξε (Εικόνα 5.2.9). 

 

 

Εικόνα 5.2.9: KY Virtual eLearning Portal 

 

Εάν είναι η πρώτη φορά που ο εκπαιδευόµενος επιλέξει µάθηµα, θα χρειαστεί να συµπληρώσει 
µια αίτηση µε τα στοιχεία του. Στη συνέχεια, θα λάβει ένα e-mail το οποίο θα τον ενηµερώνει 
ότι πριν την έναρξη των µαθηµάτων θα πρέπει να παρακολουθήσει µια face-to-face ενότητα 
ενηµέρωσης σχετικά µε την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (Εικόνα 5.2.10). 

 

 

Εικόνα 5.2.10: E-mail για face to face συνάντηση 



 

 

Με την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να εξεταστούν σε 
πιστοποιηµένα εξεταστικά κέντρα. 

 

5.2.3 Μελέτη περίπτωσης: Delaware 
Το Delaware [39] προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα από απόσταση για ενήλικες που 
δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση. Το πρόγραµµα είναι γνωστό ως Diploma-
At-A-Distance (DAAD) και στόχος του είναι οι εκπαιδευόµενοι να αποκτήσουν το απολυτήριο 
γυµνασίου ισάξιο του κρατικού απολυτήριου. 

 

Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος 

Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων, οι υποψήφιοι εκπαιδευόµενοι υποβάλλονται σε ένα 
face-to-face τεστ αξιολόγησης των βασικών γνώσεών τους όσον αφορά την ανάγνωση, τη 
γραφή και τα µαθηµατικά. Όσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν την απαραίτητη 
βαθµολογία, θα παραπεµφθούν σε προγράµµατα ανάλογα του επιπέδου τους. Επίσης, πριν 
από την έναρξη των µαθηµάτων, όλοι οι συµµετέχοντες στο DAAD παρακολουθούν µια 
ενότητα face-to-face, η οποία ονοµάστηκε ενότητα προσανατολισµού, καθώς σε αυτή οι 
συµµετέχοντες ενηµερώνονται για τα διαδικαστικά θέµατα του προγράµµατος. 

Όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος προσφέρονται µέσω Internet. Το εκπαιδευτικό υλικό 
είναι διαθέσιµο online και οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να ολοκληρώσουν συγκεκριµένες 
εργασίες σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. Στην αρχή κάθε σειράς µαθηµάτων, οι 
εκπαιδευόµενοι λαµβάνουν το πρόγραµµα σπουδών, το οποίο περιλαµβάνει πληροφορίες για 
τον εκπαιδευτή που έχει αναλάβει το συγκεκριµένο µάθηµα, για τις απαιτήσεις του 
µαθήµατος, τις ηµεροµηνίες στις οποίες οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να παραδώσουν 
συγκεκριµένες εργασίες και τις ηµεροµηνίες των εξετάσεων. Αν το µάθηµα απαιτεί χρήση 
υλικών, όπως βιντεοταινίες, DVDs ή ειδικών προγραµµάτων στον Η/Υ, αυτά επίσης θα 
παραδοθούν στο µαθητή πριν από την έναρξη των µαθηµάτων. Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν 
να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά (π.χ. e-mail, συµµετοχή σε εικονικές τάξεις) µε τους 
εκπαιδευτικές τους και τους άλλους εκπαιδευόµενους, προκειµένου να επιλύσουν τις απορίες 
τους. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε έναν υπολογιστή τουλάχιστον 
Pentium, µε λειτουργικό σύστηµα τουλάχιστον Windows 98 ή Macintosh 7.1 Για όσους δεν 
έχουν βασικές γνώσεις Η/Υ προσφέρονται ειδικά µαθήµατα. 

Στα µέσα και στο τέλος κάθε εξαµήνου οι εκπαιδευόµενοι δίνουν εξετάσεις σε πιστοποιηµένα 
εξεταστικά κέντρα. 

 

Ενδεικτικά µαθήµατα που προσφέρει το DAAD: 

 ELA01 Business Communication A&B: στο µάθηµα αυτό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 
στο πως οι διάφορες εταιρείες επικοινωνούν µεταξύ τους. Οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν 
να συντάσσουν τεχνικά έγγραφα που χρησιµοποιούνται κατά κόρον στην επικοινωνία 
µεταξύ επιχειρήσεων και αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως κριτική ανάλυση και σκέψη. 

 HE01 Health: σε αυτή τη σειρά µαθηµάτων παρουσιάζονται πρακτικές για καλή σωµατική 
και νοητική υγεία. Θίγονται θέµατα γύρω από τη διατροφή, τη φροντίδα του σώµατος, 
το στρες, τη κατάχρηση ουσιών, κτλ. 

 

5.2.4 Μελέτη περίπτωσης: Florida 
Στη Florida έχουν αναπτυχθεί δύο online προγράµµατα για εκπαίδευση ενηλίκων από 
απόσταση το Literacy CyberSpace και το The Learning Center (TLC).  



 

 

Literacy CyberSpace project 

Το Literacy CyberSpace [40] είναι ένα site (http://literacy.owcc.net) που έχει αναπτυχθεί από 
το Okaloosa-Walton Community College. Το website αυτό έχει χρησιµοποιηθεί από 15 πόλεις 
της Ν∆ Florida. Σκοπός αυτού του website είναι να βοηθήσει τους ενήλικες, που δεν έχουν 
ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να βελτιώσουν την ανάγνωση, τη 
γραφή και τα µαθηµατικά.  

Το πρόγραµµα Literacy CyberSpace προσφέρει µαθήµατα από απόσταση στους ενήλικες. Οι 
εκπαιδευόµενοι µπορούν να επιλέξουν όποια σειρά µαθηµάτων τους ενδιαφέρει και να µάθουν 
µε το δικό τους ρυθµό. Κάθε σειρά µαθηµάτων υποστηρίζεται και από κάποιον διδάσκοντα, ο 
οποίος διευκολύνει τη διαδικασία µάθησης. Ο διδάσκοντας υποστηρίζει και βοηθάει τους 
εκπαιδευόµενους, επιλύοντας τις απορίες τους. Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να απευθυνθούν 
σε αυτόν είτε µέσω e-mail, είτε µέσω τηλεφώνου, είτε συναντώντας τον στο γραφείο µόνο 
όµως σε συγκεκριµένες ώρες. Ένα ενδεικτικό µάθηµα που προσφέρεται σε αυτό το 
πρόγραµµα είναι το “Writing & Grammar”, στο οποίο γίνεται επανάληψη των βασικών 
κανόνων της γραµµατικής και δίνονται οδηγίες για τη συγγραφή ενός δοκιµίου. Ο 
εκπαιδευόµενος µπορεί να εγγραφεί σε αυτό το µάθηµα και να το παρακολουθήσει, 
χρησιµοποιώντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον WebCT [42]. Για να είναι δυνατή η πρόσβαση 
στο WebCT, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να έχει δηµιουργήσει ένα λογαριασµό (username, 
password). Μόλις εισέλθει ο εκπαιδευόµενος σε αυτή την εκπαιδευτική πλατφόρµα, 
εµφανίζεται η λίστα µε τα µαθήµατα στα οποία έχει εγγραφεί, όπως φαίνεται στην Εικόνα 
5.2.11. Μπορεί να διαγράψει ή να προσθέσει µαθήµατα σε αυτή τη λίστα. Για κάθε µάθηµα, ο 
εκπαιδευόµενος µπορεί να δει αν υπάρχουν εργασίες και quiz που θα πρέπει να ολοκληρώσει, 
αν υπάρχουν καινούρια posts στην περιοχή συζήτησης (discussion board), κ.α.  

 

 

Εικόνα 5.2.11: Λίστα µαθηµάτων του εκπαιδευόµενου 

 

Επίσης, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να χρησιµοποιήσει το “calendar” για να δει ανακοινώσεις για 
το µάθηµα, ανά ηµεροµηνία, αλλά και για να προσθέσει µια καινούρια καταχώρηση (Εικόνα 
5.2.12). 



 

 

 

Εικόνα 5.2.12: Calendar 

 

Μόλις ο εκπαιδευόµενος εισέλθει στο µάθηµα που τον ενδιαφέρει έχει στη διάθεσή του τα 
εξής βασικά εργαλεία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.2.13: 

 Discussion board: στην περιοχή συζήτησης ο εκπαιδευόµενος µπορεί να δει τα προς 
συζήτηση θέµατα και τα µηνύµατα που έχουν σταλεί για κάθε θέµα. Επίσης, µπορεί να 
συνθέσει και να στείλει τη δική του άποψη στο θέµα που τον ενδιαφέρει. 

 Private mail: ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να διαβάσει, να συνθέσει ή να 
διαγράψει τα e-mail του. Του δίνεται και η δυνατότητα να δηµιουργήσει φακέλους για να 
οργανώσει τα µηνύµατά του.  

 Quizzes and Tests: υπάρχει µια λίστα µε διαθέσιµα quiz και τεστ για το συγκεκριµένο 
µάθηµα. Μέσα από τα τεστ, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να διαπιστώσει τυχόν κενά και 
ελλείψεις κατά τη διάρκεια της µελέτης του. 

 Reading Assignments: σε αυτή την περιοχή είναι διαθέσιµα στον εκπαιδευόµενο άρθρα, 
τα οποία µπορεί να τα µελετήσει και να κρατήσει σηµειώσεις πάνω σε αυτά. Προκειµένου 
να βοηθηθεί στην κατανόηση του άρθρου, µπορεί να χρησιµοποιήσει και το λεξικό 
εννοιών. 

 Lecture Notes: σε αυτή την περιοχή υπάρχουν οι σηµειώσεις του µαθήµατος. 

 Chat: ο εκπαιδευόµενος επικοινωνεί µε άλλους εγγεγραµµένους στο µάθηµα µέσω chat, 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.2.14. 

 



 

 

 

Εικόνα 5.2.13: Βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία 

 

 

Εικόνα 5.2.14: Chat 

 

Κάθε µάθηµα έχει κάποιες απαιτήσεις όσον αφορά το υλικό και το λογισµικό που διαθέτει ο 
εκπαιδευόµενος (για παράδειγµα windows τουλάχιστον 95, επεξεργαστή τουλάχιστον Pentium 
II 233MHz και εφαρµογές όπως RealOne Player, Flash και Acrobat Reader, κτλ). 

Τα µαθήµατα προσφέρονται σε κάθε εξάµηνο. Οι εκπαιδευόµενοι δίνουν εξετάσεις και κατά τη 
διάρκεια και στο τέλος του εξαµήνου στο χώρο που εδράζεται το πανεπιστήµιο OWC Niceville.  

 

The Learning Center (TLC) 



 

 

The Learning Center (TLC) Online [43] είναι ένα website (http://www.tecmiami.com/tlc) που 
έχει αναπτυχθεί από το The English Center (TEC), το οποίο βρίσκεται στο Μαϊάµι (Εικόνα 
5.2.15). Σκοπός του TLC είναι η εκπαίδευση ενηλίκων από απόσταση µέσω online workforce-
related µαθηµάτων. 

 

 

Εικόνα 5.2.15: The Learning Center (TLC) Online 

 

Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος 

Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων, οι υποψήφιοι εκπαιδευόµενοι υποβάλλονται σε ένα 
face-to-face τεστ αξιολόγησης των βασικών γνώσεών τους όσον αφορά την ανάγνωση, τη 
γραφή και τα µαθηµατικά (Test of Adult Basic Education - TABE ). Μέσα από τα τεστ, ο 
εκπαιδευτής που έχει αναλάβει το µάθηµα, θα µπορέσει να προσαρµόσει τις µεθόδους 
διδασκαλίας που θα εφαρµόσει στο επίπεδο των εκπαιδευοµένων και να εστιάσει σε σηµεία 
που ίσως οι εκπαιδευόµενοι χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
των τεστ, ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να επιλέξει τα µαθήµατα που τον ενδιαφέρουν, 
συµπληρώνοντας online µια φόρµα. Στη συνέχεια, µέσω e-mail στέλνονται στον 
εκπαιδευόµενο πληροφορίες για το µάθηµα. 

Όλα τα µαθήµατα του TLC προσφέρονται µέσω ∆ιαδικτύου. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι 
διαθέσιµο online. Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά (µέσω e-mail) 
µε το εκπαιδευτή και να υποβάλλουν σε αυτόν ερωτήσεις σχετικές µε το µάθηµα. Επίσης, ο 
εκπαιδευόµενος έχει πρόσβαση µέσω του webstite σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως 
Moodle, WebCT, Skills Tutor µε τη βοήθεια των οποίων µπορεί να παρακολουθήσει online 
µαθήµατα σε εικονικές τάξεις και να συµµετάσχει σε online τεστ.  

Για την πραγµατοποίηση των µαθηµάτων, υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις όσον αφορά το υλικό 
και το λογισµικό (για παράδειγµα Windows τουλάχιστον 98, επεξεργαστή τουλάχιστον 
Pentium II, ταχύτητα τουλάχιστον 56Κbps και εφαρµογές, όπως Flash Player, Acrobat Reader, 



 

 

Authorware Player και Apple QuickTime Player). Μετά το τέλος των µαθηµάτων, 
πραγµατοποιούνται εξετάσεις (General Equivalency Diploma - GED test) σε πιστοποιηµένα 
εξεταστικά κέντρα. Ο εκπαιδευόµενος, εφόσον επιτύχει σε αυτές τις τελικές εξετάσεις, αποκτά 
ένα δίπλωµα ισάξιο του γυµνασίου, αναγνωρισµένο από όλους τους κρατικούς φορείς της 
Florida. 

 

Μαθήµατα που προσφέρονται στο TLC 

Τα µαθήµατα που µπορεί να παρακολουθήσει ένας εκπαιδευόµενος στο TLC διαιρούνται σε 
τρεις βασικές ενότητες: 

 Βασικές ∆εξιότητες (Basic Skills): σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόµενος µπορεί να 
παρακολουθήσει µαθήµατα που αφορούν την ανάγνωση, τη γραφή, τα µαθηµατικά και 
βασικές εργασιακές δεξιότητες. Μέσα από αυτά τα µαθήµατα θα αποκτήσει βασικές 
γνώσεις για τα παραπάνω αντικείµενα και θα προετοιµαστεί για το GED τεστ προκειµένου 
να αποκτήσει το δίπλωµα. 

 Αγγλικά (English for Speakers of Other Languages - ESOL): η ενότητα αυτή απευθύνεται 
σε εκπαιδευόµενους που δεν έχουν ως µητρική γλώσσα την αγγλική. 

 GED (General Equivalency Diploma): η ενότητα αυτή αποτελείται από τεστ, τα οποία 
προετοιµάζουν τους εκπαιδευόµενους για τις τελικές τους εξετάσεις.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλα τα µαθήµατα υπάρχουν δίδακτρα. Ωστόσο, υπάρχει 
και πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης των εκπαιδευοµένων που έχουν χαµηλό εισόδηµα. 

 

5.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VET ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
Η Αυστραλία είναι παγκόσµια πρωτοπόρος στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων µέσω του Australian Flexible Learning 
Framework [34] για το National VET (Vocational Education and Training) System 2000–2004. 
Το 2005, το Australian Flexible Learning Framework διεξήγαγε για πρώτη φορά έρευνα 
σχετικά µε τη χρήση των τεχνολογιών e-learning στα VET προγράµµατα. Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας έδειξαν ότι: 

 το 53% των φορέων που παρείχαν VET προγράµµατα, χρησιµοποίησε e-learning, 

 το 65-70% των εκπαιδευοµένων δήλωσε ότι αυξήθηκε η αυτοπεποίθησή τους σε σχέση 
µε τη χρήση των υπολογιστών, 

 το 73% των εκπαιδευοµένων υποστήριξε ότι η χρήση e-learning θα µπορούσε να τους 
βοηθήσει στην εύρεση καλύτερης θέσης εργασίας, 

 το 80% των εκπαιδευοµένων υποστήριξε ότι η χρήση e-learning παρείχε ευελιξία στο 
χώρο και στο χρόνο διεξαγωγής των µαθηµάτων, 

 το 74% των εκπαιδευοµένων δήλωσε ότι θα συνιστούσε την παρακολούθηση 
µαθηµάτων µε χρήση e-learning και σε άλλους υποψήφιους εκπαιδευοµένους, 

 το 86% των εκπαιδευτών χρησιµοποίησαν κάποια µορφή e-learning στο µάθηµά τους 
(63% online πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, 61% ηλεκτρονική υποβολή των 
εργασιών, 50% χρήση πολυµέσων), 

 το 84% των εκπαιδευτών υποστήριξε ότι βελτιώθηκαν τα µαθησιακά αποτελέσµατα µε 
την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό µε χρήση e-learning. 

 



 

 

5.3.1 Μελέτη περίπτωσης: Νότια  
Αυστραλία  

Το TAFE SA [44] είναι ο σηµαντικότερος πάροχος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ενηλίκων στην Νότια Αυστραλία. Περισσότεροι από 92.000 εκπαιδευόµενοι καταρτίζονται κάθε 
χρόνο στο TAFE SA σε γνωστικά αντικείµενα σχετικά µε: µόδα, οινοποιία, διοίκηση 
επιχειρήσεων, κοµµωτική, τουριστικά επαγγέλµατα, οικοδοµικές εργασίες κ.α. 

Οι καταρτιζόµενοι µπορούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα στα εκπαιδευτικά κέντρα που 
βρίσκονται στη Νότια Αυστραλία. Αν αυτοί δεν µπορούν να µεταβούν στα συγκεκριµένα 
εκπαιδευτικά κέντρα, µπορούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα και από τον προσωπικό 
τους χώρο. Σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζονται πλήρως από το TAFE SA που τους παρέχει 
εκπαιδευτικό υλικό, πηγές αλλά και τη δυνατότητα επικοινωνίας µε έναν εκπαιδευτή για 
επίλυση πιθανών αποριών. Όσον αφορά την αξιολόγηση τους, είναι πιθανό να χρειαστεί να 
µεταβούν σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο για να εξεταστούν. 

Οι εκπαιδευόµενοι έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσµα µαθηµάτων για το καθένα από τα 
παραπάνω γνωστικά αντικείµενα. Η κάθε σειρά µαθηµάτων στοχεύει στη θεωρητική 
κατάρτιση των εκπαιδευοµένων και στην εφαρµογή των αποκτηθέντων γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα. Στο website του TAFE SA (www.tafe.sa.edu.au), ο 
εκπαιδευόµενος, αφού δει τις πληροφορίες για τα µαθήµατα του γνωστικού του αντικειµένου, 
µπορεί να εγγραφεί online σε όποια από αυτά επιθυµεί.  

Η πραγµατοποίηση των µαθηµάτων σε κάθε γνωστικό αντικείµενο γίνεται σε 6 στάδια 
κλιµακούµενης δυσκολίας. Για να µπορέσει, όµως ο εκπαιδευόµενος, για παράδειγµα, να 
παρακολουθήσει την σειρά µαθηµάτων του τρίτου, απαιτείται να έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία 
τις δύο προηγούµενες σειρές µαθηµάτων. 

Το TAFE SA χρησιµοποιεί το online µαθησιακό σύστηµα διαχείρισης WebCT που επιτρέπει 
στους εκπαιδευόµενους να στέλνουν post σε bulletin boards, να ανταλλάσσουν µηνύµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ τους και να διαµορφώνουν το προφίλ τους. Ακόµα, επειδή 
όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα δεν προσφέρουν όλα τα µαθήµατα, δίνεται η δυνατότητα µέσω 
του εκπαιδευτικού κέντρου που βρίσκεται να πραγµατοποιεί videoconference και να συνδέεται 
µε µια αίθουσα ενός αποµακρυσµένου εκπαιδευτικού κέντρου και να παρακολουθεί τα 
µαθήµατα που τον ενδιαφέρουν. 

Το TAFE SA, επιπλέον, υποστηρίζει και τους εκπαιδευτές, προσφέροντας τους online 
υπηρεσίες εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές µπορούν να µάθουν να χρησιµοποιούν το WebCT για 
να δηµιουργούν online µαθησιακά περιβάλλοντα, εκπαιδευτικά προγράµµατα, αλλά και 
εκπαιδευτικό υλικό. To WebCT δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να δηµιουργήσουν 
WebQuests. Τα WebQuests είναι δραστηριότητες, στις οποίες ο χρήστης καλείται να 
αναζητήσει πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο για να τις εκτελέσει. Τέτοιες δραστηριότητες µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν είτε στα face-to-face µαθήµατα, είτε στα µαθήµατα που προσφέρονται 
online. Οι εκπαιδευτές οργανώνουν τα WebQuests στηριζόµενοι κυρίως στη θεωρία του 
εποικοδοµισµού. Ουσιαστικά, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να επιλύσουν ρεαλιστικά 
προβλήµατα ακολουθώντας κάποια βήµατα αυξανόµενης δυσκολίας.  

 

5.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Λεπτοµέρειες υλοποίησης της επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, οι φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που υλοποιούν προγράµµατα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Τα Κ.Ε.Κ. 
αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών Επαγγελµατικής Κατάρτισης και την ευθύνη της 



 

 

πιστοποίησής τους έχει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).  

Τα Κ.Ε.Κ. υλοποιούν προγράµµατα άτυπης κατάρτισης για τη σύνδεση κατάρτισης και 
απασχόλησης, προγράµµατα κατά του κοινωνικού αποκλεισµού για άνεργους, 
αυτοαπασχολούµενους, ειδικές οµάδες και προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.  

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης, οι εκπαιδευόµενοι 
µπορεί να είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. , Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Λυκείου, Γυµνασίου ή ακόµη και να µην έχουν 
ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση.  

Τα προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης περιλαµβάνουν θεωρητική κατάρτιση και 
πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ενώ οι καταρτιζόµενοι επιδοτούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του προγράµµατος. Τα Κ.Ε.Κ. παρέχουν Επαγγελµατική Κατάρτιση για ειδικότητες που 
εντάσσονται στα ακόλουθα θεµατικά πεδία: 

 Επαγγέλµατα περιβάλλοντος 

 Επαγγέλµατα υγείας & πρόνοιας 

 Επαγγέλµατα πολιτισµού & αθλητισµού, ΜΜΕ & επικοινωνιών 

 Παιδαγωγικά επαγγέλµατα 

 Επαγγέλµατα οικονοµίας & διοίκησης  

 Επαγγέλµατα πληροφορικής 

 Επαγγέλµατα τουριστικά & παροχής υπηρεσιών 

 Αγροτικά επαγγέλµατα 

 Επαγγέλµατα τεχνικά & µεταφορών 

Ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείµενο που θα επιλεγεί από τον εκπαιδευόµενο, απαραίτητη 
είναι η ενσωµάτωση µιας εκπαιδευτικής ενότητας 10 έως 20 ωρών, που να αφορά την 
προετοιµασία του εκπαιδευόµενου για την αγορά εργασίας και για την Υγιεινή και Ασφάλεια 
στο χώρο εργασίας. 

Ενδεικτικά, κάθε Κ.Ε.Κ. υποχρεούται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τον παρακάτω εξοπλισµό 
(ΦΕΚ 230/21.2.2005): 10 προσωπικούς υπολογιστές συνδεδεµένους στο δίκτυο, µε CD-ROM, 
κάρτες ήχου και γραφικών, ηχεία, κλπ., σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο καθώς και εφαρµογές 
λογισµικού.   

Σήµερα τα Κ.Ε.Κ. προσπαθώντας να παρέχουν στους εκπαιδευοµένους ένα ευέλικτο 
πρόγραµµα σπουδών, ανεξάρτητο του χρόνου και του τόπου όπου βρίσκονται οι 
καταρτιζόµενοι, υιοθετούν ολοένα και περισσότερο νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και 
χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες, µε πρωτοπόρο την ανοιχτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ως παραδείγµατα Κ.Ε.Κ. που έχουν αναπτύξει δράσεις τηλεκπαίδευσης µπορούν να 
αναφερθούν τα εξής 

 Κ.Ε.Κ. ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-∆ΕΘ: το συγκεκριµένο Κ.Ε.Κ. συνεργάστηκε µε το Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας και το ∆ΙΠΕΚ για την υποστήριξη εξ’ αποστάσεως µαθηµάτων. Τα µαθήµατα 
αφορούσαν τους εξής κλάδους: εισαγωγές-εξαγωγές, ανάπτυξη µικτών επιχειρήσεων, 
τουρισµός, οινοποιία. Οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούσαν να είναι πολίτες από οποιαδήποτε 
βαλκανική χώρα. 

 Το Κ.Ε.Κ. ΕΡΓΟΝ συµµετέχει στο πρόγραµµα Bazzar. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται 
από το eLearning Action Plan της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος του 
προγράµµατος είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη µιας κοινότητας για την ανάπτυξη, 
δηµιουργία, ανταλλαγή και χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. 

 Το Euroteam K.E.K. A.E. στην προσπάθεια του να προσφέρει ολοκληρωµένες και 
σύγχρονες υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στους καταρτιζόµενους του, 
εγκατέστησε και χρησιµοποιε την πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης Moodle στη διεύθυνση 
http://www.euroteamkek.gr/elearning/. 



 

 

 Το Κ.Ε.Κ. ACME ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ χρησιµοποιεί τα ψηφιακά συστήµατα τηλεκπαίδευσης µε 
τεχνολογία διαδικτύου και µε δορυφορική τεχνολογία. Τα συστήµατα αυτά δίνουν τη 
δυνατότητα υπηρεσιών: e-class (business & open), e-conference και e-meeting. 

 Τέλος, τα Κ.Ε.Κ. «∆ΗΜΗΤΡΑ» και «ΕΡΓΟΝ» µε τη σηµαντική τεχνογνωσία της i-Learn 
(New Horizons, Hellas) στην ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, υλοποιούν 
πιλοτικά προγράµµατα τηλεκατάρτισης,  

Συγκεκριµένα παραδείγµατα εφαρµογής ανοιχτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων 
στην Ελλάδα παρουσιάζονται στις επόµενες παραγράφους για τα Κ.Ε.Κ. ACME ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
και για τα Κ.Ε.Κ. «∆ΗΜΗΤΡΑ» και «ΕΡΓΟΝ». 

 

5.4.1 Μελέτη περίπτωσης: Κ.Ε.Κ. ACME 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, τα ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ [47] υλοποιούν ψηφιακά 
συστήµατα τηλεκπαίδευσης, δίνοντας έτσι στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να κάνουν 
χρήση των υπηρεσιών: e-class (business & open), e-conference, e-meeting. 

Πιο συγκεκριµένα, η ACME EKΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ µέσω της υπηρεσίας e-class προσφέρει στους 
καταρτιζόµενους τη δυνατότητα για ζωντανή εξ' αποστάσεως εκπαίδευση σε διάφορα 
θεµατικά αντικείµενα, µέσω του Internet, σε ασφαλές, αλληλεπιδραστικό περιβάλλον και σε 
πραγµατικό χρόνο. Οι βασικότερες θεµατικές ενότητες στις οποίες κατατάσσονται τα 
υπάρχοντα µαθήµατα-σεµινάρια είναι οι εξής: Ηγεσία, Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση πελάτη, 
Marketing, Προσωπική Ανάπτυξη, IT Computer, Management και Ηλεκτρονικό Εµπόριο. 

Η υπηρεσία e-class απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του ιδιωτικού και του 
δηµόσιου τοµέα, που επιθυµούν να παρέχουν δια βίου κατάρτιση και διεξαγωγή εκπαίδευσης 
στους υπαλλήλους τους σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα.  

Για τις ιδιαίτερες και εξειδικευµένες εκπαιδευτικές ανάγκες των εταιρειών, υπάρχει η 
δυνατότητα δηµιουργίας νέων µαθηµάτων ή προσαρµογής υπάρχοντος, διαθέσιµου από τον 
πελάτη περιεχοµένου, ανάλογα µε τις ανάγκες του, καθώς επίσης και διαµόρφωσης ειδικών 
σειρών µαθηµάτων (ειδικές επιχειρησιακές λύσεις). 

Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Τάξη από οποιοδήποτε 
µέρος του κόσµου, ακόµη και αν βρίσκονται πίσω από firewalls και proxy servers. Ο 
εκπαιδευτής βρίσκεται σε ειδικό studio απ΄ όπου παρουσιάζει µέσω υπολογιστή, κάµερας και 
µικροφώνου, το εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό έχει διαµορφωθεί πριν τη συνεδρία και είναι 
δυνατόν να είναι σε µορφή αρχείων txt, html, htm, gif, jpg, jpeg, avi, mov, gt, mpg και ppt.  

Οι δυνατότητες και ευκολίες που παρέχονται στους χρήστες της υπηρεσίας e-class, µέσω της 
εφαρµογής Centra Symposium είναι οι ακόλουθες: 

 Ολοκληρωµένη φωνητική συνδιάσκεψη: ο εισηγητής και οι συµµετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα ολοκληρωµένης φωνητικής συνδιάσκεψης µέσω IP (VoIP). 

 Χωρίς εγκατάσταση λογισµικού: η χρήση της υπηρεσίας από τους συµµετέχοντες δεν 
απαιτεί την εγκατάσταση λογισµικού αλλά απλά έναν thin client ο οποίος “κατεβαίνει” και 
εγκαθίσταται στον Web Browser του παρουσιαστή και των συµµετεχόντων.  

 Αυξηµένη αλληλεπίδραση: τα διαδραστικά εργαλεία µεταξύ εισηγητή και συµµετεχόντων 
επιτρέπουν στον καθένα να συµµετέχει ενεργά στην ηλεκτρονική τάξη, καθώς παρέχουν 
δυνατότητα άµεσης µη-λεκτικής επικοινωνίας µε ερωτήσεις και απαντήσεις της µορφής 
ναι/όχι, δηµοσκοπήσεις, έρευνες πολλαπλών επιλογών, ανύψωση χεριού, δηµόσιες ή 
ιδιωτικές συνοµιλίες µέσω κειµένου και αλληλεπίδραση επάνω στις διαφάνειες του 
εισηγητή. 

 Υποστήριξη δηµιουργίας εκπαιδευτικού περιεχοµένου: ο εισηγητής έχει στη διάθεση του 
ένα εργαλείο σύνθεσης του περιεχοµένου των µαθηµάτων, το “Agenda Builder”. Με τη 



 

 

βοήθεια του “Agenda Builder”, ο εισηγητής µπορεί γρήγορα να συνθέσει το εκπαιδευτικό 
περιεχόµενο που έχει προηγουµένως προετοιµάσει σε µια πληθώρα format, όπως είναι 
αρχεία της µορφής ppt, txt, html, gif, jpg, .jpeg, avi, mov, wav, asf, κλπ. 

 Just-in-time εισαγωγή PowerPoint: ο εισηγητής καθώς και οι συµµετέχοντες έχουν 
επιπλέον τη δυνατότητα να εισάγουν παρουσιάσεις PowerPoint και κατά τη διάρκεια ενός 
ζωντανού ηλεκτρονικού µαθήµατος. 

 Web Safari: ο εισηγητής και οι συµµετέχοντες µπορούν να πραγµατοποιήσουν live 
περιηγήσεις στο Web. 

 ∆υνατότητα συν-παρουσιαστή: ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να δίνει το ρόλο του 
συν-παρουσιαστή σε όποιον από τους συµµετέχοντες επιθυµεί. 

 Κοινή χρήση εφαρµογών: ο εισηγητής και οι συµµετέχοντες µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν από κοινού, ζωντανά οποιαδήποτε εφαρµογή Windows επιθυµούν κατά 
την διάρκεια ενός µαθήµατος. 

 Οµάδες εργασίας: ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να χωρίσει την ηλεκτρονική τάξη σε 
οµάδες εργασίας (Breakout groups). 

 Καταγραφή και αναπαραγωγή: το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής (record) 
όλης της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος και αναπαραγωγής 
(playback) της κατ' απαίτηση. 

 Αξιολογήσεις και αναφορές: ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα καταγραφής των 
απαντήσεων των συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια αξιολογήσεων και τη δηµιουργία 
αναφορών για περαιτέρω επεξεργασία. 

 Παρακολούθηση συµµετοχής: ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της 
συµµετοχής (απουσιολόγιο) για το σύνολο των µαθηµάτων του. 

 Έλεγχος Συστήµατος: ο εισηγητής και οι συµµετέχοντες µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
τον Έλεγχο Συστήµατος (Centra System Check) ώστε να ελέγξουν τον υπολογιστή τους 
και να εξασφαλίσουν την υψηλότερη ποιότητα σύνδεσης και επίδοσης. 

 Online οδηγίες χρήσης: οι εισηγητές και οι συµµετέχοντες έχουν στη διάθεση τους online 
οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στις εσωτερικές σελίδες της web εφαρµογής Centra. 

Ακόµα, η ACME EKΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και 
ιδιώτες, να διεξάγουν µέσω του Internet, ηλεκτρονικές συσκέψεις και συναντήσεις., µε χρήση 
ήχου (VoIP), κειµένων και παρουσιάσεων. 

Η ηλεκτρονική συνάντηση (e-meeting) πραγµατοποιείται σε εικονική αίθουσα και ο 
καταρτιζόµενος µπορεί να προσκαλέσει τον αριθµό προσώπων (συµµετεχόντων) που επιθυµεί 
(έως 17 άτοµα). 

Ειδικότερα, οι δυνατότητες και ευκολίες που παρέχονται στους εκπαιδευόµενους και στους 
εκπαιδευτές µε τη χρήση της υπηρεσίας e-meeting, µέσω της εφαρµογής Centra e-Meeting, 
είναι οι ακόλουθες:  

 Γρήγορη και εύκολη συµµετοχή: η πρόσκληση των εκπαιδευοµένων στη συνάντηση 
µπορεί να γίνει µέσω e-mail.  

 Παγκόσµια πρόσβαση: οι συµµετέχοντες µπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική 
Συνάντηση από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου ακόµη και αν βρίσκονται πίσω από 
firewalls και proxy servers. 

 Χωρίς εγκατάσταση λογισµικού, Ζωντανή εµφάνιση εφαρµογών, Just-in-time εισαγωγή 
PowerPoint, Ολοκληρωµένη φωνητική συνδιάσκεψη, Αυξηµένη αλληλεπίδραση (όπως οι 
λειοτυργίες αυτές περιγράφηκαν παραπάνω). 

Τέλος, η ACME EKΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ προσφέρει την υπηρεσία e-conference που απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις και οργανισµούς (ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα) που δραστηριοποιούνται στην 
οργάνωση και διεξαγωγή ηµερίδων, συνεδρίων και παρουσιάσεων ή αντίστοιχους φορείς, που 
βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους ή γεωγραφικά αποµακρυσµένες περιοχές και 



 

 

ενδιαφέρονται να διεξάγουν ηµερίδες, συνέδρια ή παρουσιάσεις, εξ' αποστάσεως, πάνω σε 
οποιοδήποτε αντικείµενο, σε πραγµατικό χρόνο.  

Οι δυνατότητες και οι ευκολίες που προσφέρει η υπηρεσία e-conference είναι ίδιες µε αυτές 
που προσφέρει η υπηρεσία e-meeting. 

 

Απαιτήσεις για την συµµετοχή στις υπηρεσίες e-class, e-conference, e-meeting 

Η χρήση των παραπάνω υπηρεσιών δεν απαιτεί ιδιαίτερες επενδύσεις σε εξοπλισµό ή 
λογισµικό. Προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας, τόσο για τον εισηγητή, όσο και για τους 
συµµετέχοντες αποτελεί η ύπαρξη ενός υπολογιστή (τουλάχιστον Pentium (ή αντίστοιχο) 
133+ MHz µε Windows 95), µιας εφαρµογής web browser (Internet Explorer 4.01+, Netscape 
4.08+) και σύνδεσης στο Internet, ανεξαρτήτως Internet Provider, µε ταχύτητα ακόµη και 
28,8 Κbps.  

  

5.4.2 Μελέτη περίπτωσης: Κ.Ε.Κ. 
«∆ΗΜΗΤΡΑ» και «ΕΡΓΟΝ» 

Η διαπίστωση της ανάγκης για ηλεκτρονική µάθηση αποτέλεσε το έναυσµα για τη συνεργασία 
των Κ.Ε.Κ. «∆ΗΜΗΤΡΑ» και «ΕΡΓΟΝ» και της εταιρίας i-Learn (New Horizons, Hellas) για την 
παροχή υπηρεσιών διαδικυτακής µάθησης. Η πλατφόρµα που δηµιουργήθηκε για να καλύψει 
τις ανάγκες των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, είναι η δικτυακή πλατφόρµα e-TUTOR 
[45] (Εικόνα 5.4.1). 

 

 

Εικόνα 5.4.1: ∆ικτυακή πλατφόρµα e-TUTOR 

 



 

 

Στη δικτυακή πλατφόρµα της e-TUTOR προσφέρονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής διδασκαλίας, 
υποστηρικτικό υλικό, άρθρα, κείµενα και συζητήσεις παιδαγωγικού προβληµατισµού, καθώς 
και εργασίες, quiz και δικτυακές διευθύνσεις µε σκοπό την παιδαγωγική τους αξιοποίηση. Το 
σύστηµα διαχείρισης της εκπαίδευσης e-TUTOR βασίζεται στην πλατφόρµα Μoodle, η οποία 
είναι µία open source πλήρως εξελληνισµένη ολοκληρωµένη πλατφόρµα διαχείρισης 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου και εφαρµογής εκπαίδευσης από απόσταση. 

Οι υπηρεσίες της πλατφόρµας ηλεκτρονικής µάθησης e-TUTOR σχεδιάστηκαν µε στόχο την 
επίτευξη ολοκληρωµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας που προσεγγίζει τα θετικά στοιχεία της 
παραδοσιακής εκπαίδευσης, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αυτονοµίας των 
καταρτιζοµένων και της ευελιξίας σε σχέση µε το χρόνο και το ρυθµό µάθησης. Επιπλέον, 
περιλαµβάνονται διαδικασίες διαχείρισης και επίβλεψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς 
και εξαγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων.  

Πιο συγκεκριµένα οι υπηρεσίες του συστήµατος είναι οι ακόλουθες:  

 Υψηλής ποιότητας αλληλεπιδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό: τα µαθήµατα 
ασύγχρονης εκπαίδευσης (asynchronous learning) είναι δοµηµένα σύµφωνα µε τα 
µοντέλα σχεδιασµού: PC Model και το µοντέλο SPARK. Τα δύο αυτά µοντέλα 
χρησιµοποιούνται στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη των µαθηµάτων της κατηγορίας 
Quick Skills και παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες. Κάθε µάθηµα αποτελείται από ένα 
σύνολο κεφαλαίων δοµηµένα σε ενότητες, και κάθε ενότητα καλύπτει συγκεκριµένα 
θέµατα της εκπαιδευτικής ύλης. Επιπλέον, σε θεωρητικά µαθήµατα χρησιµοποιείται 
κυρίως το µοντέλο Quick Knowledge. Για τη σχεδίαση των µοντέλων αυτών έχουν 
χρησιµοποιηθεί εφαρµογές πολυµέσων και έχουν ακολουθηθεί οι προδιαγραφές SCORM 
1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων είναι οι εκπαιδευόµενοι 
να διαθέτουν τα βοηθητικά προγράµµατα της Macromedia Shockwave Player και Flash 
Player. 

 Συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων: σε κάθε πρόγραµµα 
κατάρτισης επιδιώκεται η προσαρµογή της οµάδας στόχου στις σύγχρονες εκπαιδευτικές 
µεθόδους τηλεκατάρτισης. Κάθε εκπαιδευόµενος προσεγγίζεται µε στόχο να 
διαπιστευθούν οι προσωπικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Οι εκπαιδευόµενοι, που δεν 
έχουν γνώσεις στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και βασικών αρχών του 
∆ιαδικτύου, εκπαιδεύονται στη χρήση τους µέσω της παρακολούθησης ειδικών 
σεµιναρίων πριν την έναρξη ενός προγράµµατος. Κατά την διάρκεια, πραγµατοποιείται 
στενή παρακολούθηση των εκπαιδευοµένων και της προόδου τους, µέσω της ειδικών 
εργαλείων της πλατφόρµας, καθώς και επιπρόσθετων δια ζώσης σεµιναρίων. Είναι 
σηµαντικό να αναφερθεί πως καθ' όλη τη διάρκεια ενός προγράµµατος παρέχεται στους 
εκπαιδευόµενους τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων από 
εξειδικευµένο προσωπικό. Η υποστήριξη που παρέχεται συµπεριλαµβάνει δυνατότητες 
online επικοινωνίας, τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και δια 
ζώσης συνάντησης. 

 Ολοκληρωµένα εργαλεία αλληλεπίδρασης: τα αλληλεπιδραστικά εργαλεία που 
περιλαµβάνονται στην πλατφόρµα είναι (α) ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail και 
personal messages) για ανταλλαγή µηνυµάτων ή άλλων πληροφοριών µεταξύ των 
εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων, αλλά και µεταξύ των ίδιων των εκπαιδευοµένων, 
(β) εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας (chat) για την αλληλεπίδραση µεταξύ 
εκπαιδευόµενου – εκπαιδευτή, αλλά και µεταξύ των εκπαιδευοµένων. Με τα εργαλεία 
αυτά οργανώνονται συχνές οµαδικές συµβουλευτικές συναντήσεις ώστε να έχουν την 
δυνατότητα οι µεν εκπαιδευόµενοι να λύνουν τις όποιες απορίες τους, οι δε εκπαιδευτές 
να αναπτύσσουν καλύτερα το εκπαιδευτικό υλικό, (γ) πίνακες ανακοινώσεων, για την 
ενθάρρυνση της επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευοµένων, καθώς σε αυτό το χώρο ο 
κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να δηµοσιεύσει τα σχόλια ή τις ερωτήσεις του και 
οποιοσδήποτε άλλος, συνάδελφος ή εκπαιδευτής, µπορεί να του απαντήσει. Οι 
ανακοινώσεις µπορεί να αφορούν την ενηµέρωση του εκπαιδευόµενου για την 
βαθµολογική του κατάσταση και πρόοδο, ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού, κ.α. (δ) 
ηµερολόγιο δραστηριοτήτων για την ειδοποίηση µαθητών και εκπαιδευτών για τις 
επικείµενες συναντήσεις (ηλεκτρονικές ή φυσικές), την παράδοση εργασιών, κ.α. 



 

 

 Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των καταρτιζοµένων: µέσω ενός συνόλου εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της απόκτησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόµενους µε διάφορους τρόπους και µέσα. Συγκεκριµένα οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι (α) αναθέσεις εργασιών, οι οποίες δίνουν τη 
δυνατότητα στον εκπαιδευτή να καθορίσει µια εργασία που απαιτεί από τους µαθητές να 
δηµιουργήσουν ένα αρχείο και να το υποβάλουν στον καθηγητή µέσω του συστήµατος, 
(β) κουίζ, τα οποία µπορεί να σχεδιάσει ο εκπαιδευτής και να περιέχουν ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις µε σύντοµες απαντήσεις και (γ) 
εργαστήριο, που επιτρέπει στους συµµετέχοντες να αξιολογήσουν µεταξύ τους εργασίες, 
καθώς και υποδείγµατα εργασιών µε πολλούς τρόπους. 

 Βάση Γνώσης: κατά την διάρκεια ενός προγράµµατος κατάρτισης είναι διαθέσιµο πλήθος 
βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού (αρχεία, κείµενα, ηλεκτρονικά βιβλία, οδηγοί χρήσης, 
κ.α.), σχετικού µε τα θεµατικά αντικείµενα του προγράµµατος για την ενίσχυση της 
µαθησιακής διαδικασίας και της αυτοεκπαίδευσης. Επιπλέον, ανακοινώνονται λίστες µε 
συνδέσµους σε χρήσιµους ιστοχώρους µε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, όπως online 
βιβλιοθήκες. 

 Επίβλεψη της εκπαιδευτής πορείας των καταρτιζοµένων: κατά τη διάρκεια ενός 
προγράµµατος είναι δυνατή η δηµιουργία καταγραφών (tracking) σχετικών µε το 
µάθηµα, ένα συγκεκριµένο χρήστη, µια συγκεκριµένη ηµέρα ή οποιοδήποτε συνδυασµό 
των παραπάνω. Επιπλέον, ανά πάσα στιγµή µπορούν να εξαχθούν αναφορές (reports) 
που θα δίνουν τη δυνατότητα προβολής όλης της πορείας των συµµετεχόντων κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος. Έτσι, ο εκπαιδευτής έχει δυνατότητα προβολής του προφίλ και 
των καταγραφών δραστηριότητας του κάθε εκπαιδευόµενου, ώστε να τους υποστηρίζει 
παρέχοντας εξατοµικευµένες συµβουλές και διευκρινήσεις. 

 Ηλεκτρονικές φόρµες εγγραφής, επιλογής µαθήµατος, γλώσσας, και δηµιουργίας προφίλ: 
οι συµµετέχοντες µπορούν µέσα από ειδικές φόρµες να προσαρµόζουν το σύστηµα 
τηλεκπαίδευσης στις ανάγκες και προτιµήσεις τους (personalization), σύµφωνα πάντα µε 
τα δικαιώµατα που διαθέτουν. 

 Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του προγράµµατος: µετά το τέλος του 
προγράµµατος, οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν ειδικές φόρµες 
αξιολόγησης. Η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών και των συµπερασµάτων 
περιγράφουν το συνολικό παραγόµενο έργο και εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα. 

Μια χαρακτηριστική εικόνα της πλατφόρµας e–Tutor µε βασικές υπηρεσίες (Εργασίες, Κουίζ, 
Συνοµιλίες, Νέα και Ανακοινώσεις, Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης) είναι η παρακάτω (Εικόνα 
5.4.2). 

 



 

 

 

Εικόνα 5.4.2: Βασικές υπηρεσίες e–Tutor  

 

5.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μελετώντας τις παραπάνω περιπτώσεις προκύπτει ότι τα περισσότερα VET προγράµµατα 
οργανώνονται σε ολοκληρωµένες εκπαιδευτικές πλατφόρµες όπως WebCT, Moodle, Centra 
κ.α. Σε όλες τις περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων 
είτε ασύγχρονα (e-mail, forum) είτε σύχγρονα (videoconference, chat). Όσον αφορά τις 
συνεργατικές τεχνολογίες, αυτές χρησιµοποιούνται σπανιότερα. Μελετώντας κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά, συναντάµε κάποια εξειδικευµένα εργαλεία και υπηρεσίες, όπως το portofolio, τη 
δυνατότητα αυτόµατου ελέγχου των τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήµατος του 
συµµετέχοντα, ηλεκτρονικά λεξικά, Web safari και calendar. Για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών αυτών, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επενδύσεις σε υλικό και σε λογισµικό. Τις 
περισσότερες φορές, µάλιστα, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να “κατεβάσουν” 
το απαραίτητο λογισµικό από την ιστοσελίδα του προγράµµατος. Ειδικά για τους εκπαιδευτές, 
κάποια από τα προγράµµατα παρέχουν υποστηρικτικά εργαλεία για τη δηµιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ειδικά εργαλεία καταγραφής της 
προόδου των εκπαιδευοµένων. Επιπλέον, σε καµία περίπτωση από αυτές που µελετήθηκαν οι 
εκπαιδευόµενοι δεν αξιολογούνται online, αποκαλύπτοντας την αδυναµία των συστηµάτων 
που χρησιµοποιήθηκαν να υποστηρίξουν τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις, έρχεται να προστεθεί η έρευνα της Cedefop το 2005 [4] (η 
έρευνα αυτή αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.2), από την οποία προέρχεται το παρακάτω 
∆ιάγραµµα 5.5.1, που παρουσιάζει τη συχνότητα χρήσης κάποιων εκπαιδευτικών εργαλείων σε 
e-learning προγράµµατα. Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραµµα, πολύ συχνά 



 

 

χρησιµοποιούνται τo forum, το chat, οι διαδραστικές δραστηριότητες, CD-ROM, DVD-ROM. 
κ.α.. 

 

 

∆ιάγραµµα 5.5.1: Ποσοστά χρήσης εκπαιδευτικών εργαλείων 

 



 

 

Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  6 :  ∆ Υ Ν Α Τ Ε Σ  
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  Σ Ε  Ε Ν Α  V E T  

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  

6.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ένα βασικό ζήτηµα για τα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η 
επιλογή των υπηρεσιών που θα παρέχονται στους χρήστες του συστήµατος. Όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα εργαλεία αυτά και ποιες οι 
υπηρεσίες, λήφθηκαν υπόψη οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις µιας πλατφόρµας 
τηλεκατάρτισης, οι κατάλληλες θεωρίες µάθησης, αλλά και η υπάρχουσα εµπειρία στην 
υλοποίηση προγραµµάτων τηλεκατάρτισης ανά τον κόσµο. Από τη µελέτη των θεωριών 
µάθησης (εποικοδοµισµός, συνεργατική µάθηση, θεωρία δραστηριότητας) προέκυψε ένα 
σύνολο εργαλείων που µπορούν να τις υποστηρίξουν. Στο σύνολο αυτό προστέθηκαν 
εργαλεία που µπορούν να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα και τη χρηστικότητα ενός 
συστήµατος τηλεκατάρτισης. Συµπληρωµατικά, προστέθηκαν και εργαλεία που έχουν ήδη 
χρησιµοποιηθεί σε online VET προγράµµατα. Με αυτό τον τρόπο προέκυψαν οι δυνατές 
υπηρεσίες και εργαλεία που µπορεί να παρέχει ένα online VET σύστηµα, οι οποίες 
περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους. 

 

6.2  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Οι δυνατές υπηρεσίες επικοινωνίας είναι:  

 Οµάδα συζήτησης (Forum): είναι ένα εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας που 
υποστηρίζει την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών µεταξύ των µελών µιας 
κοινότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις, για να κινητροδοτηθεί η συµµετοχή των χρηστών, 
για κάθε νέο µήνυµα στο forum στέλνεται µια ανακοίνωση στα µέλη του, µέσω e-mail.  

 ∆ιαχείριση forum: µε αυτή την υπηρεσία, οι εκπαιδευτές µπορούν να διαχειριστούν και 
να οργανώσουν ένα forum. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συµµετοχή των 
εκπαιδευοµένων στα ήδη υπάρχοντα fora, είναι διαθέσιµα στους εκπαιδευτές και τα 
στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων. 
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να δηµιουργήσουν τις δικές τους 
οµάδες συζήτησης.  

 Ανταλλαγή αρχείων: τα εργαλεία ανταλλαγής αρχείων επιτρέπουν στους 
εκπαιδευόµενους να “ανεβάσουν” αρχεία και να τα ανταλλάξουν µε τους υπόλοιπους 
συµµετέχοντες σε ένα online µάθηµα.  

 E-mail: αυτή η υπηρεσία είναι η πιο δηµοφιλής και ευρέως χρησιµοποιηµένη από τους 
χρήστες. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο επιτρέπει την ασύγχρονη επικοινωνία µεταξύ 
οµότιµων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να γράψουν τις απόψεις τους, να θέσουν 



 

 

ερωτήσεις και να επισυνάψουν αρχεία. Σε ένα σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης, το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επικοινωνία µεταξύ των 
εκπαιδευόµενων, καθώς επίσης και για την επικοινωνία των εκπαιδευόµενων µε τον 
εκπαιδευτή προκειµένου να θέσουν ερωτήσεις ή να υποβάλλουν τις εργασίες τους.  

 ∆υνατότητα online σηµειώσεων και διαµοίραση αυτών µε τους συµµετέχοντες: 
οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να δηµιουργούν τις δικές τους σηµειώσεις και να τις 
διαµοιράζονται µε τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευόµενους. 

 Συζήτηση (Chat): µέσω αυτής της υπηρεσίας, δίνεται η δυνατότητα στους 
συµµετέχοντες να επικοινωνούν σύγχρονα µέσω κειµένου. Στα VET συστήµατα, το chat 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους εκπαιδευόµενους για να επικοινωνήσουν µεταξύ 
τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να παρακολουθούν το ίδιο µάθηµα. Στα πλαίσια ενός 
συνεργατικού περιβάλλοντος κατάρτισης, το chat δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευόµενους να συζητούν πάνω σε θέµατα που τους ενδιαφέρουν, να θέτουν 
ερωτήσεις και γενικότερα να αλληλεπιδρούν χωρίς την εποπτεία και την αξιολόγηση από 
τον εκπαιδευτή. Επιπλέον, µια οµάδα µε κοινά ενδιαφέροντα µπορεί να δηµιουργήσει τα 
δικά της chat rooms. Οι συµµετέχοντες µπορούν να επικοινωνούν µέσω ιδιωτικών chat 
rooms ή µέσω δηµοσίων chat rooms. Σε µια σύγχρονη διάλεξη από απόσταση, οι 
εκπαιδευόµενοι θα µπορούσαν χρησιµοποιήσουν το chat, για να υποβάλλουν ερωτήσεις 
στον εκπαιδευτή ή να σχολιάσουν το υλικό που τους παρουσιάζεται εκείνη τη στιγµή. Σε 
αρκετές περιπτώσεις, οι χρήστες να επικοινωνούν και µέσω ήχου χρησιµοποιώντας 
µικρόφωνα και ηχεία. 

 Ασπροπίνακας (Whiteboard): µέσω του whiteboard, δίνεται η δυνατότητα στους 
χρήστες να σχεδιάζουν γραµµές, κύκλους, ελλείψεις σε πολλά χρώµατα και να εισάγουν 
κείµενο, καθορίζοντας το µέγεθος και το χρώµα των γραµµάτων. Επίσης, ο χρήστης 
µπορεί να αναιρέσει την τελευταία ενέργειά του στο whiteboard, καθώς και όλες τις 
προηγούµενες. 

 Βιντεοδιάσκεψη (Videoconference): Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι 
µόνο για την επικοινωνία, αλλά και για τη συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων. Όταν 
η βιντεοδιάσκεψη χρησιµοποιείται σε ένα σύστηµα τηλεκατάρτισης, άλλοτε 
χρησιµοποιείται το βίντεο για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού από τον 
εκπαιδευτή και άλλοτε για την οπτική “επαφή” όλων των ατόµων που συµµετέχουν στην 
ίδια συνεδρία. Στην υπηρεσία αυτή, συνήθως είναι ενσωµατωµένα επιπλέον εργαλεία, 
όπως ευφυείς πράκτορες. 

 

6.3  PRODUCTIVITY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Οι productivity υπηρεσίες που ενδεχοµένως να υποστηρίζονται από ένα VET σύστηµα είναι:   

 Bookmarks: δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης στους εκπαιδευόµενους σε σηµαντικές 
σελίδες του µαθήµατος ή του ∆ιαδικτύου µέσω bookmarks.  

 Βοήθεια για τον εκπαιδευόµενο: παρέχονται υποστηρικτικά εργαλεία (εγχειρίδιο 
χρήσης του συστήµατος, δυνατότητα επικοινωνίας µε e-mail, κ.α.) στον εκπαιδευόµενο 
που αφορούν τη χρήση του συστήµατος.  

 ∆υνατότητα αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού: ο εκπαιδευόµενος µπορεί να 
πραγµατοποιήσει αναζητήσεις στο εκπαιδευτικό υλικό µε τη χρήση λέξεων - κλειδιών.  

 Ηµερολόγιο δραστηριοτήτων: το “ηµερολόγιο” είναι ένα χρονοδιάγραµµα που 
αποθηκεύει µια σειρά γεγονότων µε χρονολογική σειρά. Είναι ένας ασύγχρονος τρόπος 
επικοινωνίας, ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προγραµµατισµό των 
γεγονότων που πραγµατοποιούνται στο σύστηµα τηλεκατάρτισης. Το ηµερολόγιο µπορεί 
να είναι προσωπικό, κοινόχρηστο ή σχετικό µε το κάθε µάθηµα κατάρτισης. Κάθε 
χρήστης µπορεί να διαθέτει ένα προσωπικό ηµερολόγιο γεγονότων, το οποίο θα είναι 
προσβάσιµο µόνο από αυτόν. Στο κοινόχρηστο ηµερολόγιο, οι χρήστες µπορούν να 



 

 

στείλουν τις ανακοινώσεις τους στο διαχειριστή του συστήµατος, ο οποίος στη συνέχεια, 
αποφασίζει εάν οι ανακοινώσεις αυτές θα “τοποθετηθούν” στο κοινόχρηστο ηµερολόγιο. 
Στο ηµερολόγιο για το κάθε µάθηµα, υπάρχουν γεγονότα που αφορούν το ωρολόγιο 
πρόγραµµα του µαθήµατος, τις εργασίες που πρέπει να παραδοθούν, κ.α. Τα γεγονότα 
του ηµερολογίου µπορούν να οργανωθούν ανά ηµέρα, ανά µήνα και ανά έτος. 

 ∆υνατότητα εργασίας offline: oι εκπαιδευόµενοι µπορούν να εργαστούν offline, για 
παράδειγµα µπορούν να “κατεβάσουν” το εκπαιδευτικό υλικό στους υπολογιστές τους και 
να το µελετήσουν offline. 

  

6.4  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ  

Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας είναι οι παρακάτω: 

 ∆υνατότητα δηµιουργίας συγκεκριµένων χώρων εργασίας ανά οµάδα: µέσω 
αυτής της υπηρεσίας δηµιουργούνται χώροι εργασίας για κάθε οµάδα εκπαιδευοµένων. Ο 
εκπαιδευτής, σε αυτούς τους χώρους, µπορεί να “ανεβάσει” υλικό και εργασίες για την 
κάθε οµάδα εκπαιδευοµένων. 

 ∆υνατότητα δηµιουργίας οµάδων συνεργασίας: oι εκπαιδευόµενοι µπορούν να 
δηµιουργήσουν τις δικές τους οµάδες εργασίας, χωρίς την εποπτεία του εκπαιδευτή. 

 Portofolio εκπαιδευοµένων: χώρος στον οποίο ο κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να 
αποθηκεύσει αρχεία (π.χ. τις εργασίες τους) και διάφορα προσωπικά στοιχεία (π.χ. 
τηλέφωνο, φωτογραφία).  

 Εργαλεία αυτοαξιολόγησης: οι εκπαιδευόµενοι έχουν στη διάθεσή τους online τεστ, 
µέσω των οποίων µπορούν να αξιολογήσουν τη µαθησιακή τους πορεία. Η βαθµολόγηση 
του τεστ στο οποίο συµµετέχει ο εκπαιδευόµενος γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

 

6.5  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ  
Οι δυνατές υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση των χρηστών είναι:  

 Πιστοποίηση χρηστών: µέσω αυτής της υπηρεσίας γίνεται η πιστοποίηση χρηστών 
από το σύστηµα. Ο χρήστης δίνει τους κωδικούς πρόσβασης (username, password), οι 
οποίοι ελέγχονται από το σύστηµα. Αν οι κωδικοί αυτοί είναι έγκυροι, επιτρέπεται η 
πρόσβαση του χρήστη στο σύστηµα. 

 Ανάθεση και ∆ιαχείριση ρόλων: µε την υπηρεσία αυτή κατανέµονται ρόλοι 
(εκπαιδευτής, εκπαιδευόµενος, διαχειριστής, κ.α.) στους χρήστες του συστήµατος. 
Ανάλογα µε το ρόλο που έχει ο κάθε χρήστης, θα έχει διαφορετικά δικαιώµατα 
διαχείρισης και πρόσβασης στο σύστηµα.  

 Εγγραφή εκπαιδευοµένων σε µάθηµα: εργαλεία εγγραφής των εκπαιδευοµένων στα 
µαθήµατα που έχουν αναπτυχθεί στο σύστηµα. Η εγγραφή των αυτών πραγµατοποιείται 
από τους διαχειριστές και/ή τους εκπαιδευτές, ή και από τους ίδιους τους 
εκπαιδευόµενους. 

 

 

 



 

 

6.6  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ 
Οι υπηρεσίες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι:  

 ∆υνατότητα χρονοπρογραµµατισµού δραστηριοτήτων: επιτρέπουν στους 
εκπαιδευτές να καθορίζουν το χρονικό διάστηµα που θα είναι διαθέσιµο το εκπαιδευτικό 
υλικό, το κάθε forum, κτλ.  

 Υποστήριξη εκπαιδευτών: εργαλεία που παρέχουν υποστήριξη στους εκπαιδευτές σε 
θέµατα σχετικά µε τη χρήση του λογισµικού. ∆ίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτές να 
επιλύσουν τις απορίες τους, είτε µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τους προµηθευτές 
του συγκεκριµένου λογισµικού, είτε µέσω συζητήσεων σε forum µε άλλους εκπαιδευτές.  

 Εργαλεία βαθµολόγησης εκπαιδευοµένων: εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα 
στους εκπαιδευτές να οργανώνουν και να επεξεργάζονται τις βαθµολογίες των 
εκπαιδευοµένων. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές µπορούν να εξάγουν τις βαθµολογίες σε 
αρχεία Excel για περαιτέρω επεξεργασία.  

 Εργαλεία καταγραφής κίνησης εκπαιδευοµένων: εργαλεία µε τα οποία οι 
εκπαιδευτές µπορούν να δουν στατιστικά στοιχεία για τη συµµετοχή των 
εκπαιδευοµένων στις διάφορες δραστηριότητες του µαθήµατος. 

 ∆υνατότητα δηµιουργίας τεστ: εργαλεία µε τα οποία οι εκπαιδευτές µπορούν να 
δηµιουργήσουν τεστ για την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων. Η βαθµολόγηση των 
εκπαιδευοµένων γίνεται αυτόµατα. 

 

6.7  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας είναι:  

 ∆υνατότητα πρόσβασης από άτοµα µε ειδικές ανάγκες: πρότυπα που επιτρέπουν 
σε άτοµα µε ειδικές ικανότητες να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. 

 Templates µαθηµάτων: διαθέσιµα templates στους εκπαιδευτικές για την οργάνωση 
των µαθηµάτων.  

 Προσαρµογή διεπιφάνειας: δυνατότητα προσαρµογής της διεπιφάνειας του 
συστήµατος (π.χ. αλλαγή γραφικών). 

 Συµβατότητα µε τα εκπαιδευτικά πρότυπα: όταν ένα σύστηµα είναι συµβατό µε 
εκπαιδευτικά πρότυπα, υπάρχει η δυνατότητα διαµοίρασης µαθησιακών πόρων µε άλλα 
online συστήµατα µάθησης. 

 Εργαλεία σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού: εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα 
στους εκπαιδευτές να δηµιουργήσουν και να οργανώσουν το εκπαιδευτικό υλικό.  

 ∆ιαµοίραση περιεχοµένου/Επαναχρησιµοποίηση: καταχώρηση των µαθησιακών 
πόρων ενός µαθήµατος σε ένα διαµοιραζόµενο χώρο και δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης αυτών από εκπαιδευτές/εκπαιδευόµενους άλλων µαθηµάτων. 

 

6.8  ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εκτός από τις υπηρεσίες που περιγράφτηκαν παραπάνω, ένα σύστηµα µπορεί να παρέχει και 
κάποιες επιπλέον δυνατότητες, όπως η επιλογή κατάλληλης γλώσσας, κ.α. 

 



 

 

Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  7 :  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  
Π Ρ Ο Τ Υ Π Α  ΜΑ Θ Η Σ Ι Α Κ Η Σ  

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  

Σε κάθε περίπτωση οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να ακολουθούν 
συγκεκριµένα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά πρότυπα.  

  

7.1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Το 1999 ο φορέας προτυποποίησης ISO/IEC JTC1 ίδρυσε την υποεπιτροπή SC36 για την 
αντιµετώπιση των αναγκών προτυποποίησης στο χώρο των µαθησιακών τεχνολογιών. Σκοπός 
της επιτροπής αυτής είναι «η προτυποποίηση στο χώρο των τεχνολογιών της πληροφορικής 
για τη µάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση µε σκοπό την υποστήριξη ατόµων, οµάδων 
και οργανισµών και την επίτευξη διαλειτουργικότητας και επαναχρησιµοποίησης των πόρων 
και των εργαλείων». ∆ικαίωµα συµµετοχής ως µέλη στο φορέα αυτό έχουν οι εθνικοί φορείς 
προτυποποίησης. 

Η SC36 συνεργάζεται στενά µε αρκετούς οργανισµούς ανάπτυξης προδιαγραφών που 
αναπτύσσουν δράση τόσο στον αµερικάνικο, όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι οµάδες αυτές 
εργάζονται µε σκοπό την εισήγηση και ανάπτυξη τεχνικών συστάσεων και προδιαγραφών που 
άπτονται του συγκεκριµένου πεδίου. Στόχος είναι οι προδιαγραφές που φτάνουν σε ένα 
συγκεκριµένο επίπεδο ωρίµανσης να υποβάλλονται για έγκριση στην JTC1/SC36. Κλειδί για 
την έγκριση µιας προδιαγραφής είναι η ευρεία αποδοχή από την κοινότητα των χρηστών και 
τη βιοµηχανία. 

Οι κυριότεροι από τους οργανισµούς αυτούς είναι: 

 ΙΕΕΕ LTSC (Learning Technology Standards Committee) 

 CEN/ISSS/WS-LT (Information Society Standardisation System / Workshop on Learning 
Technology)  

 AICC (Aviation Industry CBT Committee)  

 ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for 
Europe)  

 IMS Global Learning Consortium 

 DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) 

 ADL (Advanced Distributed Learning) 

 



 

 

7.2 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Η δηµιουργία ευρέως υιοθετηµένων, ανοικτών και πιστοποιηµένων προτύπων αποτελεί 
θεµελιώδη απαίτηση. Η ανάπτυξη µαθησιακών προτύπων αποκτά τεράστια σηµασία ώστε οι 
συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία να µπορούν να δηµιουργούν, να διαχειρίζονται, 
να διαθέτουν και να καταναλώνουν µαθησιακό περιεχόµενο µε συνεπή τρόπο.  

 

 

Εικόνα 7.2.1: Οργανισµοί ανάπτυξης προδιαγραφών και προτύπων στο χώρο της 
Μαθησιακής Τεχνολογίας 

 

Σε ένα ιδανικό µοντέλο, όλοι οι οργανισµοί µε δραστηριότητες ηλεκτρονικής µάθησης θα 
ενστερνίζονταν ένα σύνολο από πρότυπα για τη δηµιουργία και τη διαχείριση µαθησιακού 
περιεχοµένου, καθιστώντας έτσι εφικτή την ενεργή ανταλλαγή επαναχρησιµοποιούµενων 
αντικειµένων γνώσης στις ανοικτές αγορές. Είναι θετικό ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει 
επιχειρηθεί και σε µεγάλο βαθµό επιτευχθεί η διασύνδεση µεταξύ των οργανισµών ανάπτυξης 
προδιαγραφών και προτύπων Μαθησιακής Τεχνολογίας - ΜΤ (Εικόνα 7.2.1).  

Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζονται στην υλοποίηση προτύπων για τη βιοµηχανία της 
ηλεκτρονικής µάθησης περιλαµβάνουν: 

 τεχνικά πρότυπα για την επίτευξη ανεξαρτησίας πλατφόρµας, 

 ένα σύστηµα κατηγοριοποίησης για την ταξινόµηση του περιεχοµένου σε εύκολα 
προσπελάσιµες, συσχετιζόµενες θεµατικές περιοχές, 

 ένα σύστηµα κατηγοριοποίησης για παιδαγωγικές προσεγγίσεις και επίπεδα, 

 πρότυπα για τη διαχείριση και την παροχή µαθησιακού υλικού, 

 πρότυπα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της πορείας του µαθητή,  

 πρότυπα για τα προφίλ των µαθητών, 

 συστήµατα εντοπισµού µαθητών σε σχέση µε τις ανάγκες τους για µαθησιακό υλικό, 

 συστήµατα για την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των παροχέων 
περιεχοµένου. 

 



 

 

Σε σχέση µε την κάλυψη των παραπάνω θεµάτων έχουν αναπτυχθεί οι παρακάτω 
προδιαγραφές και πρότυπα: 

 Μετα-δεδοµένα (Metadata): για τον χαρακτηρισµό του περιεχοµένου. 

 Συστήµατα Πακετοποίησης και ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Packaging and 
Management Systems): για τη σύνθεση/διαχωρισµό του περιεχοµένου και για τον 
καθορισµό του πως τα µαθησιακά πακέτα µπορούν να ενσωµατώνονται σε διαφορετικά 
Συστήµατα Μαθησιακής Τεχνολογίας - ΣΜΤ. 

 ∆ιαλειτουργικότητα Ερωτήσεων και Τεστ (Question and Test Interoperability): για τον 
καθορισµό του πως οι µονάδες αποτίµησης και ελέγχου µπορούν να λειτουργούν σε 
διαφορετικά ΣΜΤ. 

 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Προφίλ (Profiling Systems): για τον ορισµό δεδοµένων µαθητή, 
επίδοσης και προόδου, καθώς και την προδιαγραφή ανταλλαγής αυτών των δεδοµένων. 

Κάθε µια από τις παραπάνω προδιαγραφές/πρότυπα αναλύεται στις επόµενες ενότητες. 

 

7.2.1 Μετα-δεδοµένα 
Για τη διευκόλυνση των λειτουργιών αναζήτησης και χρήσης ηλεκτρονικών µαθησιακών 
πόρων µπορούν να χρησιµοποιηθούν περιγραφικές ετικέτες. Οι ετικέτες αυτές αποτελούν 
“δεδοµένα για τα δεδοµένα” και καλούνται µετα-δεδοµένα.  

Μια προδιαγραφή µετα-δεδοµένων κάνει τη διαδικασία αναζήτησης και χρήσης ενός πόρου πιο 
αποδοτική, προσφέροντας µια δοµή καθορισµένων στοιχείων που περιγράφουν ή 
καταλογοποιούν το µαθησιακό πόρο, όπως επίσης και τις απαιτήσεις σχετικά µε το πώς τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να χρησιµοποιούνται και να αναπαρίστανται. 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες προδιαγραφές µετα-δεδοµένων: IMS Learning Resource 
Metadata, Dublin Core Metadata Initiative (για εφαρµογές βιβλιοθήκης), SCORM (Shareable 
Courseware Object Reference Model). Το 1998 οι οµάδες IMS και ARIADNE υπέβαλαν µια 
κοινή πρόταση και προδιαγραφή στην ΙΕΕΕ, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση 
του σχεδίου προτύπου ΙΕΕΕ Learning Objects Metadata (LOM), το οποίο πρόσφατα 
εξελίχθηκε σε πρότυπο και µάλιστα αποτελεί το πρώτο πρότυπο Μαθησιακής Τεχνολογίας. 

Το LOM ορίζει τα στοιχεία µετα-δεδοµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
περιγραφή µαθησιακών πόρων. Η προδιαγραφή περιλαµβάνει τα ονόµατα των στοιχείων, τους 
ορισµούς τους, τους τύπους δεδοµένων και τα µήκη πεδίων. Επιπλέον, ορίζει µια ιδεατή δοµή 
για τα µετα-δεδοµένα. 

 

7.2.2 Πακετοποίηση και ∆ιαχείριση 
Περιεχοµένου 

Ένα άλλο υπό εξέλιξη πρότυπο είναι αυτό που αφορά στην πακετοποίηση και διαχείριση 
περιεχοµένου. 

Η πακετοποίηση περιεχοµένου συνίσταται στη συγκέντρωση δοµικών µαθησιακών µονάδων 
(courselets) από διάφορες πηγές. Η κατάλληλη οργάνωση των µονάδων ώστε αυτές να 
αποτελούν ένα µαθησιακό πακέτο (course package) αφορά σε λειτουργίες διαχείρισης 
περιεχοµένου. Αντίστοιχα, είναι πιθανή η αποσύνθεση µαθησιακών πακέτων στα συνιστάµενα 
µέρη τους, ώστε µερικά από αυτά να χρησιµοποιηθούν στη σύνθεση άλλων πακέτων. 

O οργανισµός IMS έχει ορίσει ένα ιδεατό πλαίσιο (IMS Content Framework) το οποίο 
περιγράφει τα βασικά συστατικά, τη δοµή, τις λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις (τόσο µε 



 

 

ανθρώπους, όσο και µε άλλα συστήµατα) που αφορούν στη σχεδίαση συστηµάτων 
πακετοποίησης και διαχείρισης περιεχοµένου.  

Ο οργανισµός IMS έχει αναπτύξει µια προδιαγραφή ειδικά για το κοµµάτι της πακετοποίησης 
περιεχοµένου, το IMS Content Packaging Information Model. 

 

7.2.3 ∆ιαλειτουργικότητα  Ερωτήσεων και 
Τεστ 

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό συστατικό της µαθησιακής 
διαδικασίας. Παρόλα αυτά, στα περισσότερα από τα υπάρχοντα ΣΜΤ, όταν προκύψει ανάγκη 
αλλαγής της µηχανής παραγωγής και αξιολόγησης των τεστ ή θέµα αλλαγής περιβάλλοντος 
υλοποίησης, τα δοµικά στοιχεία αξιολόγησης (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών), είναι 
αδύνατο να επαναχρησιµοποιηθούν. Η επίτευξη διαλειτουργικότητας ανάµεσα σε συστήµατα 
αξιολόγησης και ελέγχου αποκτούν εξέχουσα σηµασία, καθώς πολλοί οργανισµοί επενδύουν 
πλέον στην κατανεµηµένη µάθηση. 

Ο οργανισµός IMS έχει αναπτύξει την προδιαγραφή IMS Question and Test Interoperability 
(QTI). H προδιαγραφή αυτή ορίζει τις εξής βασικές δοµές: 

 Assessment: η βασική µονάδα ελέγχου 

 Section: η µονάδα υποδοχής άλλων sections ή items (βλ. παρακάτω) που αφορούν ένα 
κοινό στόχο 

 Item: το βασικό µπλοκ ερωταπόκρισης στο οποίο περιέχονται οι ξεχωριστές ερωτήσεις 

Το προτεινόµενο µοντέλο καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πολλαπλών Assessments και 
οποιοδήποτε συνδυασµό Assessments, Sections και Items στο πλαίσιο µιας και µοναδικής 
δοµής δεδοµένων. 

Ο κύριος σκοπός της προδιαγραφής είναι να επιτρέπει στους χρήστες την εισαγωγή και 
εξαγωγή ερωτήσεων (απλών και σύνθετων), ολοκληρωµένων τεστ, καθώς και να δίνει τη 
δυνατότητα ιδιωτικών προεκτάσεων του µοντέλου. 

 

7.2.4 Πληροφορίες  Μαθητή και Ανταλλαγή 
Προφίλ 

Το προφίλ ενός µαθητή (learner profile) αποτελεί τη συλλογή πληροφοριών για ένα µαθητή 
(π.χ. ένα άτοµο ή µια οµάδα) ή ένα παραγωγό µαθησιακού περιεχοµένου (π.χ. δηµιουργό, 
παροχέα, πωλητή). 

Οι οργανισµοί ΙΕΕΕ LTSC και IMS έχουν αναπτύξει σχετικές προδιαγραφές.  

Τo ΙΕΕΕ LTSC Public and Private Information (PAPI) for Learners (PAPI Learner) περιγράφει 
“µεταφέρσιµες” εγγραφές µαθητή. Το PAPI Learner αποτελεί µια προδιαγραφή ανταλλαγής 
δεδοµένων, χρησιµοποιείται δηλαδή για την επικοινωνία συνεργαζόµενων συστηµάτων. 

Το IMS Learner Information Package βασίζεται σε ένα µοντέλο δεδοµένων που περιγράφει τα 
χαρακτηριστικά ενός µαθητή τα οποία απαιτούνται για: 

 την καταγραφή και τη διαχείριση του µαθησιακού ιστορικού, των στόχων και των 
επιτευγµάτων ενός µαθητή, 

 την εµπλοκή του µαθητή σε µια µαθησιακή εµπειρία και 

 τον εντοπισµό µαθησιακών ευκαιριών για το µαθητή.  



 

 

Η προδιαγραφή υποστηρίζει την ανταλλαγή της πληροφορίας µεταξύ ΣΜΤ, συστηµάτων 
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, βάσεις προσόντων και δεξιοτήτων, και άλλα συστήµατα που 
χρησιµοποιούνται στην υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας. 



 

 

Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  8 :  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  
Π Λ Α Τ Φ Ο Ρ Μ Α Σ  M O O D L E  Γ Ι Α  Τ Η Ν  
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  V E T  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

8.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Λαµβάνοντας υπόψη το Κεφάλαιο 8 της διπλωµατικής εργασίας της Κάργα Σουλτάνας µε τίτλο 
«∆ηµιουργία ενοποιηµένου περιβάλλοντος τηλεκατάρτισης ενηλίκων στηριζόµενο σε 
πλατφόρµα ανοιχτού κώδικα», προκύπτει ότι το Moodle προσφέρει περισσότερες δυνατότητες 
που κρίνονται απαραίτητες για τη επιτυχή υλοποίηση και οργάνωση οnline VET 
προγραµµάτων, σε σύγκριση µε τις υπό εξέταση πλατφόρµες. 

Το Moodle είναι ένα σύστηµα διαχείρισης µαθηµάτων (Course Management System-CMS), ένα 
πακέτο λογισµικού µε σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δηµιουργήσουν ποιοτικά 
online µαθήµατα. Το Moodle παρέχετε δωρεάν σαν λογισµικό ανοιχτού κώδικα (κάτω από την 
GNU Public License). ∆ηµιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas. Το όνοµα 
Moodle είναι το ακρώνυµο του Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment. Το 
Moodle είναι βασισµένο στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδοµισµού (social constructivism), η 
οποία υπογραµµίζει τη σηµασία του πολιτισµού και της θεωρίας της µάθησης του πλαισίου 
στη συλλογική κατασκευή γνώσης. 

Το Moodle µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σύστηµα που µπορεί να τρέξει PHP και 
µπορεί να υποστηρίζει πολλούς τύπους βάσεων δεδοµένων (ιδιαίτερα MySQL). 

 

8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜOODLE 
To Μοοdle είναι οργανωµένο σε έναν ιστοχώρο. Αποτελείται από ένα σύνολο modules, τα 
οποία µπορεί να είναι blocks, δραστηριότητες (activities) ή πηγές πληροφοριών (resources).  

 

8.2.1 Blocks 
Τα blocks παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες στους χρήστες του συστήµατος (µηνύµατα µεταξύ 
χρηστών, επικείµενες δραστηριότητες, νέα σχετικά µε το µάθηµα, επικείµενα γεγονότα, 
συνδεδεµένοι χρήστες, κ.α), κάνουν διαθέσιµες λειτουργίες της πλατφόρµας Moodle και 
βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση της. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των ειδών των blocks 
που επιθυµεί ο χρήστης, καθώς και η δυνατότητα ρύθµισης αυτών. Μάλιστα, ο διαχειριστής 
του συστήµατος µπορεί να επιλέξει ποια blocks θα είναι ορατά µόνο στην αρχική σελίδα του 
Moodle και ποια σε κάθε µάθηµα. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα µετακίνησης του κάθε 
block ξεχωριστά ώστε να µπορεί ο χρήστης να το τοποθετήσει στο επιθυµητό σηµείο της 



 

 

οθόνης. Τα blocks που χρησιµοποιούνται συνήθως για τη διεξαγωγή online µαθηµάτων είναι 
τα εξής:  

Block “Ηµερολόγιο” 

Το “Ηµερολόγιο” (Εικόνα 8.2.1) είναι χρήσιµο εργαλείο, στις ηµεροµηνίες του οποίου µπορούν 
να προστεθούν γεγονότα διαφορετικού τύπου. Οι δυνατοί τύποι γεγονότων είναι: 
συστήµατος, µαθήµατος, προσωπικό, οµαδικό γεγονός. Κάθε µήνυµα στο ηµερολόγιο 
δηλώνεται µε διαφορετικό χρώµα, ανάλογα µε τον τύπο του γεγονότος (συστήµατος, 
µαθήµατος, προσωπικό, οµαδικό γεγονός) στο οποίο ανήκει. Τα γεγονότα συστήµατος είναι 
ορατά από όλους τους χρήστες του συστήµατος και µπορούν να προστεθούν µόνο από το 
διαχειριστή του συστήµατος. Τα γεγονότα µαθήµατος είναι ορατά στους συµµετέχοντες του 
µαθήµατος και µπορούν να προστεθούν από το διαχειριστή του µαθήµατος. Τα οµαδικά 
γεγονότα είναι ορατά µόνο από τα µέλη της οµάδας για την οποία προορίζονται και 
προστίθενται από το διαχειριστή του µαθήµατος. Τέλος, κάθε χρήστης µπορεί να προσθέσει 
ένα προσωπικό γεγονός, το οποίο είναι προσβάσιµο µόνο από τον ίδιο. Αυτό το block µπορεί 
να προστεθεί και στην αρχική σελίδα του Moodle, αλλά και σε κάθε µάθηµα που δηµιουργείται 
στην πλατφόρµα. 

 

 

Εικόνα 8.2.1: Block “Ηµερολόγιο” 

Block “Συνδεδεµένοι χρήστες” 

Το block αυτό (Εικόνα 8.2.2) παρέχει µια λίστα των χρηστών που συµµετέχουν στο µάθηµα 
και είναι αυτή τη στιγµή συνδεδεµένοι. Ο κάθε χρήστης µπορεί να δει ποιοι άλλοι χρήστες 
είναι συνδεδεµένοι την ίδια στιγµή στο Moodle, καθώς και ποιοι έχουν συνδεθεί στο σύστηµα 
για τα τελευταία 5 λεπτά. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να στείλει µήνυµα σε 
κάποιον από αυτούς τους χρήστες. 

 

 

Εικόνα 8.2.2: Block “Συνδεδεµένοι χρήστες” 



 

 

Block “Τελευταία νέα” 

Σε αυτό το block (Εικόνα 8.2.3) ο χρήστης µπορεί να βλέπει ανακοινώσεις για τα πιο 
πρόσφατα µηνύµατα που έχουν καταχωρηθεί σε κάποιο forum. Μέσω αυτού του block, οι 
χρήστες µπορούν να ενηµερώνονται για τα πρόσφατα µηνύµατα που αποστέλλονται σε ένα 
forum. 

 

Εικόνα 8.2.3: Block “Τελευταία νέα” 

Block “Τα µαθήµατά µου” 

Σε αυτό το block (Εικόνα 8.2.4) υπάρχουν διασυνδέσεις µε όλα τα µαθήµατα που είναι 
εγγεγραµµένος ο χρήστης τους συστήµατος, και δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης όλων των 
µαθηµάτων που υπάρχουν στο Moodle. 

 

 

Εικόνα 8.2.4: Block “Τα µαθήµατά µου” 

Block “Πρόσφατη δραστηριότητα” 

Με τη βοήθεια αυτού του block, ο χρήστης ενηµερώνεται για τις δραστηριότητες που έχει 
ολοκληρώσει και για τα fora στα οποία έχει συµµετάσχει, καθώς και για το υλικό ή το γεγονός 
που προστίθεται από τον εκπαιδευτή µέσα σε ένα µάθηµα. 

 



 

 

 

Εικόνα 8.2.5: Block “Πρόσφατη δραστηριότητα” 

Block “∆ραστηριότητες” 

Σε αυτό το µπλοκ πληροφοριών (Εικόνα 8.2.6) βρίσκονται συγκεντρωµένες και 
κατηγοριοποιηµένες ανά είδος όλες οι δραστηριότητες (forum, έρευνα, πηγές πληροφοριών, 
quiz, wikis, κ.α.) που έχουν δηµιουργηθεί σε ένα µάθηµα. Είναι χρήσιµο εργαλείο, γιατί ο 
χρήστης µπορεί να έχει άµεση και γρήγορη πρόσβαση στις δραστηριότητες του µαθήµατος. 

  

 

Εικόνα 8.2.6: Block “∆ραστηριότητες” 

Block “Άτοµα” 

Στο block “Άτοµα” είναι καταχωρηµένοι συµµετέχοντες σε ένα µάθηµα. Παρουσιάζεται το 
προφίλ τους και υπάρχει επιλογή για αποστολή e-mail και προσωπικού µηνύµατος. 

 

Εικόνα 8.2.7: Block “Άτοµα” 

Block “Μηνύµατα” 

Αποστολή και λήψη προσωπικών µηνυµάτων, όπως ακριβώς ισχύει και σε ένα ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, αλλά µέσα από το Moodle. 

 

 

Εικόνα 8.2.8: Block “Μηνύµατα” 



 

 

Block “Επικείµενα γεγονότα” 

Εµφάνιση λίστας των βασικών γεγονότων του µαθήµατος που πρόκειται να συµβούν σύντοµα 
βοηθώντας έτσι τους χρήστες να προγραµµατίσουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους. 

 

 

Εικόνα 8.2.9: Block “Επικείµενα γεγονότα” 

Block “Αναζήτηση στα forum” 

Στο block “Αναζήτηση”, ο χρήστης µε τη χρήση λέξεων - κλειδιών µπορεί να κάνει αναζήτηση 
στα fora που υπάρχουν σε κάθε µάθηµα. Μπορεί να κάνει αναζήτηση για το θέµα που θέλει µε 
τη χρήση πολλών λέξεων κάθε φορά.  

 

 

Εικόνα 8.2.10 Block “Αναζήτηση στα forum” 

Επιλογή των κατάλληλων blocks 

Η επιλογή των blocks που θα χρησιµοποιηθούν εξαρτάται από τις εξειδικευµένες ανάγκες των 
µαθηµάτων και τις προτιµήσεις του εκάστοτε εκπαιδευτή. Μια δυνατή περίπτωση συνδυασµού 
των διαθέσιµων blocks του Moodle για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η 
παρακάτω:   

 Στην αρχική σελίδα του Moodle: “Ηµερολόγιο”, “Συνδεδεµένοι χρήστες”, “Τα µαθήµατά 
µου” (Error! Reference source not found.). 

 Σε κάθε µάθηµα: “Συνδεδεµένοι χρήστες”, “Άτοµα”, “∆ραστηριότητες”, “Τα µαθήµατά 
µου”, “Αναζήτηση στα forum”, “Ηµερολόγιο”, “Μηνύµατα”, “Πρόσφατη δραστηριότητα”, 
“Επικείµενα γεγονότα” (Error! Reference source not found.). 

 



 

 

 

Εικόνα 8.2.11: Blocks στην αρχική σελίδα του Moodle 

 



 

 

 

Εικόνα 8.2.12: Blocks σε κάθε µάθηµα 

8.2.2 ∆ραστηριότητες  (activities) 
Στην περιοχή αυτή υπάρχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που είναι διαθέσιµο σε ένα µάθηµα. 
Οι δραστηριότητες των µαθηµάτων καθιστούν ικανό τον εκπαιδευόµενο να αλληλεπιδράσει µε 
τον εκπαιδευτή ή το σύστηµα εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες σε κάθε µάθηµα µπορούν να 
οργανωθούν ανά εβδοµάδα (εβδοµαδιαία µορφή), ανά θέµα (θεµατική µορφή) και ανά forum 
(κοινωνική µορφή). Το Moodle περιέχει µια µεγάλη κλίµακα δραστηριοτήτων, οι οποίες 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη σταδιακή ανάπτυξη κάθε τύπου µαθήµατος. Στη συνέχεια 
περιγράφονται οι βασικές δραστηριοτήτων που υποστηρίζει η πλατφόρµα Moodle. 

Οµάδα συζήτησης (forum) 

Η δραστηριότητα αυτή (Εικόνα 8.2.13), γνωστή και ως forum, επιτρέπει συζητήσεις µεταξύ 
συµµετεχόντων σε ένα µάθηµα. Κάθε συµµετέχων µπορεί να ξεκινήσει µια νέα συζήτηση και 
µπορεί να στείλει µηνύµατα σε οποιαδήποτε forum, εφόσον του επιτρέπεται η πρόσβαση σε 
αυτό. Τα µηνύµατα που αποστέλλονται σε κάθε forum µπορούν να περιέχουν συνηµµένα και 
να δοµηθούν µε διάφορους τρόπους και να εµφανιστούν σε διάφορες µορφές. Επιπλέον, 
υπάρχει η δυνατότητα βαθµολόγησης των µηνυµάτων µιας συζήτησης. Με τη συνδροµή σε 



 

 

ένα forum, οι συµµετέχοντες µπορούν να λαµβάνουν αντίγραφα κάθε νέου µηνύµατος στο 
ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο. Η δραστηριότητα forum του Moodle µπορεί ακόµη, να 
περιορίσει τις δυνατότητες των εκπαιδευοµένων, ώστε να µην µπορούν να ανοιχθούν θέµατα 
συζήτησης από τους εκπαιδευόµενους, να µη µπορεί κάθε συµµετέχοντας να ανοίξει 
περισσότερα από ένα θέµατα, να µην επιτρέπεται στους εκπαιδευόµενους να συµµετέχουν 
στις συζητήσεις, παρά µόνο να τις παρακολουθούν, κ.α. ανάλογα πάντα µε τις ρυθµίσεις που 
θα έχει κάνει ο διαχειριστής του forum. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή του 
forum να επιλέξει αν στο forum θα υπάρχουν ή όχι οµάδες. Μάλιστα, οι συζητήσεις µιας 
οµάδας µπορεί να είναι ορατές ή όχι από τις υπόλοιπες οµάδες και αυτό εξαρτάται από την 
επιλογή του διαχειριστή.  

 

 

Εικόνα 8.2.13: Οµάδα συζήτησης (forum) 

Συζήτηση (chat) 

Η δραστηριότητα αυτή (Εικόνα 8.2.14) δίνει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να 
επικοινωνήσουν σε πραγµατικό χρόνο. Είναι δυνατή η ύπαρξη πολλών chats µε διαφορετικό 
θέµα σε κάθε µάθηµα. Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να συνοµιλήσουν τόσο µε τον εκπαιδευτή, 
όσο και µε τους υπόλοιπους οµότιµούς τους, µε την προϋπόθεση να βρίσκονται και αυτοί στο 
∆ιαδίκτυο και να έχουν ανοικτό το ίδιο chat. Όταν ο χρήστης συµµετέχει σε ένα chat, 
εµφανίζεται σε αυτόν η λίστα µε τα ονόµατα των συµµετεχόντων στο chat και η συνοµιλία 
τους. O διαχειριστής του chat µπορεί να καθορίσει την ηµεροµηνία και την ώρα κατά την 
οποία επιθυµεί να γίνει η επόµενη συζήτηση chat ή/και να καθορίσει την επανάληψή της σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τις 
προηγούµενες συνεδρίες και να επιτρέψει σε όλους τη πρόσβαση σε αυτές. Τέλος, δίνεται η 
δυνατότητα στο διαχειριστή του chat να επιλέξει αν σε αυτό θα υπάρχουν ή όχι οµάδες. 
Μάλιστα, οι συζητήσεις µιας οµάδας µπορεί να είναι ορατές ή όχι από τις υπόλοιπες οµάδες και 
αυτό εξαρτάται από την επιλογή του διαχειριστή. 



 

 

 

Εικόνα 8.2.14: Συζήτηση (chat) 

Βάση δεδοµένων (Database) 

Οι βάσεις δεδοµένων (Εικόνα 8.2.15) χρησιµοποιούνται για την ανταλλαγή αρχείων µεταξύ 
των συµµετεχόντων σε ένα µάθηµα. Μία βάση δεδοµένων δηµιουργείται από το διαχειριστή 
του µαθήµατος, ο οποίος µάλιστα καθορίζει τους τύπους των καταχωρήσεων της βάσης 
(ιστοσελίδες, εικόνες, κείµενο, κ.α.). Κάθε συµµετέχοντας έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει 
αρχεία στη βάση και οι υπόλοιποι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά.  

 

 

Εικόνα 8.2.15: Βάση δεδοµένων (Database) 



 

 

Εργασία (Assignment) 

Οι εργασίες (Εικόνα 8.2.16) επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να καθορίσει µια δραστηριότητα η 
οποία θα απαιτεί από τους µαθητές να προετοιµάσουν ψηφιακό περιεχόµενο (οποιασδήποτε 
µορφής) και να το υποβάλουν “φορτώνοντάς” το στον εξυπηρετητή. Συνήθεις εργασίες είναι 
δοκίµια, εκθέσεις, αναφορές, ασκήσεις, κτλ. Αυτή η δραστηριότητα έχει και δυνατότητες 
βαθµολόγησης. 

 

 

Εικόνα 8.2.16: Εργασία (Assignment) 

Εργαστήριο (Workshop) 

Το “Εργαστήριο” (Εικόνα 8.2.17, Εικόνα 8.2.18) είναι ένα είδος αξιολόγησης µε πολλές 
επιλογές. Ο εκπαιδευτής δίνει στους σπουδαστές κάποια δείγµατα εργασιών για να τα 
αξιολογήσουν. Σε µια φόρµα αξιολόγησης, περιγράφονται τα στοιχεία που πρέπει να 
αξιολογηθούν, ένα drop down menu από όπου επιλέγει ο συµµετέχων το βαθµό για κάθε 
στοιχείο που αξιολογεί. Επίσης υπάρχει χώρος και για απαντήσεις και σχόλια. Αφού γίνει αυτή 
η αξιολόγηση, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις δικές τους εργασίες. Μετά την 
κατάθεση των εργασιών, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να αξιολογήσουν, µε βάση την ίδια 
φόρµα και τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης, τις εργασίες των συµµαθητών τους ή και τις δικές 
τους. 

 



 

 

 

Εικόνα 8.2.17: Εργαστήριο (Workshop) 

 

 

Εικόνα 8.2.18: Εργαστήριο (Workshop) 



 

 

Κουίζ (Quiz) 

Το “Quiz” (Εικόνα 8.2.19, Εικόνα 8.2.20) είναι ένα µικρό τεστ, µε ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, σωστού - λάθους ή ερωτήσεις µε σύντοµες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις 
καταχωρούνται σε µια κατηγοριοποιηµένη βάση δεδοµένων και µπορούν να 
ξαναχρησιµοποιηθούν στο µάθηµα, ακόµα κι ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα µαθήµατα. Αυτή 
η δραστηριότητα αποτελεί ένα µέσο αξιολόγησης της πορείας των µαθητών στο µάθηµα και 
βαθµολογείται αυτόµατα. Το “Quiz ” είναι διαθέσιµο για κάποιο χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο θα πρέπει οι εκπαιδευόµενοι να το υποβάλλουν. 

 

 

Εικόνα 8.2.19: Κουίζ (Quiz) 

 



 

 

 

Εικόνα 8.2.20: Κουίζ (Quiz) 

Επιλογή (Choice) 

Στη δραστηριότητα αυτή (Εικόνα 8.2.21), ο εκπαιδευτής θέτει µία ερώτηση στους 
εκπαιδευόµενους και καθορίζει µία επιλογή πολλαπλών απαντήσεων ή Ναι / Όχι, για να δει την 
άποψή τους πάνω σε ένα θέµα. Η “Επιλογή” µπορεί να φανεί χρήσιµη ως µία γρήγορη 
ψηφοφορία για να υποκινήσει τη σκέψη για ένα θέµα, για να επιτρέψει στην τάξη να ψηφίσει 
µία κατεύθυνση για το µάθηµα, να µάθει την άποψή τους για το µάθηµα, κτλ. 

 

 

Εικόνα 8.2.21: Επιλογή (Choice) 



 

 

Έρευνα (Survey) 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας (Εικόνα 8.2.22), δίνεται η δυνατότητα στο συµµετέχοντα 
ενός µαθήµατος να εκφράσει την άποψη του σχετικά µε το µάθηµα, τη διδακτική ύλη ή τη 
διαδικασία διδασκαλίας µέσω κάποιων τυποποιηµένων ερευνών. Η δραστηριότητα αυτή είναι 
ένα εργαλείο του εκπαιδευτή, για να διαγνώσει πόσο αποτελεσµατικό είναι το µάθηµά του και 
να εντοπίσει πιθανά προβλήµατα. Η “Έρευνα” ξεκινάει µε µία σύντοµη εισαγωγή από τον 
καθηγητή και ακολουθούν οι ερωτήσεις. 

 



 

 

 

Εικόνα 8.2.22: Έρευνα (Survey) 



 

 

Λεξικό (Glossary) 

Η δραστηριότητα αυτή (Εικόνα 8.2.23) αποτελείται από έναν κατάλογο ληµµάτων - ορισµών 
λέξεων που χρησιµοποιούνται µέσα στο µάθηµα. Κάθε καταχώρηση αποτελείται από την 
αντιστοιχία όρου - ερµηνείας. Σε κάθε µάθηµα µπορεί να υπάρχουν µαζί µε το βασικό λεξικό 
και πολλά άλλα δευτερεύοντα. Στο “Λεξικό” µπορούν να προσφέρουν και οι µαθητές 
καταχωρώντας εγγραφές στα δευτερεύοντα γλωσσάρια, τις οποίες µπορούν να 
επεξεργαστούν ή να διαγράψουν. Τις εγγραφές αυτές ο εκπαιδευτής µπορεί να τις 
επεξεργαστεί, να τις διαγράψει ή να τις µεταφέρει στο βασικό γλωσσάρι. Έτσι, όλοι οι 
συµµετέχοντες συνεισφέρουν τις γνώσεις τους για την από κοινού δηµιουργία του λεξικού. 
Είναι εφικτό να δηµιουργηθούν αυτόµατα σύνδεσµοι σε αυτούς τους ορισµούς µέσα από τα 
µαθήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε φορά που µια λέξη του γλωσσάριου εµφανίζεται σε κάποιο 
σηµείο του µαθήµατος, αυτόµατα θα µετατρέπεται σε σύνδεσµο που θα οδηγεί στην 
επεξήγησή του στο γλωσσάρι. 

 

 

Εικόνα 8.2.23: Λεξικό (Glossary) 

Ενότητα (Lesson) 

Η δραστηριότητα “Lesson" έχει στόχο την παρουσίαση του µαθήµατος µε έναν ευέλικτο και 
ενδιαφέροντα τρόπο. Πρόκειται για µία παρουσίαση διαιρεµένη σε τµήµατα. Κάθε τµήµα, 
πέρα από το κείµενο και τα γραφικά που αποτελούν κοµµάτι της ίδιας της ύλης, µπορεί να έχει 
και µία ερώτηση. Ανάλογα µε την απάντηση που θα επιλέξει ο φοιτητής µπορεί να οδηγείται 
σε διαφορετικό τµήµα του µαθήµατος. 

Scorm (Shareable Content Object Reference Model) 

Το Scorm (Shrable Content Object Reference Model) είναι ένα Μοντέλο ∆ιαµοιράσιµου 
Περιεχοµένου Εκµάθησης. Το πακέτο SCORM είναι σύνολο περιεχοµένων στο δίκτυο που 



 

 

ακολουθεί το σύστηµα αυτό. Τα πακέτα αυτά περιλαµβάνουν συνήθως ιστοσελίδες, γραφικά, 
προγράµµατα Javascript, παρουσιάσεις και οτιδήποτε λειτουργεί σε έναν web browser. Η 
δραστηριότητα SCORM επιτρέπει την εύκολη “φόρτωση” ενός πακέτου SCORM ώστε να 
καταστεί τµήµα των µαθηµάτων.  

Wiki 

Το Wiki είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τη συλλογική συγγραφή αρχείων σε µία απλή 
γλώσσα προγραµµατισµού, χρησιµοποιώντας web browser. Με άλλα λόγια είναι ένας χώρος 
όπου εκπαιδευτές και σπουδαστές µπορούν να εισάγουν αρχεία, να κάνουν διορθώσεις και 
παρεµβάσεις σε αυτά και γενικά να εργαστούν από κοινού για τη δηµιουργία ιστοσελίδων. Η 
ιδιαιτερότητα του Wiki έγκειται στο γεγονός ότι ο σπουδαστής µπορεί να επεξεργαστεί το ήδη 
υπάρχον υλικό και να προσθέσει καινούριο. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι εάν στο µάθηµα 
έχουν οριστεί οµάδες τότε θα υπάρχει και αντίστοιχος αριθµός Wikis. Ανάλογα µε τις 
ρυθµίσεις που θα κάνει ο εκπαιδευτής ενδέχεται κάθε οµάδα να µπορεί να βλέπει ή όχι τα Wiki 
των άλλων οµάδων, αλλά σε καµία περίπτωση µία οµάδα δεν µπορεί να επεξεργαστεί το Wiki 
µιας άλλης οµάδας.  

LAMS 

Το LAMS είναι ένα νέο, επαναστατικό εργαλείο για το σχεδιασµό, τη διαχείριση και τη διάδοση 
συνεργατικών δραστηριοτήτων µάθησης µέσω διαδικτύου. Παρέχει στους εκπαιδευτές ένα 
ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δηµιουργίας για την κατασκευή ακολουθιών 
δραστηριοτήτων µάθησης. Αυτές οι δραστηριότητες µπορεί να ανταποκρίνονται σε ένα 
πλήθος ατοµικών στόχων, µιας οµάδας, αλλά και ολόκληρης τάξης, που να βασίζονται τόσο 
στο περιεχόµενο, όσο και στη συνεργασία.  

Hot potatoes Κουίζ (Hot potatoes quiz) 

H δραστηριότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή του µαθήµατος να “ανεβάσει” 
hot potatoes κουίζ που έχει ήδη αποθηκευµένα στον υπολογιστή του. Επιπλέον, ο 
εκπαιδευτής µπορεί να έχει στη διάθεσή του και ένα σύνολο στατιστικών στοιχείων σχετικά µε 
τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στα κουίζ αυτά. 

Επιλογή δραστηριοτήτων 

Από το παραπάνω σύνολο δραστηριοτήτων που προσφέρει το Moodle, για τη διεξαγωγή των 
VET προγραµµάτων από απόσταση προτείνεται η χρήση των εξής δραστηριοτήτων: forum, 
chat, βάση δεδοµένων, εργασία, εργαστήριο και λεξικό. Αν και όλες οι δραστηριότητες του 
Moodle υποστηρίζουν τη µαθησιακή διαδικασία, χρησιµοποιήθηκαν οι προαναφερθείσες 
δραστηριότητες, οι οποίες επαρκούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των VET 
προγραµµάτων. Βέβαια, είναι στην ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτή να χρησιµοποιήσει και τις 
υπόλοιπες, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Με την επιλογή αυτών των δραστηριοτήτων, ένα 
µάθηµα στο Moodle οργανώνεται όπως φαίνεται στην Εικόνα 8.2.24.  



 

 

 

Εικόνα 8.2.24: ∆ραστηριότητες σε ένα µάθηµα 

8.2.3 Πηγές πληροφοριών (Resources) 
Σκοπός των πηγών πληροφοριών είναι να δηµιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό µέσα σε ένα 
µάθηµα. Οι συµµετέχοντες µπορούν να δουν εκπαιδευτικό υλικό µέσα από τις πηγές 
πληροφοριών που αποτελούν ένα κοµµάτι του άµεσου εκπαιδευτικού υλικού του µαθήµατος. 
Στο Moodle υπάρχουν δύο κατηγορίες πηγών πληροφοριών: πόροι και ετικέτες (labels) 
(Εικόνα 8.2.25). 

Πόροι 

Οι “Πόροι” είναι περιεχόµενο (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό ή πληροφορίες) που θέλει να εισάγει 
στο µάθηµα ο εκπαιδευτής. Μπορεί να είναι προκαθορισµένα αρχεία “φορτωµένα” στον 
εξυπηρετητή του µαθήµατος, σελίδες επεξεργασµένες απευθείας στο Moodle ή εξωτερικές 
ιστοσελίδες δηµιουργηµένες για να αποτελούν µέρος αυτού του µαθήµατος. 



 

 

Ετικέτα (Label) 

Η “Ετικέτα” χρησιµοποιείται για τοποθέτηση κειµένου ή γραφικών ανάµεσα σε άλλες 
δραστηριότητες. Για την προσθήκη δηλαδή διαφόρων σηµειώσεων ή πληροφοριών στη λίστα 
των δραστηριοτήτων, ή την τοποθέτηση κάποιας ετικέτας για τη δραστηριότητα που 
ακολουθεί.  

 

 

Εικόνα 8.2.25: Πηγές πληροφοριών (πόροι, ετικέτες) σε ένα µάθηµα 

 

8.3 ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΜOODLE 
Στην πλατφόρµα Moodle, θα πρέπει να καθοριστούν, εκτός από τα modules που θα είναι 
διαθέσιµα στους χρήστες, και οι κατηγορίες των χρηστών (ρόλοι) που θα έχουν πρόσβαση 
στο σύστηµα και σε κάθε µάθηµα του συστήµατος. Οι ρόλοι που µπορεί να υποστηρίξει το 
Moodle είναι οι εξής: ∆ιαχειριστής, ∆ηµιουργοί µαθήµατος, ∆ιδάσκοντας, ∆ιδάσκοντας 
περιορισµένων δυνατοτήτων, Φοιτητής και Επισκέπτης. Κάθε κατηγορία χρήστη έχει 
συγκεκριµένα δικαιώµατα διαχείρισης και χρήσης του Moodle. Τα δικαιώµατα αυτά 



 

 

καθορίζονται από το διαχειριστή του συστήµατος, ο οποίος έχει τον πλήρη έλεγχο του 
συστήµατος. Επιπλέον, το Moodle δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας νέου ρόλου από το 
διαχειριστή του συστήµατος.  

Ωστόσο, στην περίπτωση των VET προγραµµάτων, δεν είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιµοι 
όλοι αυτοί οι ρόλοι στο σύστηµα. Με βάση τις ανάγκες των προγραµµάτων αυτών, οι ρόλοι 
που θα πρέπει να υπάρχουν σε ένα online VET σύστηµα είναι οι εξής: 

 ∆ιαχειριστής του συστήµατος (administrator): ο διαχειριστής του συστήµατος έχει τον 
πλήρη έλεγχο του συστήµατος και µπορεί να ρυθµίζει όλες τις παραµέτρους που 
αφορούν το σύστηµα και τα µαθήµατα που υπάρχουν σε αυτό. Συγκεκριµένα, ο 
διαχειριστής µπορεί να επεξεργάζεται και να τροποποιεί τα γραφικά του περιβάλλοντος 
του Moodle και του κάθε µαθήµατος, επιλέγοντας το θέµα της αρεσκείας του. Επιπλέον, 
έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τους χρήστες του συστήµατος, δηλαδή να 
προσθέτει/διαγράφει χρήστες, να τροποποιεί το προφίλ του κάθε χρήστη και να αναθέτει 
σε κάθε χρήστη ένα συγκεκριµένο ρόλο στο σύστηµα ή σε ένα µάθηµα. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι ο διαχειριστής µπορεί να προσθέτει και νέους ρόλους, αλλά και να αλλάζει τα 
δικαιώµατα που αποδίδονται σε κάθε ρόλο. Όσο αφορά τη διαχείριση των µαθηµάτων, 
µπορεί να δηµιουργεί τις κατηγορίες µαθηµάτων που επιθυµεί, να προσθέτει µαθήµατα 
σε αυτές και να τροποποιεί/επεξεργάζεται τις ρυθµίσεις κάθε µαθήµατος. Επιπρόσθετα, 
µέσα σε κάθε µάθηµα, έχει τη δυνατότητα να προσθέτει νέο εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή 
πηγές πληροφοριών και δραστηριότητες που θα είναι διαθέσιµες στους συµµετέχοντες 
του µαθήµατος. Το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να µεταφερθεί και σε άλλα διαφορετικά 
µαθήµατα που υπάρχουν στο Moodle. Ο διαχειριστής έχει στη διάθεσή του και ένα 
σύνολο από blocks, τα οποία µπορεί να εµφανίσει, να αποκρύψει ή να αλλάξει τη θέση 
τους στην οθόνη του συστήµατος. Το Moodle παρέχει στο διαχειριστή και εργαλεία 
αξιολόγησης (log files, δηµιουργία test) και σχηµατισµού οµάδων των εκπαιδευοµένων, 
αλλά και εργαλεία δηµιουργίας backups των δραστηριοτήτων του µαθήµατος. Τέλος, όλα 
τα αρχεία που υπάρχουν στο Moodle, o διαχειριστής µπορεί να τα αποθηκεύσει στον 
προσωπικό του χώρο. 

 ∆ηµιουργός µαθηµάτων (course creator): ο δηµιουργός µαθηµάτων έχει τη δυνατότητα 
να δηµιουργεί µαθήµατα και να καταχωρεί εκπαιδευτικό υλικό σε υπάρχοντα µαθήµατα. 
Συγκεκριµένα, µπορεί να προσθέτει πηγές πληροφοριών και δραστηριότητες µέσα σε ένα 
µάθηµα, οι οποίες θα είναι διαθέσιµες στους συµµετέχοντες του µαθήµατος. Το 
εκπαιδευτικό υλικό του κάθε µαθήµατος µπορεί να µεταφερθεί και σε διαφορετικά 
µαθήµατα που υπάρχουν στο Moodle. Ο δηµιουργός µαθήµατος έχει στη διάθεσή του και 
ένα σύνολο από blocks, τα οποία µπορεί να εµφανίσει, να αποκρύψει ή να αλλάξει τη 
θέση τους στην οθόνη του συστήµατος. Επιπρόσθετα, το Moodle παρέχει στο δηµιουργό 
µαθήµατος και εργαλεία αξιολόγησης (log files, δηµιουργία test) και σχηµατισµού 
οµάδων των εκπαιδευοµένων, αλλά και εργαλεία δηµιουργίας backups των 
δραστηριοτήτων του µαθήµατος. Τέλος, τα αρχεία του κάθε µαθήµατος, o δηµιουργός 
µαθήµατος µπορεί να τα αποθηκεύσει στον προσωπικό του χώρο. 

 Εκπαιδευτής (teacher): ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να προσθέτει εκπαιδευτικό 
υλικό σε υπάρχοντα µαθήµατα και να καθορίζει τους χρήστες που θα µπορούν να 
συµµετέχουν στα διάφορα µαθήµατα. Συγκεκριµένα, µπορεί να προσθέτει πηγές 
πληροφοριών και δραστηριότητες µέσα σε ένα µάθηµα, οι οποίες θα είναι διαθέσιµες 
στους συµµετέχοντες του µαθήµατος. Το εκπαιδευτικό υλικό του κάθε µαθήµατος µπορεί 
να µεταφερθεί και σε διαφορετικά µαθήµατα που υπάρχουν στο Moodle. Ο εκπαιδευτής 
έχει στη διάθεσή του και ένα σύνολο από blocks, τα οποία µπορεί να εµφανίσει, να 
αποκρύψει ή να αλλάξει τη θέση τους στην οθόνη του συστήµατος. Επιπρόσθετα, το 
Moodle παρέχει στον εκπαιδευτή και εργαλεία αξιολόγησης (log files, δηµιουργία test) και 
σχηµατισµού οµάδων των εκπαιδευοµένων, αλλά και εργαλεία δηµιουργίας backups των 
δραστηριοτήτων του µαθήµατος. Τέλος, τα αρχεία του κάθε µαθήµατος, o εκπαιδευτής 
µπορεί να τα αποθηκεύσει στον προσωπικό του χώρο. 

 Γραµµατεία (administrative staff): η γραµµατεία έχει το δικαίωµα να 
προσθέτει/διαγράφει χρήστες από το σύστηµα ή από το εκάστοτε µάθηµα. Επιπλέον, η 



 

 

γραµµατεία έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει και να παρουσιάζει πληροφορίες 
σχετικά τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας και πρακτικής εξάσκησης. 

 Εκπαιδευόµενος (student): ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει το 
εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και να συµµετάσχει 
στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υπάρχουν στο µάθηµα. Μέσω αυτών των 
δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους και µε τον 
εκπαιδευτή τους, να αλληλεπιδράσουν µε το εκπαιδευτικό υλικό για βαθύτερη 
κατανόηση, να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους, να προγραµµατίσουν τις δραστηριότητές 
τους, κ.α. 

 Επισκέπτες (guest): ο επισκέπτης έχει επιλεκτική πρόσβαση στο σύστηµα. Πιο 
συγκεκριµένα, επιτρέπεται η πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς πόρους των µαθηµάτων, 
αλλά δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στις διάφορες δραστηριότητες (π.χ forum, chat) 

Στον Πίνακας 8.3.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ρόλοι του VET συστήµατος, καθώς και 
τα αντίστοιχα δικαιώµατα του κάθε ρόλου. 

 

 

Πίνακας 8.3.1: Ρόλοι στο Moodle  

 

8.4 ΣΕΝΑΡΙΑ XΡΗΣΗΣ 
Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται κάποια ενδεικτικά σενάρια χρήσης του Moodle. 



 

 

8.4.1 ∆ιαχείριση  συστήµατος 
Στον Πίνακας 8.4.1 περιγράφεται η διαδικασία διαχείρισης του συστήµατος. 

Περίπτωση χρήσης  ∆ιαχείριση συστήµατος 

Περιγραφή  Σε αυτή τη διαδικασία ελέγχονται όλοι οι παράµετροι που 
αφορούν το σύστηµα. 

Συµµετέχοντες  Οι διαχειριστές του συστήµατος. 

Υποθέσεις  Για να ελέγξει ένας χρήστης όλες τις παραµέτρους του 
συστήµατος, θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο σύστηµα ως 
διαχειριστής αυτού.  

Βήµατα  Ο διαχειριστής αρχικά εισάγεται στο σύστηµα µέσω της 
διαδικασίας login. Οι παράµετροι του συστήµατος µπορεί να 
οργανώνονται σε ένα µενού, µέσα από το οποίο ο διαχειριστής 
µπορεί να επιλέξει εύκολα την παράµετρο που θέλει να ελέγξει. 
Οι παράµετροι µπορεί να αφορούν τους χρήστες, τα µαθήµατα, 
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά εργαλεία, 
την ασφάλεια και τη διεπιφάνεια του συστήµατος, τα αρχεία 
καταγραφής κίνησης των εκπαιδευοµένων, τις διαθέσιµες 
γλώσσες του συστήµατος, τις ρυθµίσεις του server στον οποίο 
εγκαταστάθηκε το σύστηµα, κ.α. 

Για παράδειγµα, όσον αφορά τους χρήστες, ο διαχειριστής 
µπορεί να προσθέσει νέους χρήστες, είτε συµπληρώνοντας µια 
φόρµα µε τα στοιχεία του χρήστη, είτε κάνοντας αυτόµατη 
εισαγωγή των στοιχείων π.χ από µια εξωτερική βάση δεδοµένων. 
Ακόµη, µπορεί να δώσει το δικαίωµα στους χρήστες να 
εγγραφούν µόνοι τους στο σύστηµα, συµπληρώνοντας οι ίδιοι τη 
φόρµα των στοιχείων τους. Σε αυτήν την περίπτωση η εγγραφή 
επιβεβαιώνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο χρήστης για 
να ολοκληρώσει την εγγραφή του πρέπει να ακολουθήσει τις 
οδηγίες που περιέχονται στο e-mail που θα λάβει. Με αυτόν τον 
τρόπο εµποδίζονται οι αυτόµατες εγγραφές. Τελικά, ο 
λογαριασµός του χρήστη επιβεβαιώνεται και ο χρήστης 
συνδέεται στο σύστηµα. 

Αφού ο χρήστης εγγραφεί στο σύστηµα µε έναν από τους 
παραπάνω τρόπους, ο διαχειριστής µπορεί να αποδώσει ρόλους 
στους χρήστες. Οι βασικοί ρόλοι, που θα πρέπει να έχει σίγουρα 
το VET σύστηµα είναι διαχειριστές, εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενοι, 
και διοικητικό προσωπικό. Εντούτοις, το σύστηµα θα πρέπει να 
δίνει τη δυνατότητα προσθήκης νέων ρόλων αλλά και να 
επιτρέπει την αλλαγή των δικαιωµάτων που αποδίδονται σε κάθε 
ρόλο. 

Ακόµη, ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί: 

- να προσθέτει νέα µαθήµατα και νέες κατηγορίες 
µαθηµάτων, 

- να καθορίζει από ποιο σύνολο δραστηριοτήτων και 
εργαλείων θα µπορεί ο διαχειριστής του µαθήµατος να 
επιλέξει εκείνα που θα είναι διαθέσιµα στους 
εκπαιδευοµένους, 

- να ρυθµίζει ζητήµατα ασφαλείας που αφορούν το 
σύστηµα π.χ. να ελέγχονται για ιούς τα αρχεία που 
καταχωρούνται στο σύστηµα από τους χρήστες, 



 

 

- να αλλάζει τα γραφικά της διεπιφάνειας επιλέγοντας το 
θέµα της αρεσκείας του και να καθορίζει τη θέση των 
διαφόρων στοιχείων στη διεπιφάνεια. Επιπλέον, µπορεί 
να δώσει το δικαίωµα σε κάθε συµµετέχοντα ενός 
µαθήµατος να επιλέγει το θέµα που επιθυµεί, 

- να ορίζει ποια στοιχεία από την κίνηση των χρηστών του 
συστήµατος θα περιέχονται στα αρχεία καταγραφής και 
εάν το σύστηµα θα παρουσιάζει στατιστικά για τα 
στοιχεία αυτά, 

- να επιλέγει τη γλώσσα του συστήµατος. Οι διάφορες 
γλώσσες µπορεί να είναι προεγκατεστηµένες στο 
σύστηµα ή ο διαχειριστής να πρέπει να κατεβάσει και να 
εγκαταστήσει το πακέτο γλώσσας που επιθυµεί στο 
σύστηµα, 

- τέλος, ο διαχειριστής µπορεί να κάνει διάφορες ρυθµίσεις 
που αφορούν τον server στον οποίο έχει εγκατασταθεί 
το σύστηµα, π.χ ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει να 
εµφανίζονται ή όχι προειδοποιητικά µηνύµατα για πιθανά 
λάθη στον php server. 

  

Πίνακας 8.4.1: Σενάριο χρήσης “∆ιαχείριση συστήµατος” 

 

Τα αντίστοιχα UML διαγράµµατα δραστηριότητας για τo παραπάνω σενάριο χρήσης είναι:  

Άκυρο

Είσοδος στο σύστηµα (login)

Έλεγχος κωδικών πρόσβασης

Εισαγωγή κωδικών πρόσβασης (username, password)

∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας για το
σενάριο χρήσης "∆ιαχείριση συστήµατος"

Αρχή

Μήνυµα λάθους

Έγκυρο

∆ιαχείριση παραµέτρων συστήµατος{OR}∆ιαχείριση χρηστών

{OR}∆ιαχείριση µαθηµάτων

∆ιαχείριση τοπικών ρυθµίσεων

{OR}

∆ιαχείριση παραµέτρων γλώσσας

{OR}

∆ιαχείριση modules

{OR}

∆ιαχείριση παραµέτρων ασφάλειας

{OR}

∆ιαχείριση ρυθµίθεων διεπιφάνειας

{OR} ∆ιαχείριση ρυθµίσεων server
{OR}

∆ιαχείριση log files{OR}

 

∆ιάγραµµα 8.4.1: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ιαχείριση συστήµατος” 



 

 

 

∆ιάγραµµα 8.4.2: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση 
χρηστών” 



 

 

Άκυρο

Είσοδος στο σύστηµα (login)

Έλεγχος κωδικών πρόσβασης

Εισαγωγή κωδικών πρόσβασης (username, password)

∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας για το
σενάριο χρήσης "∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση µαθηµάτων"

Αρχή

Μήνυµα λάθους

Έγκυρο

∆ιαχείριση παραµέτρων συστήµατος

∆ιαχείριση µαθηµάτων

{OR}

Προσθήκη κατηγορίας µαθηµάτων Τροποποίηση κατηγορίας µαθηµάτων

{OR} {OR}

Προσθήκη µαθηµάτων

{OR}

Τροποποίηση µαθηµάτων

{OR}

Τέλος

Αποθήκευση αλλαγών

Αντίγραφα ασφαλείας µαθηµάτων

 

∆ιάγραµµα 8.4.3: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση 
µαθηµάτων” 



 

 

 

∆ιάγραµµα 8.4.4: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση 
τοπικών ρυθµίσεων” 

 



 

 

Άκυρο

Είσοδος στο σύστηµα (login)

Έλεγχος κωδικών πρόσβασης

Εισαγωγή κωδικών πρόσβασης (username, password)

∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας για το
σενάριο χρήσης "∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση παραµέτρων γλώσσας"

Αρχή

Μήνυµα λάθους

Έγκυρο

∆ιαχείριση παραµέτρων συστήµατος

∆ιαχείριση παραµέτρων γλώσσας

Τέλος

Αποθήκευση αλλαγών

∆ιαχείριση ρυθµίσεων γλώσσας

{OR}{OR}

Επεξεργασία γλωσσικού πακέτου

{OR}

Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση γλωσσικών πακέτων

 

∆ιάγραµµα 8.4.5: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση 
παραµέτρων γλώσσας” 



 

 

 

∆ιάγραµµα 8.4.6: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση 
modules” 



 

 

 

∆ιάγραµµα 8.4.7: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση 
παραµέτρων ασφάλειας” 

 

 

∆ιάγραµµα 8.4.8: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση 
ρυθµίσεων διεπιφάνειας” 



 

 

Άκυρο

Είσοδος στο σύστηµα (login)

Έλεγχος κωδικών πρόσβασης

Εισαγωγή κωδικών πρόσβασης (username, password)

∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας για το
σενάριο χρήσης "∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση ρυθµίσεων server"

Αρχή

Μήνυµα λάθους

Έγκυρο

∆ιαχείριση παραµέτρων συστήµατος

∆ιαχείριση ρυθµίσεων server

Τέλος

Αποθήκευση αλλαγών

Καθορισµός των µονοπατιών του συστήµατος

{OR}{OR}

∆ιαχειρίση ρυθµίσεων email

{OR}

∆ιαχείριση ρυθµίσεων για τα στατιστικά ∆ιαχείριση ΗΤΤΡ παραµέτρων

{OR}

 

∆ιάγραµµα 8.4.9: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση 
ρυθµίσεων server” 



 

 

  

∆ιάγραµµα 8.4.10: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ιαχείριση συστήµατος/∆ιαχείριση 
log files” 

 

8.4.2 ∆ηµιουργία & οργάνωση µαθήµατος 
Στον Πίνακας 8.4.2 περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας και οργάνωσης ενός µαθήµατος. 

Περίπτωση χρήσης  ∆ηµιουργία και οργάνωση µαθήµατος 

Περιγραφή  Η διαδικασία αυτή αφορά την καταχώρηση ενός µαθήµατος στο 
VET σύστηµα και την οργάνωση αυτού. 

Συµµετέχοντες  Οι εκπαιδευτές ή οι διαχειριστές του συστήµατος. 

Υποθέσεις  Για να δηµιουργήσει και να οργανώσει ένας χρήστης ένα µάθηµα, 
θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο σύστηµα είτε ως 
διαχειριστής είτε ως εκπαιδευτής. Στη δεύτερη περίπτωση, ο 
διαχειριστής θα πρέπει να έχει δώσει στον εκπαιδευτή το 
δικαίωµα δηµιουργίας και οργάνωσης µαθήµατος. 

Βήµατα  Ο χρήστης αρχικά εισάγεται στο σύστηµα µέσω της διαδικασίας 
login. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας δηµιουργίας του 
µαθήµατος ξεκινάει µε την επιλογή µιας υπάρχουσας κατηγορίας 
µαθηµάτων ή µε τη δηµιουργία µιας νέας στην οποία πρόκειται 
να καταχωρηθεί το µάθηµα. Ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει 
για το νέο µάθηµα ένα σύνολο µεταδεδοµένων (π.χ. το όνοµα 
του µαθήµατος, ο κωδικός του µαθήµατος, η περιγραφή του, η 
ηµεροµηνίας έναρξης του µαθήµατος) και να κάνει κάποιες 
σχετικές ρυθµίσεις (π.χ. για ποιο χρονικό διάστηµα θα είναι το 
µάθηµα διαθέσιµο στους εκπαιδευόµενους). Οι επιλογές αυτές 



 

 

αποθηκεύονται στο σύστηµα και το µάθηµα έχει δηµιουργηθεί.  

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής του µαθήµατος µπορεί να 
καταχωρήσει το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος και να 
επιλέξει το σύνολο των δραστηριοτήτων και των εργαλείων που 
θα έχουν οι εκπαιδευόµενοι στη διάθεσή τους. Επιπρόσθετα, ο 
διαχειριστής του µαθήµατος, µπορεί να αποδώσει σε ήδη 
καταχωρηµένους χρήστες του συστήµατος, τον ρόλο του 
εκπαιδευόµενου ή του εκπαιδευτή-βοηθού. Τέλος, µπορεί να 
δηµιουργήσει οµάδες µαθητών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
συνεργατικής εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του µαθήµατος. 

Πίνακας 8.4.2: Σενάριο χρήσης “∆ηµιουργία & οργάνωση µαθήµατος” 

 

Το αντίστοιχο UML διάγραµµα δραστηριότητας για τo παραπάνω σενάριο χρήσης είναι:  

 

∆ιάγραµµα 8.4.11: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ηµιουργία & οργάνωση 
µαθήµατος” 



 

 

8.4.3 ∆ηµιουργία περιεχοµένου µαθήµατος 
Στον Πίνακας 8.4.3 περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας περιεχοµένου ενός µαθήµατος. 

Περίπτωση χρήσης  ∆ηµιουργία περιεχοµένου µαθήµατος 

Περιγραφή  ∆ηµιουργία του περιεχοµένου (εκπαιδευτικό υλικό, 
δραστηριότητες, εργαλεία), που είναι απαραίτητο για τη 
διεξαγωγή του µαθήµατος. 

Συµµετέχοντες  Οι εκπαιδευτές ή οι διαχειριστές του συστήµατος. 

Υποθέσεις  Η προσθήκη περιεχοµένου γίνεται µόνο σε ήδη υπάρχον µάθηµα. 

Βήµατα  Ο χρήστης εισάγεται στο σύστηµα µέσω της διαδικασίας login και 
επιλέγει το µάθηµα στο οποίο θέλει να προσθέσει περιεχόµενο. Ο 
χρήστης µπορεί να επιλέξει να προσθέσει εκπαιδευτικό υλικό, για 
παράδειγµα µπορεί να καταχωρήσει κείµενο, να προσθέσει ένα 
αρχείο, να δηµιουργήσει µια ιστοσελίδα ή να δηµιουργήσει 
σύνδεση προς µια ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, το υλικό 
συνοδεύεται από ένα σύνολο µεταδεδοµένων, όπως όνοµα, 
σύνοψη. Το σύστηµα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 
εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού µε χρήση συγκεκριµένων 
προτύπων π.χ. scorm. Το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να 
συγκεντρώνεται σε µια συγκεκριµένη περιοχή του µαθήµατος, 
π.χ. στην περιοχή “Έγγραφα Μαθήµατος”. Ακόµη, µπορεί να 
οργανωθεί ανά εβδοµάδα, θέµα, κ.α. Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί 
να επιλέξει το εκπαιδευτικό υλικό που µόλις πρόσθεσε να είναι 
ορατό από τους εκπαιδευοµένους για συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο.  

Επιπρόσθετα, ο διαχειριστής του µαθήµατος µπορεί να 
προσθέσει και ένα σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων στο 
µάθηµα. Οι δραστηριότητες µπορούν να οργανωθούν σε µια 
συγκεκριµένη περιοχή του µαθήµατος ή ακόµη και ανά 
εβδοµάδα, θέµα, κ.α., όπως ακριβώς και το εκπαιδευτικό υλικό. 
Η προσθήκη απαιτεί και πάλι τη συµπλήρωση ενός συνόλου 
µεταδεδοµένων (π.χ. όνοµα, περιγραφή δραστηριότητας) και 
ρυθµίσεων (π.χ. η δραστηριότητα θα εκτελείται από τους 
εκπαιδευόµενους σε οµάδες ή µεµονωµένα;) που αφορούν την 
εκάστοτε δραστηριότητα.  

Όσον αφορά τα εργαλεία, ο διαχειριστής του µαθήµατος µπορεί 
να επιλέξει ποια εργαλεία θα είναι διαθέσιµα στους 
εκπαιδευόµενους και ποια όχι µέσα από ένα απλό µενού. Τα 
εργαλεία θα πρέπει να έχουν συγκεκριµένη θέση στην οθόνη, η 
οποία καθορίζεται από το διαχειριστή του µαθήµατος. Τα 
εργαλεία µπορεί να επιδέχονται ή όχι τροποποιήσεις. 
Παραδείγµατος χάρη, το ηµερολόγιο δραστηριοτήτων µπορεί να 
είναι οργανωµένο σε µήνες και αυτό να µην αλλάζει ή ο 
διαχειριστής του µαθήµατος να µπορεί να αλλάξει την οργάνωση 
του ηµερολογίου π.χ. σε εβδοµάδες. 

Πίνακας 8.4.3: Σενάριο χρήσης “∆ηµιουργία περιεχοµένου µαθήµατος” 

 

 

 

 



 

 

Το αντίστοιχο UML διάγραµµα δραστηριότητας για τo παραπάνω σενάριο χρήσης είναι:  

∆ιαδικασία login

Π.χ. µε το πάτηµα αντίστοιχου κουµπιού

Αρχή

Εµφάνιση φόρµας µε τις ρυθµίσεις για την πηγή πληροφοριών

Συµπλήρωση φόρµας

Απόθηκευση ρυθµίσεων

Τέλος

Επιλογή µαθήµατος

∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας για το σενάριο χρήσης
"∆ηµιουργία περιεχοµένου µαθήµατος"

{OR} {OR}

Ενεργοποίηση διαδικασίας προσθήκης δραστηριότηταςΕνεργοποίηση διαδικασίας προσθήκης πηγής πληροφοριών

∆ηµιουργία περιεχοµένου µαθήµατος

Ενεργοποίηση διαδικασίας προσθήκης block

{OR}

Επιλογή πηγής πληροφοριών Επιλογή δραστηριότητας Επιλογή block

Εµφάνιση φόρµας µε τις ρυθµίσεις για τη δραστηριότητα

Συµπλήρωση φόρµας

Αποθήκευση ρυθµίσεων

Προσθήκη πηγής πληροφοριών Προσθήκη δραστηριότητας

Τοποθέτηση block στη σωστή θέση

 

∆ιάγραµµα 8.4.12: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “∆ηµιουργία περιεχοµένου 
µαθήµατος” 

 

8.4.4 Συµµετοχή εκπαιδευόµενου σε 
µάθηµα 

Στον Πίνακας 8.4.4 περιγράφεται η διαδικασία συµµετοχής του εκπαιδευόµενου σε µάθηµα. 

Περίπτωση χρήσης  Συµµετοχή του εκπαιδευόµενου σε µάθηµα 

Περιγραφή  Περιγράφεται το πώς ο εκπαιδευόµενος µπορεί να συµµετέχει σε 
ένα µάθηµα. 

Συµµετέχοντες  Οι εκπαιδευόµενοι. 

Υποθέσεις  Για να συµµετέχει ένας εκπαιδευόµενος σε ένα µάθηµα, θα 
πρέπει: 

- να είναι ήδη εγγεγραµµένος στο σύστηµα και 

- να έχει καταχωρηθεί ως εκπαιδευόµενος στο συγκεκριµένο 
µάθηµα  

Βήµατα  Ο εκπαιδευόµενος εισάγεται στο σύστηµα µέσω της διαδικασίας 
login και επιλέγει την κατηγορία µαθήµατος και στη συνέχεια το 



 

 

µάθηµα στο οποίο θέλει να συµµετάσχει. Με την επιλογή του 
µαθήµατος, ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να 
προσπελάσει το εκπαιδευτικό υλικό και έχει στη διάθεσή του ένα 
σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργαλείων. Μέσω 
αυτών οι εκπαιδευόµενοι µπορούν: 

- να επικοινωνήσουν µεταξύ τους και µε τον εκπαιδευτή τους, 
παραδείγµατος χάρη για την επίλυση αποριών και για τη 
συνδιαµόρφωση απόψεων, 

- να αλληλεπιδράσουν µε το εκπαιδευτικό υλικό για βαθύτερη 
κατανόηση, 

- να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους, 

- να προγραµµατίσουν τις δραστηριότητές τους, κ.α 

Η συµµετοχή του εκπαιδευόµενου στο µάθηµα µπορεί να 
αναλυθεί σε τέσσερις άξονες, λαµβάνοντας υπόψη εάν ο 
εκπαιδευόµενος συµµετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία µε 
σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο και αν συνεργάζεται ή όχι µε τους 
υπόλοιπους εκπαιδευόµενους. Έτσι, οι άξονες που προκύπτουν 
είναι: 

1. Συµµετοχή αυτόνοµα και ασύγχρονα 

Οι συµµετέχοντες σε αυτή την περίπτωση µπορούν να 
προσπελάσουν το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος, να 
ολοκληρώσουν µια εργασία που τους έχει ανατεθεί και να 
χρησιµοποιήσουν ορισµένα εργαλεία του µαθήµατος , όπως το 
ηµερολόγιο. 

2. Συµµετοχή συνεργατικά και σύγχρονα 

Αυτό το είδος συµµετοχής αναφέρεται στην πραγµατικού χρόνου 
συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων, δηλαδή αυτοί θα πρέπει 
να είναι ταυτόχρονα συνδεδεµένοι στο Internet. Οι πιο βασικές 
ασύγχρονες συνεργατικές υπηρεσίες είναι: Chat, Video 
conference και Whiteboard. 

3. Συµµετοχή συνεργατικά και ασύγχρονα 

Σε αυτήν την περίπτωση οι συµµετέχοντες συνεργάζονται µεταξύ 
τους χωρίς να απαιτείται να είναι ταυτόχρονα συνδεδεµένοι στο 
Internet. Οι πιο βασικές ασύγχρονες συνεργατικές υπηρεσίες 
είναι: το Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το Forum, η Ανταλλαγή 
αρχείων, το Ηµερολόγιο δραστηριοτήτων, ο Χώρος αξιολόγησης 
εργασιών και το Wiki. 

4. ∆ιάλεξη µε σύγχρονο τρόπο 

Αυτή η περίπτωση αναφέρεται στην πραγµατικού χρόνου διάλεξη 
από τον εκπαιδευτή. Οι συµµετέχοντες σε αυτή παρακολουθούν 
τη διάλεξη και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις 
ερωτήσεις τους στον εκπαιδευτή. Η πιο βασική υπηρεσία που 
επιτρέπει τη διάλεξη µε σύγχρονο τρόπο είναι videoconference 
µε διάλεξη. 

Πίνακας 8.4.4: Σενάριο χρήσης “Συµµετοχή εκπαιδευοµένου σε µάθηµα” 

 

 

 



 

 

Το αντίστοιχο UML διάγραµµα δραστηριότητας για τo παραπάνω σενάριο χρήσης είναι:  

∆ιαδικασία login

Π.χ. µε το πάτηµα αντίστοιχου κουµπιού

Αρχή

Τέλος

Επιλογή µαθήµατος

∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας για το σενάριο χρήσης
"Συµµετοχή εκπαιδευοµένου σε µάθηµα"

{OR} {OR}

Συµµετοχή στις δραστηριότητεςΠρόσβαση σε πηγές πληροφοριών Πρόσβαση σε block

{OR}

Συµµετοχή αυτόνοµα και ασύγχροναΣυµµετοχή συνεργατικά και σύγχρονα

Συµµετοχή συνεργατικά και ασύγχρονα Συµµετοχή σε διάλεξη σύγχρονα

{OR}

{OR} {OR}

{OR}

 

∆ιάγραµµα 8.4.13: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “Συµµετοχή εκπαιδευόµενου σε 
µάθηµα” 

 

8.4.5 Γραµµατειακή υποστήριξη  
Στον Πίνακας 8.4.5 περιγράφεται οι διάφοροι τρόποι µε τους οποίους η γραµµατεία µπορεί να 
υποστηρίξει τους χρήστες του συστήµατος. 

Περίπτωση χρήσης  Γραµµατειακή υποστήριξη 

Περιγραφή  Περιγράφονται οι ενέργειες, στις οποίες µπορεί να προβεί η 
γραµµατεία, προκειµένου να υποστηρίξει τους χρήστες του 
online VET συστήµατος.  

Συµµετέχοντες  Το διοικητικό προσωπικό. 

Υποθέσεις  Οι υπηρεσίες της γραµµατείας παρέχονται από τους χρήστες του 
συστήµατος, που έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα ως διοικητικό 
προσωπικό.  

Βήµατα  Ο χρήστης αρχικά εισάγεται στο σύστηµα µέσω της διαδικασίας 
login. Στη συνέχεια, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της 
γραµµατείας µπορεί να χρησιµοποιήσει εργαλεία επεξεργασίας και 
οργάνωσης δεδοµένων, για να διεκπεραιώσει τις παρακάτω 
ενέργειες: 

-   προσθήκη/διαγραφή χρηστών στο σύστηµα 

-   προσθήκη/διαγραφή χρηστών στο εκάστοτε µάθηµα 



 

 

-   τροποποίηση προφίλ χρηστών 

- συγκέντρωση και παρουσίαση πληροφοριών σχετικά τις 
διαθέσιµες θέσεις εργασίας και πρακτικής εξάσκησης. 

Πίνακας 8.4.5: Σενάριο χρήσης “Γραµµατειακή υποστήριξη” 

 

Το αντίστοιχο UML διάγραµµα δραστηριότητας για τo παραπάνω σενάριο χρήσης είναι:  

Άκυρο

Είσοδος στο σύστηµα (login)

Έλεγχος κωδικών πρόσβασης

Εισαγωγή κωδικών πρόσβασης (username, password)

∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας για το
σενάριο χρήσης "Γραµµατειακή υποστήριξη"

Αρχή

Μήνυµα λάθους

Έγκυρο

{OR}

Προσθήκη/∆ιαγραφή χρηστών στο σύστηµα

Τροποποίηση των στοιχείων των χρηστών

Τέλος

Αποθήκευση αλλαγών

Προσθήκη/∆ιαγραφή χρηστών στο µάθηµα

{OR}

{OR}

∆ηµιουργία φόρµας αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας

{OR}

{OR}

 

∆ιάγραµµα 8.4.14: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας “Γραµµατειακή υποστήριξη” 

 

 



 

 

Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  9 :  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  
M O O D L E  1 . 7  

9.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Για την αξιολόγηση του Moodle 1.7 χρησιµοποιήθηκε το πλαίσιο αξιολόγησης των 
Συστηµάτων Μαθησιακής Τεχνολογίας (ΣΜΤ) που παρουσιάστηκε στο 4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ το 
2004 από τους Π. Γεωργιακάκη & Κ. Σιασσιάκο [15]. Το πλαίσιο αυτό προτείνει πέντε 
βασικούς άξονες αξιολόγησης, οι οποίοι είναι: 

 Η Χρηστικότητα, που καλύπτει την ποιότητα κάθε µίας λειτουργίας από τεχνική και 
παιδαγωγική σκοπιά. 

 Η Λειτουργικότητα, η οποία αφορά το πλήθος των λειτουργιών που υποστηρίζει το κάθε 
ΣΜΤ. 

 Οι Πρακτικές προϋποθέσεις αποδοχής ενός ΣΜΤ.  

 Η Εκπαιδευτική αποδοχή που σχετίζεται µε την ευρύτερη αποδοχή ενός συγκεκριµένου 
ΣΜΤ από την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό κυρίως το κριτήριο δείχνει την από 
παιδαγωγικής άποψης ποιότητα του συστήµατος. 

 Η Υποκειµενική ικανοποίηση των χρηστών από την επαφή τους µε το σύστηµα. 

 

9.2  ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Για να κριθεί η χρηστικότητα των λειτουργιών θα πρέπει κάθε µία από αυτές να εξεταστεί ως 
προς το κριτήριο της υψηλής απόδοσης εκτέλεσής της. Όλα τα συστήµατα τηλεκπαίδευσης 
δεν ικανοποιούν τους ίδιους στόχους µε τον ίδιο τρόπο, τόσο σε επίπεδο υλοποίησης (οπότε 
µας ενδιαφέρουν µετρικές όπως απόδοση, ταχύτητα, κτλ.), όσο και σε επίπεδο παιδαγωγικής 
απόδοσης. Η ερώτηση είναι εδώ, πόσο καλά ικανοποιούνται οι διάφορες µη λειτουργικές 
απαιτήσεις σε επίπεδο επικοινωνίας ανθρώπου µηχανής και σε επίπεδο παιδαγωγικής. Έτσι το 
κριτήριο διακρίνεται σε: 

 υψηλή τεχνική απόδοση εκτέλεσης των λειτουργιών: Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να 
γίνεται επιθεώρηση χαρακτηριστικών ευχρηστίας (usability inspection), δηλαδή εξέταση 
των χαρακτηριστικών της διεπιφάνειας σύµφωνα µε ευρετικούς κανόνες (όπως 
ελαχιστοποίηση του µνηµονικού φορτίου του χρήστη, διατήρηση συνέπειας σε ολόκληρη 
την διεπιφάνεια, κ.α.). 

 υψηλή παιδαγωγική απόδοση εκτέλεσης των λειτουργιών: ∆εν αρκεί να αποφανθούµε ότι 
µία λειτουργία είναι εύχρηστη από λειτουργική άποψη (ακολουθώντας µία από τις 
τυπικές µεθόδους αξιολόγησης ευχρηστίας). Πρέπει η λειτουργία αυτή να είναι εύχρηστη 
κι από παιδαγωγική σκοπιά. Ουσιαστικά, εξετάζεται εάν µια λειτουργία ικανοποιεί πλήρως 
τις µαθησιακές ανάγκες των χρηστών. 



 

 

Χρησιµοποιώντας το κριτήριο αυτό για την αξιολόγηση του Moodle, διαπιστώθηκε ότι αυτό 
παρουσιάζει αρκετά υψηλή τεχνική απόδοση εκτέλεσης των λειτουργιών. Αυτό το 
συµπέρασµα προέκυψε αφού εξετάστηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά ευχρηστίας του 
συστήµατος: 

 Απλή διεπιφάνεια: η χρήση και λειτουργία του Moodle γίνεται διαισθητικά µε απλές 
ενέργειες. Η διεπιφάνεια είναι αρκετά “διαφανής” ώστε να µην απασχολεί το χρήστη και 
φορτώνει άσκοπα το µνηµονικό του φορτίο.  

 Συνέπεια σε ολόκληρη τη διεπιφάνεια: το Moodle στις περισσότερες περιπτώσεις 
παρουσιάζει συνέπεια στη διεπαφάνειά του. Για παράδειγµα, το µονοπάτι που ακολουθεί 
ο χρήστης του συστήµατος Moodle κατά την πλοήγησή του, εµφανίζεται σε 
συγκεκριµένη περιοχή της οθόνης και χρησιµοποιούνται σταθερά κάποια συγκεκριµένα 
σύµβολα που απεικονίζουν τις διάφορες δραστηριότητες. Υπάρχουν όµως και εξαιρέσεις 
στη συνέπεια της διεπιφάνειας. Για παράδειγµα, η έξοδος από το σύστηµα σε άλλες 
οθόνες εµφανίζεται επάνω δεξιά και σε άλλες κάτω στο κέντρο. 

 Πλοήγηση και δυνατότητα διαφυγής: ο χρήστης µπορεί εύκολα να πλοηγηθεί στο 
Moodle. Ανά πάσα στιγµή µπορεί να γνωρίζει σε ποιο σηµείο του συστήµατος βρίσκεται 
από το µονοπάτι πλοήγησης που εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης του και να 
µεταβεί σε έναν από τους κόµβους της µέχρι τώρα διαδροµής του. Εντούτοις, η 
πλοήγηση του χρήστη θα µπορούσε να διευκολυνθεί περισσότερο εάν το σύστηµα 
παρείχε σε αυτόν έναν χάρτη πλοήγησης, από όπου ο χρήστης θα µπορούσε να δει τη 
σχετική θέση του µέσα στο σύστηµα και τα πιθανά µονοπάτια πλοήγησης που µπορεί να 
ακολουθήσει από το σηµείο όπου βρίσκεται ή ακόµη να επιλέξει να µεταβεί σε 
οποιαδήποτε περιοχή του συστήµατος άσχετα µε την τρέχουσα θέση του. Τέλος, 
υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το σύστηµα από οποιοδήποτε σηµείο του. 

 ∆υνατότητα συντόµευσης ενεργειών: το Moodle δεν παρέχει τη δυνατότητα 
συντόµευσης βασικών ενεργειών, όπως αντιγραφή, επικόλληση, έξοδος, αναζήτηση, κτλ. 
Αν το Moodle έδινε τέτοια δυνατότητα σίγουρα θα διευκόλυνε το χρήστη. 

 Ποιότητα αλληλεπίδρασης: η αλληλεπίδραση που προσφέρει το λογισµικό κρίνεται άµεση 
και ικανοποιητική. Για παράδειγµα, ζητείται πάντα επιβεβαίωση για µη αντιστρεπτές 
ενέργειες του χρήστη και παρέχονται ευκρινή µηνύµατα σε περίπτωση σφάλµατος. 

 Παραµετροποίηση του συστήµατος: τα περισσότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας του 
Moodle οργανώνονται σε παραµέτρους, οι οποίες εύκολα αλλάζουν. Ακόµη και οι ρόλοι 
των χρηστών µπορούν να προσαρµόζονται ώστε να αποδίδονται σε αυτούς περισσότερες 
ή λιγότερες δικαιοδοσίες.  

Εξετάζοντας την απόδοση εκτέλεσης των λειτουργιών από παιδαγωγική σκοπιά, διαπιστώθηκε 
ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες του Moodle παρουσιάζουν υψηλή παιδαγωγικά απόδοση. Οι 
υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφτηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, προσφέρουν 
λειτουργικότητες µε παιδαγωγική χροιά που ικανοποιούν σε µεγάλο βαθµό τις µαθησιακές 
ανάγκες των χρηστών.  

  

9.3  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
Η Λειτουργικότητα του Μoodle αφορά το πλήθος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Με βάση το 
Κεφάλαιο 8 της διπλωµατικής εργασίας της Κάργα Σουλτάνας, διαπιστώνεται ότι το Moodle 
είναι ένα σύστηµα υψηλής Λειτουργικότητας, αφού παρέχει πληθώρα υπηρεσιών. 

 



 

 

9.4  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 
Το Moodle είναι ένα ανοιχτό λογισµικό (Open Source), που σηµαίνει ότι µπορεί κανείς να το 
κατεβάσει, να το χρησιµοποιήσει, να το τροποποιήσει, ακόµη και να το διανείµει (σύµφωνα µε 
τους όρους της άδειας GNU General Public License). Το Moodle εκτελείται χωρίς τροποποίηση 
στο Unix, Linux, στα Windows, στο MAC OS Χ, στο Netware και σε οποιοδήποτε άλλο 
σύστηµα υποστηρίζει PHP, περιλαµβάνοντας τους περισσότερους παρόχους φιλοξενίας 
ιστότοπων (webhost providers). Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µια ενιαία βάση δεδοµένων: 
MySQL και PostgreSQL υποστηρίζονται καλύτερα, αλλά βεβαίως µπορεί επίσης να 
χρησιµοποιηθεί Oracle, Access, Interbase, ODBC και άλλες. Η πλατφόρµα Moodle είναι 
συµβατή µε το πρότυπο SCORM 1.2 σε επίπεδο LMS-RTE-3 όπως αυτό αποδεικνύεται από το 
αποτέλεσµα του ελέγχου µε το Test Suite Version 1.2.7 του επίσηµου οργανισµού Advanced 
Distributed Learning (ADL) Initiative. Επίσης, το Moodle έχει προσαρµοστεί κατάλληλα και 
είναι συµβατό µε το πρότυπο Section 508 για θέµατα προσβασιµότητας. Το Moodle είναι 
διαθέσιµο σε 75 γλώσσες. Εντούτοις, το σύστηµα δεν έχει εξελληνιστεί πλήρως και σίγουρα 
απαιτεί βελτιώσεις. 

 

9.5  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ 
Η διεθνής κοινότητα του Moodle είναι εντυπωσιακά µεγάλη σε παγκόσµια κλίµακα και πολύ 
ενεργή. Στο εξωτερικό η πλατφόρµα χρησιµοποιείται από 8733 φορείς σε 143 χώρες. 
Ειδικότερα σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχουν 222.373 µαθήµατα, 2.403.525 χρήστες και 
409.178 εκπαιδευτές που χρησιµοποιούν το Moodle. Στην Ευρώπη και πιο συγκεκριµένα στο 
Ην. Βασίλειο είναι εγκατεστηµένη σε περίπου 700 Oργανισµούς. Ενδεικτικά αναφέρεται:  

 Oxford Institute of Legal Practice - E-learning System  

 University of York, Department of Mathematics  

 University of Glasgow, Distance Learning Programme in Medical Law  

Στην Αµερική είναι εγκατεστηµένη σε 1.980 οργανισµούς. Ενδεικτικά αναφέρεται:  

 MIT Teacher Education Program  

 John F. Kennedy University  

 University of Florida, Teacher Education  

 University of Minnesota, Crookston  

Στην Ελλάδα η πλατφόρµα Moodle είναι εγκατεστηµένη σε 40 οργανισµούς. Ενδεικτικά 
αναφέρεται:  

 ΕΘνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

 ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας 

 

9.6  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Για να εξεταστεί η υποκειµενική ικανοποίηση των χρηστών του Moodle θα πρέπει να 
µελετηθούν τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη σχολή 
Μωραΐτη, οι Γ. Τασιόπουλος και Π. Κανελάτος, τη σχολική χρονιά 2004-05 χρησιµοποίησαν το 
Moodle στα πλαίσια των µαθηµάτων Πληροφορικής του λυκείου. Παρατήρησαν, λοιπόν, ότι το 
ενδιαφέρον των µαθητών αυξήθηκε σηµαντικά. Σε άτυπες δηµοσκοπήσεις που στήθηκαν µέσα 



 

 

στο Moodle, οι µαθητές έδωσαν συντριπτική ψήφο εµπιστοσύνης σε αυτό, καθώς και στον 
τρόπο εξέτασης µέσω ερωτηµατολογίων αυτόµατα βαθµολογούµενων από το σύστηµα. 
Μαθητές αδιάφοροι γενικά, συµµετείχαν σε δραστηριότητες που σχετίζονταν µε το 
διαδικτυακό αυτό τόπο. Από την καθαρά τεχνική πλευρά, το Μoodle αποδείχτηκε ένα στιβαρό 
εργαλείο το οποίο δοκιµάστηκε ακόµα και σε συνθήκες µαζικής χρήσης από 30 άτοµα 
ταυτόχρονα. 

 

9.7  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Από την εφαρµογή του µοντέλου αξιολόγησης προκύπτει ότι το Moodle είναι µία πλατφόρµα 
που προσφέρει στους χρήστες του πληθώρα λειτουργιών, οι οποίες παρουσιάζουν 
ικανοποιητική απόδοση, τόσο από τεχνικής, όσο και από παιδαγωγικής πλευράς. Ακόµη, το 
Moodle δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υλικό ή λογισµικό και πληρεί κάποιες βασικές 
πρακτικές προϋποθέσεις αποδοχής του, όπως το ότι πρόκειται για λογισµικό ανοιχτού κώδικα, 
µεταφρασµένο σε 75 γλώσσες. Τέλος, πρόκειται για ένα σύστηµα το οποίο χρησιµοποιείται 
ήδη από την ευρύτερη διεθνή κοινότητα. Παρόλα αυτά επιδέχεται βελτιώσεις και επεκτάσεις. 
Οι επεκτάσεις που υλοποιήθηκαν είναι: videoconference και lecture, οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο. 

 



 

 

Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  1 0 :  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  
V I D E O C O N F E R E N C E  Κ Α Ι  L E C T U R E  

10.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
VIDEOCONFERENCE ΚΑΙ LECTURE 

Για να αυξηθεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσµατικότητα χρήσης του Moodle, υλοποιήθηκε 
η υπηρεσία videoconference και η υπηρεσία lecture. Οι υπηρεσίες αυτές προστέθηκαν σαν 
επιπλέον activities στη λίστα µε τα υπάρχοντα activities του Moodle (Εικόνα 10.1.1). 

 

 

Εικόνα 10.1.1: Προσθήκη δραστηριότητας “videoconference” 

 

Η υπηρεσία videoconference (Εικόνα 10.1.2) δίνει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να 
επικοινωνούν µέσω live βίντεο και να ανταλλάσουν σύγχρονα, γραπτά µηνύµατα (chat). 
Επίσης, η συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων υποστηρίζεται από την υπηρεσία 
whiteboard για την από κοινού σχεδίαση γραφηµάτων, σχεδίων, κ.α. Όπως φαίνεται και στην 
Εικόνα 10.1.2, επιλέχθηκε το chat και το whiteboard να είναι ενσωµατωµένα στην υπηρεσία 
videoconference και όχι να παρουσιάζονται σε διαφορετικά παράθυρα, προκειµένου να 
διασφαλιστεί ο συντονισµός µεταξύ των συζητήσεων που πραγµατοποιούνται και των 
αντίστοιχων αναπαραστάσεων.   
Οι συµµετέχοντες για να χρησιµοποιήσουν τις παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει να συνδεθούν  
σε ένα videoconference roοm. Κάθε videoconference roοm είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα 
και δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και διαµοίρασης µεταξύ διαφορετικών 
videoconference roοms. Τα ονοµατεπώνυµα των συµµετεχόντων (όπως αυτά δηλώθηκαν 
κατά την εγγραφή του χρηστών στο Moodle) που είναι συνδεδεµένοι σε ένα videoconference 
room εµφανίζονται σε αντίστοιχη λίστα. Σε κάθε videoconference roοm υπάρχουν έξι θέσεις 
προβολής video, µία για κάθε συµµετέχοντα. Οι θέσεις αυτές πλαισιώνουν το χώρο 



 

 

ανταλλαγής σύγχρονων µηνυµάτων. Τα µηνύµατα του κάθε χρήστη συνοδεύονται από το 
ονοµατεπώνυµό του και κάθε χρήστης µπορεί να επιλέξει το χρώµα που επιθυµεί να τον 
αντιπροσωπεύει στη συζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι συζητήσεις στο chat 
και γίνεται πιο σαφής η συνεισφορά του κάθε χρήστη στη συζήτηση. Στην περίπτωση που 
προσπαθήσουν να συνδεθούν πάνω από έξι άτοµα στο ίδιο videoconference roοm, 
εµφανίζεται σχετικό µήνυµα που ενηµερώνει το χρήστη ότι οι θέσεις έχουν καλυφθεί.  

Οι εκπαιδευόµενοι που συµµετέχουν στο videoconference roοm, µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν το whiteboard. Η εργαλειοθήκη που εµφανίζεται στο δεξί µέρος του 
whiteboard παρέχει στο χρήστη µια σειρά εργαλείων, µε τα οποία αυτός µπορεί να σχεδιάσει 
γραµµές ή σχήµατα και να γράψει κείµενο χρησιµοποιώντας το εργαλείο text tool. Επιπλέον, 
οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν το color picker που βρίσκεται στο κάτω µέρος του 
whiteboard για να επιλέξουν τόσο το χρώµα του φόντου, όσο και το χρώµα των γραµµών ή 
των σχηµάτων.  

Ακόµα, οι χρήστες του videoconference roοm µπορούν να χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία 
voting, που τους δίνει τη δυνατότητα να αποφασίζουν για διάφορα ζητήµατα µέσα από µια 
διαδικασία ψηφοφορίας (ανάταση χεριού). Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης 
αποθήκευσης των συζητήσεων που έγιναν στο chat του κάθε videoconference roοm, 
προκειµένου οι συµµετέχοντες να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές αργότερα.  

 

 

Εικόνα 10.1.2: Υπηρεσία videoconference 

 

Εκτός από την υπηρεσία videoconference προστέθηκε στην πλατφόρµα Moodle και η 
υπηρεσία lecture. Όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η υπηρεσία αυτή έχει διαφορετική 
διεπαφή (interface) για συµµετέχοντες µε διαφορετικό ρόλο (εκπαιδευτής - Εικόνα 10.1.3 ή 
εκπαιδευόµενος - Εικόνα 10.1.4). Η υπηρεσία lecture δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να 
πραγµατοποιήσει διαλέξεις στους εκπαιδευοµένους. Το κάθε lecture room είναι ανεξάρτητο 
από τα υπόλοιπα και οι εκπαιδευόµενοι που είναι συνδεδεµένοι σε ένα lecture room µπορούν 
σύγχρονα να δουν το βίντεο του εκπαιδευτή και να ανταλλάξουν γραπτά µηνύµατα µόνο µε 
τους συµµετέχοντες του ίδιου lecture room. Τα µηνύµατα του κάθε χρήστη, όπως και στο 
videoconference roοm, συνοδεύονται από το ονοµατεπώνυµό του και κάθε χρήστης µπορεί να 
επιλέξει το χρώµα που επιθυµεί να τον αντιπροσωπεύει στη συζήτηση. Σε κάθε lecture room, 
υπάρχει το εργαλείο “pointer”, µε το οποίο ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να µετακινήσει 
και να καταδείξει στους εκπαιδευόµενους τα σηµεία του βίντεο που χρήζουν προσοχής.  

Οι εκπαιδευτές µε τη χρήση του whiteboard µπορούν να οπτικοποιήσουν τις ιδέες τους και να 
διαµοιραστούν τα σχέδια ή τα γραφήµατα τους µε τους εκπαιδευοµένους, οι οποίοι δεν έχουν 



 

 

δυνατότητα επέµβασης στην περιοχή σχεδίασης του whiteboard. Όπως και στο 
videoconference room, αποθηκεύονται αυτόµατα τα πρακτικά των συζητήσεων του chat. 

 

 

Εικόνα 10.1.3: Υπηρεσία lecture - εκπαιδευτής 

 

 

Εικόνα 10.1.4: Υπηρεσία lecture – εκπαιδευόµενος 

 

O διαχειριστής του µαθήµατος έχει τη δυνατότητα, όποτε κρίνεται σηµαντικό για τις ανάγκες 
του µαθήµατος, να προσθέτει αυτές τις υπηρεσίες. Για την προσθήκη κάθε υπηρεσίας, 
απαιτείται η συµπλήρωση µιας φόρµας, όπου ο διαχειριστής του µαθήµατος καλείται να 
συµπληρώσει στοιχεία, όπως το όνοµα της κάθε υπηρεσίας, µια περιγραφή αυτής και 
προαιρετικά την ηµεροµηνία της επόµενης συνεδρίας. (Εικόνα 10.1.5, Εικόνα 10.1.6). 

 



 

 

 

Εικόνα 10.1.5: Φόρµα για την προσθήκη δραστηριότητας “videoconference” 

 

 

Εικόνα 10.1.6: Φόρµα για την προσθήκη δραστηριότητας “lecture” 

 

10.2  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
VIDEOCONFERENCE ΚΑΙ LECTURE  

Οι υπηρεσίες videoconference και lecture είναι ουσιαστικά µια σύνθεση άλλων υπηρεσιών. 
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται πως αυτές οι υπηρεσίες υλοποιούνται. 



 

 

Η δυνατότητα σύγχρονης µετάδοσης βίντεο και ήχου, η υπηρεσία chat, η υπηρεσία voting και 
η χρήση του εργαλείου pointer αποτελούν flash εφαρµογές και για τη διαµοίραση αυτών 
κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη ενός Flash Media Server. Για αυτόν τον σκοπό επιλέχθηκε και 
εγκαταστάθηκε ο Red5 server, ένας open source flash server που στηρίζεται στο RTMP 
πρωτόκολλο, το οποίο επιτρέπει τη σύγχρονη µετάδοση ήχου και βίντεο και τη διαµοίραση 
αντικειµένων. 

Η λειτουργία του Red5, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10.2.1, στηρίζεται σε client-server 
αρχιτεκτονική. Αρχικά, ο client ζητάει από τον web server το επιθυµητό swf αρχείο. Ο web 
server απαντά στο αίτηµα του client επιστρέφοντας σε αυτόν το αρχείο που ζητήθηκε. Στη 
συνέχεια, µε τη χρήση του Flash Player, εκτελείται το αρχείο swf, ενώ ταυτόχρονα ο client 
επικοινωνεί µε τον Flash Media server για τη λήψη των σύγχρονων δεδοµένων βίντεο και 
ήχου, αλλά και για τη διαµοίραση των αντικειµένων, όπου αυτό απαιτείται. 

 

 

Εικόνα 10.2.1: Επικοινωνία Red5 – Web server 

 

Οι flash εφαρµογές, που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των υπηρεσιών 
videoconference και lecture, καλούνται µέσα από php σελίδες. Για παράδειγµα, το αρχείο 
lecture.swf καλείται µέσα από τον παρακάτω κώδικα php. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 
10.2.2, όταν καλείται ένα αρχείο swf µέσα από την php στέλνονται σε αυτό και οι απαραίτητες 
µεταβλητές. Για παράδειγµα, στην περίπτωση του lecture.swf στέλνονται οι µεταβλητές id, 
onoma, epitheto και role. Στόχος της µεταβλητής id είναι να χαρακτηρίσει µοναδικά το κάθε 
lecture room, ώστε αυτό να είναι ανεξάρτητο από όλα τα υπόλοιπα. Με τις µεταβλητές onoma 
και epitheto στέλνεται στο αρχείο swf το όνοµα και το επίθετο του χρήστη που επιθυµεί να 
συµµετάσχει στο lecture room. Τέλος, η µεταβλητή role στέλνεται προκειµένου να 
διευκρινιστεί ο ρόλος του κάθε συµµετέχοντα. Ανάλογα µε το ρόλο που έχει ο κάθε χρήστης, 
δίνονται σε αυτόν διαφορετικές δικαιοδοσίες, για παράδειγµα, µόνο αν κάποιος συµµετέχοντας 
είναι εκπαιδευτής µπορεί να µετακινήσει το εργαλείο pointer. 

 

 

Εικόνα 10.2.2: Κώδικας php που καλεί αρχείο .swf 

 



 

 

Το whiteboard, που είναι µέρος της υπηρεσίας videoconference, αλλά και της υπηρεσίας 
lecture, είναι µια java applet εφαρµογή. Για τη διαµοίραση της εφαρµογής αυτής 
χρησιµοποιείται ο drawboard server (Εικόνα 10.2.3).  

 

 

Εικόνα 10.2.3: Επικοινωνία Drawboard server – Web server 

 

Η java applet εφαρµογή καλείται µέσα από php σελίδα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.2.4. 
Μέσα από αυτόν τον κώδικα µπορούν να καθοριστούν κάποιοι παράµετροι που αφορούν το 
whiteboard, όπως η παράµετρος groupid, στόχος της οποίας είναι να χαρακτηρίσει µοναδικά 
κάθε whiteboard, έτσι ώστε whiteboard διαφορετικών lecture και videoconference rooms να 
µη µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους.  

 

 

Εικόνα 10.2.4: Κώδικας php που καλεί το whiteboard 

 

Τέλος, η δυνατότητα εµφάνισης των συµµετεχόντων στα videoconference και lecture rooms 
υλοποιήθηκε σε php σε συνδυασµό µε mysql (Εικόνα 10.2.5). Πιο συγκεκριµένα, 
δηµιουργήθηκαν δύο πίνακες σε mysql, ένας για τους συµµετέχοντες στα videoconference 
rooms και ένας για τους συµµετέχοντες στα lecture rooms. Κάθε φορά που o client συνδέεται 
σε ένα room, ο apache αναλαµβάνει να ενηµερώσει την mysql, προκειµένου να καταχωρήσει 
τον client στον αντίστοιχο πίνακα. Αφού ο client εισέλθει στο room, ο apache αναλαµβάνει να 
παρουσιάσει τους υπόλοιπους συµµετέχοντες κάθε room στον client. 

 



 

 

 

Εικόνα 10.2.5: Επικοινωνία MySQL server – Web server 

 

Από τις εικόνες Εικόνα 10.2.1, Εικόνα 10.2.3, Εικόνα 10.2.5 προκύπτει η αρχιτεκτονική του 
συστήµατος για τις υπηρεσίες videoconference και lecture η οποία φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα (Εικόνα 10.2.6).  

 

 

Εικόνα 10.2.6: Αρχιτεκτονική για τις υπηρεσίες videoconference και lecture  



 

 

Κ ΕΦΑΛΑ Ι Ο  1 1 :  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  

Στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας, επιλέχθηκε η εκπαιδευτική πλατφόρµα Moodle 
για την υλοποίηση προγραµµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων. Η 
πλατφόρµα Moodle σχεδιάστηκε και οργανώθηκε, προκειµένου να υποστηρίξει τέτοιου είδους 
προγράµµατα. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται ένα σύνολο από blocks και δραστηριότητες και 
περιγράφονται ενδεικτικά σενάρια χρήσης του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, από την 
αξιολόγηση του συστήµατος προέκυψε ότι το Moodle προσφέρει στους εκπαιδευόµενους του 
πληθώρα λειτουργιών, οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητική απόδοση, τόσο από τεχνικής, 
όσο και από παιδαγωγικής πλευράς. Παρόλο αυτά κρίθηκε αναγκαίο για την αύξηση της 
λειτουργικότητας του, η υλοποίηση των υπηρεσιών videoconference και lecture. Εντούτοις, ο 
σχεδιασµός του συστήµατος και οι νέες υπηρεσίες που προστεθήκαν στο Moodle θα 
µπορούσαν να αξιολογηθούν περαιτέρω µε χρήση του συστήµατος από πραγµατικούς 
χρήστες. Τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης ενδέχεται να συµβάλλουν θετικά στην 
βελτίωση του σχεδιασµού του Moodle. 
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ΛΕΞΙΚΟ ΌΡΩΝ 

Ασύγχρονες υπηρεσίες  

Υπηρεσίες που επιτρέπουν την αποστολή υλικού που µπορεί να διαβαστεί από το χρήστη 
όποια στιγµή επιθυµεί. 

∆ια βίου εκπαίδευση 

Κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστηµονικής, η οποία αναλαµβάνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου µε σκοπό τη απόκτηση ή τη βελτίωση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τόσο στο πλαίσιο διαµόρφωσης µιας ολοκληρωµένης 
προσωπικότητας όσο και στο πλαίσιο εισόδου στην απασχόληση 

Εξ αποστάσεως κατάρτιση/Τηλεκατάρτιση 

∆υνατότητα κατάρτισης των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας τους µε αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Σύνολο δραστηριοτήτων επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης που αποβλέπουν στη 
συντήρηση, ανανέωση, αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων των ανέργων που χρειάζονται εξειδίκευση, ώστε να αναζητήσουν εργασία, και των 
εργαζοµένων που επιθυµούν την επαγγελµατική εξέλιξη. 

Εποικοδοµισµός 

Η γνώση δηµιουργείται από τον κάθε ένα ξεχωριστά, ανάλογα µε τις προσωπικές του 
εµπειρίες και τα νοητικά σχήµατα που αυτός δηµιουργεί. 

Ηλεκτρονική µάθηση 

Η εµπειρία της µάθησης µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων (κυρίως του ∆ιαδικτύου). 

Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

Φορείς που υλοποιούν προγράµµατα άτυπης συνεχιζόµενης κατάρτισης για τη σύνδεση 
κατάρτισης και απασχόλησης, προγράµµατα κατά του κοινωνικού αποκλεισµού για ανέργους, 
αυτοαπασχολούµενους, ειδικές οµάδες και προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. 

Μαθησιακή κοινότητα 

Σύνολο ανθρώπων µε κοινές ιδέες και ιδανικά, οι οποίοι επικοινωνούν µεταξύ τους και 
συνεργάζονται µε σκοπό τη µάθηση  

Παιδαγωγικός πράκτορας 

Οι παιδαγωγικοί πράκτορες είναι αυτόνοµοι πράκτορες που υποστηρίζουν την ανθρώπινη 
εκµάθηση, µέσω αλληλεπίδρασης µε τους σπουδαστές στα πλαίσια των διαλογικών 
περιβαλλόντων µάθησης 



 

 

Περιβάλλον τηλεκατάρτισης 

Περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης ανεξάρτητο από τους περιοριστικούς παράγοντες του 
χώρου και του χρόνου. 

Προγράµµατα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Προγράµµατα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης που διασυνδέουν τη θεωρητική µε την πρακτική 
γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρµοσµένη διάσταση των επιστηµών στα αντίστοιχα 
επαγγελµατικά πεδία. 

Σύγχρονες υπηρεσίες 

Υπηρεσίες που επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία (σε πραγµατικό χρόνο) 

Συνεργατική µάθηση 

Από κοινού εργασία πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα µε τρόπο που να προωθείται η ατοµική 
µάθηση µέσω συνεργατικών διεργασιών 

Σύστηµα Μαθησιακής Τεχνολογίας (ΣΜΤ) 

Λογισµικό σύστηµα του οποίου βασικό αντικείµενο είναι η υλοποίηση υπηρεσιών στα πλαίσια 
ενός µαθησιακού περιβάλλοντος. 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που επιτρέπουν την κωδικοποίηση, επεξεργασία, 
αποθήκευση, ανάκληση και µετάδοση της πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή 
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