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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και την 

σύγκριση δυο αντιπροσωπευτικών συστηµάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, του e-class και 

του moodle. 

Αναλυτικά, το κεφάλαιο 1 αποτελεί µια εισαγωγή, δίνοντας στοιχεία και βασικούς 

ορισµούς για την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στην 

εκπαίδευση. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται ειδικότερη επικέντρωση στην εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση (ή αλλιώς τηλεκπαίδευση), στα χαρακτηριστικά της, καθώς και στα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που εµφανίζει στην σηµερινή εποχή. Το κεφάλαιο 3 

και το κεφάλαιο 4 αποτελούν το βασικό κοµµάτι της εργασίας, όπου δίνονται βασικά 

στοιχεία / χαρακτηριστικά για τις δύο εφαρµογές εξ ‘ αποστάσεως εκπαίδευσης e-class και 

moodle, µε αντίστοιχη περιγραφή των ειδικών υπηρεσιών που µπορούν να προσφέρουν 

στους χρήστες. Τα κεφάλαια 5 και 6 αφορούν την αναλυτική παρουσίαση (κυρίως µε τη 

µορφή εικόνων και  αντίστοιχες σύντοµες οδηγίες) της εγκατάστασης των προαναφεροµένων 

προγραµµάτων, ενώ στο κεφάλαιο 7 γίνεται σύγκριση και αξιολόγηση (ιδίως µε τη βοήθεια 

ειδικού πίνακα λειτουργιών) µεταξύ των δύο εφαρµογών, ως προς επιλεγµένα 

χαρακτηριστικά / κριτήρια. 

Επιπρόσθετα, την εργασία συµπληρώνουν σηµαντικά αποτελέσµατα/συµπεράσµατα που 

βρίσκονται στο τέλος. 

Για την συγκεκριµένη µελέτη αξιοποιήθηκαν ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστηµονικά 

συγγράµµατα και ηλεκτρονικά περιοδικά και ιστοσελίδες αναγνωρισµένου κύρους. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Η/Υ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

CD Compact Disc 

κ.τ.λ. και τα λοιπά 

κ.α. και άλλα 

CMS 

 

Course Management System 

VLE Virtual Learning Enviroment 

CTRL Control 

ΕΑΠ Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 

ΠΣ∆ Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 

 

 

 

 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΟΡΩΝ 

 

e-learning Ηλεκτρονική Μάθηση - Τηλεκπαίδευση - Εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση 

Web browser Φυλλοµετρητής Ιστού 
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Portal ∆ικτυακή Πύλη 

Bug Ατέλεια (σε κώδικα) 

e-class Ηλεκτρονική Τάξη 

Multimedia Πολυµέσα 

e-mail Ηλεκτρονικό Μήνυµα 

data ∆εδοµένα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η πλειονότητα των ανθρώπων µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, διέθετε πάρα πολύ χρόνο 

για την καλλιέργεια και συλλογή των καρπών. Οι γεωργικές δραστηριότητες ήταν τρόπος 

ζωής. Η βιοµηχανική επανάσταση στα µέσα του 19ου αιώνα επέφερε σηµαντικές αλλαγές. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία άρχισαν να εργάζονται στις βιοµηχανίες περισσότεροι 

άνθρωποι από ό,τι στους αγρούς. Η εποχή της βιοµηχανίας είχε αρχίσει. 

Σήµερα ζούµε στην εποχή της πληροφορίας. Καθώς τα εργοστάσια γίνονται περισσότερο 

αυτοµατοποιηµένα, εργάζονται λιγότεροι άνθρωποι για την παραγωγή αγαθών. Η ίδια 

χρονική περίοδος χαρακτηρίζεται από την έκρηξη των γνώσεων, της πληροφορίας και της 

ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, µε ξεχωριστή τη θέση της τεχνολογίας των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνώνυµο της πληροφορίας είναι ο όρος δεδοµένα (data). Νέα 

συστήµατα επικοινωνίας µας επιτρέπουν να αξιοποιούµε τα δεδοµένα- πληροφορίες µε 

σχετική ευκολία. Για το λόγο αυτό πολλοί άνθρωποι αναφέρονται στην εποχή µας 

χαρακτηρίζοντάς την ως η εποχή της πληροφορίας. 

Aπ’ όλα τα τεχνολογικά επιτεύγµατα της εποχής, αυτό που ξεχώρισε και άνοιξε νέους 

ορίζοντες για έναν καλύτερο κόσµο είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ). Ξεκινώντας 

σαν ένα εργαλείο που προοριζόταν για επιστηµονική έρευνα, εξελίχθηκε σε ένα 

πολυεργαλείο γενικής χρήσεως. Λόγω της γενικότητάς του εποµένως, έχει εισβάλει σε όλους 

τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Η αρχική εµφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στη συνέχεια η εισβολή τους 

σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθηµερινής µας ζωής συµβάλλει στην αστραπιαία διακίνηση των 

γνώσεων και των ιδεών, καθώς και στην αντιµετώπιση πολλών πολύπλοκων καταστάσεων. Ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει εισχωρήσει σε όλους τους τοµείς της επιστήµης και κάθε 

άλλης παραγωγικής δραστηριότητας συµβάλλοντας έτσι, µε έµµεσο και άµεσο τρόπο, στην 

ίδια τη ραγδαία εξέλιξή τους. Είναι προφανές πως οι κοινωνικές επιπτώσεις από τη νέα αυτή 

παραγωγική δύναµη είναι σηµαντικές, σύνθετες και ως ένα σηµείο, απρόβλεπτες. 

Επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα της ζωής µας, ακόµη και τη διαµόρφωση του χαρακτήρα 

µας και τις κοινωνικές µας σχέσεις. Είναι ένα πεδίο όπου χάνονται και κερδίζονται 

οικονοµικοί και πολιτικοί πόλεµοι, όµως και ένα µέσο που ανοίγει νέους ορίζοντες 

επικοινωνίας. 
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Όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο αναγνωρίζεται ότι οι πολίτες του «αύριο» 

οφείλουν να αποκτήσουν στοιχειώδη µόρφωση πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για 

να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στην τεχνολογική πολυπλοκότητα ή στην χειρότερη 

περίπτωση, να έχουν ιδέα για το πόσο ζωτικός είναι ο ρόλος του στο µοντέρνο κόσµο. 

Είναι αυτονόητο ότι η εκπαίδευση, που είναι αναπόσπαστο τµήµα της κοινωνίας δεν θα 

µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη. Υποχρεωτικά έπρεπε να προσαρµοστεί σε αυτή την 

πραγµατικότητα και να αρχίσει να προετοιµάζει πολίτες, οι οποίοι να έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες ώστε να χρησιµοποιούν και να αξιοποιούν ουσιαστικά την σύγχρονη 

τεχνολογία, καλλιεργώντας τους ταυτόχρονα και τις απαραίτητες δεξιότητες για πραγµατική 

συνεργασία. 

Από την πληθώρα των µέσων που προσφέρει σήµερα η εκπαιδευτική τεχνολογία, 

σηµαντική θέση κατέχει, όπως προαναφέρθηκε, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ), του 

οποίου η εισαγωγή και χρήση στην εκπαίδευση, όσον αφορά τη διδακτική υποστήριξη 

διάφορων αντικειµένων, βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο. Εποµένως, είναι πρoφανές ότι ο 

χώρος προσφέρεται για δηµιουργική ενασχόληση και ειδικότερα για την διερεύνηση των 

δυνατοτήτων συµβολής της πληροφορικής στην εποπτικοποίηση της διδακτικής πράξης, 

γεγονός που αποτελεί συστηµατική επιδίωξη της σύγχρονης διδακτικής. 

 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση 

µε τρεις κυρίως τρόπους: 

� ως ξεχωριστό µάθηµα, 

� σαν ένα δυνατό βοήθηµα διδασκαλίας, και 

� για τα διοικητικά του κάθε εκπαιδευτικού οργανισµού. 

 

Ένας άλλος υποσχόµενος, φέρελπις τοµέας στο χώρο της πληροφορικής είναι αυτός των 

δικτύων, έχοντας ως σηµαντικότερο αντιπρόσωπο το Internet. Αυτή η εξέλιξη δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες να πλοηγηθούν σε ένα τεράστιο χώρο πληροφοριών, να 

ανταλλάξουν ηλεκτρονικά µηνύµατα (email), αλλά και να πάρουν µέρος σε online 

συζητήσεις. 
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Οι Η/Υ κερδίζουν µέρα µε τη µέρα όλο και σηµαντικότερο ρόλο στη ζωή µας. Έχουν ήδη 

αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούµε και εργαζόµαστε. Η λογική συνέπεια είναι να αλλάξουν 

και την φύση της εκπαίδευσης καθώς και τις δεξιότητες που χρειάζονται να αναπτύξουν οι 

µαθητές. Η ύπαρξη επεξεργαστή κειµένου έχει αντικαταστήσει τις χειρόγραφες εργασίες, 

κάνοντας µε τον τρόπο αυτό, εξευγενισµένο τον γραφικό χαρακτήρα και όλες τις δεξιότητες 

που σχετίζονται µε ένα εµφανίσιµο χειρόγραφο, λιγότερο αναγκαίες. Επιπλέον, τα γνωστά σε 

όλους µας κοµπιουτεράκια µπορούν να κάνουν ακόµα και τις πιο περίπλοκες πράξεις µε 

φοβερή ακρίβεια, θέτοντας σε προτεραιότητα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της λογικής 

σκέψης και της εκτίµησης για το ποια πράξη πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Ταυτόχρονα, οι 

µαθητές θα πρέπει να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους στην έρευνα και την κρίση των 

πληροφοριών που είναι διαθέσιµες µέσω των CD-ROM, των βάσεων δεδοµένων και φυσικά 

του Internet. 

Από τα µέσα του αιώνα που διανύουµε, παρατηρούµε την συνεχόµενη προσπάθεια να 

ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, κάτι στο οποίο δεν θα µπορούσαν να µην 

πάρουν µέρος οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Πλέον, έχουν γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι όχι 

µόνο της καθηµερινής ζωής -όπως αναφέρθηκε παραπάνω- αλλά σκόπιµο κρίνεται να 

καταστούν και αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, γίνεται 

όλο και πιο δηµοφιλής η χρήση της συνεργατικής µάθησης σαν διδακτική πρακτική και 

εδραιώνεται όλο και περισσότερο η άποψη ότι η συνεργατική µάθηση είναι µια διδακτική 

προσέγγιση που υπερτερεί έναντι των άλλων, αφού σε αυτήν, τα πλεονεκτήµατα είναι πολύ 

περισσότερα από τα τυχόν µειονεκτήµατα. Παρακάτω θα υπάρξει εκτενέστερη αναφορά στο 

συγκεκριµένο θέµα 
123

 

 

 

 

                                                 

1
 Η Επικοινωνία στο Διαδίκτυο, Κούρτη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003 (89-92) 

2
 Τεχνολογία Υπολογιστών, Sanders, Glencoe, McGraw- Hill, Αθήνα, 2010 (112) 

3
 Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Κόμης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2004 (76-

77) 
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1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Πολλοί υποστηρίζουν σήµερα ότι ο υπολογιστής είναι το καλύτερο εργαλείο που µπορεί 

να µετατρέψει την θεωρία σε πράξη. Η άποψη αυτή στηρίζεται σε δύο βασικά 

χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή: το πρώτο είναι ότι µπορεί να επεξεργαστεί 

µεγάλο όγκο δεδοµένων πολύ γρήγορα και να συνδυάσει πολλά µέσα. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν πίνακας, σαν µέσο αναπαραγωγής ήχου και εικόνας ή σαν συνδυασµός 

όλων των νέων τεχνολογιών των πολυµέσων ή υπερµέσων, ανάλογα µε τις ανάγκες που θέλει 

να καλύψει ο εκπαιδευτικός και τους στόχους που έχει βάλει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό 

του υπολογιστή είναι ότι µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε πληροφορία οποιουδήποτε 

τύπου, τη στιγµή που τη θέλουµε και να αξιοποιείται κατά τη βούλησή µας. 

Είναι κατανοητό από όλους βέβαια, ότι οι υπολογιστές δεν είναι µαγικά εργαλεία και ότι από 

µόνοι τους δεν µπορούν να αλλάξουν την µαθησιακή διδασκαλία. Από έρευνες των Elliot 

(1994), Salomon (1990) και De Corte (1994) τονίζεται ο ουσιαστικός ρόλος που µπορεί να 

διαδραµατίσει η εκπαιδευτική τεχνολογία στη δηµιουργία υποστηρικτικού µαθησιακού 

περιβάλλοντος, υπό το πρίσµα της Γνωστικής Επιστήµης. 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα πρόσφατων ερευνών, οι υπολογιστές παρουσιάζουν πολλές 

εκπαιδευτικές δυνατότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 

 

• -Η µάθηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. 

• Τα γεγονότα και οι πληροφορίες παρουσιάζονται µε πολλαπλό τρόπο (κείµενο, ήχος, 

εικόνα, βίντεο) 

• Τονίζεται ο ενεργητικός ρόλος του µαθητή στη διαδικασία της µάθησης. 

• Εξατοµικεύεται η διδασκαλία. 

• Είτε ο δάσκαλος, είτε ο µαθητής µπορεί να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας. 

• Η µαθησιακή δραστηριότητα συνδέεται µε την καθηµερινή ζωή. 
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• -∆ηµιουργούνται συνθήκες συνεργατικής µάθησης. 

• Υπογραµµίζεται ο διευκολυντικός, παροτρυντικός, συντονιστικός και 

διαµεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτικού στη µαθησιακή διαδικασία. 

 

Πρέπει να τονισθεί ότι για να αξιοποιηθούν οι παραπάνω δυνατότητες του υπολογιστή, 

απαιτείται κατά κύριο λόγο το ανάλογο µαθησιακό περιβάλλον και κατά δεύτερο λόγο, το 

κατάλληλο λογισµικό. 

Η ανάγκη χρήσης / αξιοποίησης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην αίθουσα 

διδασκαλίας ως διαχειριστή των σύγχρονων Μέσων Πολλαπλής ή Πολύµορφης 

Επικοινωνίας/∆ιδασκαλίας (Multimedia) για την υποβοήθηση του καθηγητή και του µαθητή, 

έχει προσχωρήσει και στη συνείδηση όλων µας αλλά και στην πράξη, στο βαθµό βέβαια που 

το διαθέσιµο hardware, software αλλά και «humanware» το επιτρέπουν. 

Παρ’ όλο που η δυνατότητα αµφίδροµης αλληλεπίδρασης χρήστη- προγράµµατος καθιστά 

τον υπολογιστή ένα ελκυστικό παιχνίδι και συνεπώς ένα χρήσιµο εργαλείο, είναι ευρέως 

αποδεκτό ότι η εργαστηριακή πρακτική είναι το πιο αποτελεσµατικό µέσο εκπαίδευσης και 

έρευνας και δεν µπορεί να υποκατασταθεί µε κανέναν τρόπο. Ο υπολογιστής και το 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισµικό χρησιµοποιούνται (σχεδόν πάντα συµπληρωµατικά) κατά 

τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή στο εργαστήριο κατά κύριο λόγο, όπου 

βοηθούν στην εποπτεία φαινοµένων µη προσιτών εργαστηριακά και ακόµα και στην 

ερµηνεία αυτών των φαινοµένων. 

Μια άλλη δυνατότητα του Η/Υ είναι αυτή της άµεσης επικοινωνίας του µε το περιβάλλον 

και επίδρασής του σε αυτό, η εκµετάλλευση της οποίας συνιστά πρωτοποριακή πρακτική 

στην εκπαιδευτική µας πραγµατικότητα. 

Με την εισβολή του Η/Υ στην εκπαίδευση παρουσιάζεται και µια σηµαντική ευκαιρία για τη 

δηµιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο θα παρέχει δυνατότητες επανεξέτασης και 

επαναθεώρησης γενικών και ειδικών προβληµάτων στους χώρους µάθησης και εκπαίδευσης, 

όπως προβλήµατα διδακτικού σχεδιασµού, εξατοµικευµένης διδασκαλίας και 

αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό το 

περιβάλλον µπορεί να προσφέρει νέους τρόπους απόκτησης της επιστηµονικής πληροφορίας, 

τρόποι οι οποίοι δεν στηρίζονται αποκλειστικά στη χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού 

υλικού, ενώ η απόκτηση αυτής της πληροφορίας θα ενισχύσει δραστηριότητες που ήταν 
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αδύνατο να γίνουν προηγουµένως. 

Η διάθεση πληροφοριών ή ακόµα η διάθεση προσβάσεων στην πληροφορία αντιµετωπίζεται 

ως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της εκπαίδευσης. Η επικοινωνία, για παράδειγµα, ανάµεσα σε 

τάξεις διαφορετικών χωρών µέσω ενός πολύ απλού δικτύου επικοινωνίας, προσφέρει 

µοναδικές εµπειρίες σε µια ευρεία κλίµακα θεµάτων διάφορων επιστηµών. Το δίκτυο 

επικοινωνίας µεταξύ των σχολείων-πανεπιστηµίων µπορεί να είναι επίσης συνδεδεµένο και 

µε το χώρο του επαγγελµατικού λογισµικού υλικού, αξιοποιώντας έτσι την ευελιξία και την 

ποιότητα του, αλλά και τον εµπλουτισµό του σχολείου-πανεπιστηµίου από το χώρο εργασίας. 

Στις σηµερινές κοινωνίες θεωρείται κάποιος «αναλφάβητος» αν δεν γνωρίζει να 

χρησιµοποιεί τον Η/Υ κατά κάποιο τρόπο. Άρα, ο Η/Υ θα πρέπει να διδάσκεται στο µαθητή 

ως γνωστικό αντικείµενο που θα τον προετοιµάζει για την εκπαιδευτική και επαγγελµατική 

ανάπτυξη και επιβίωση του. Επίσης, η χρήση του υπολογιστή συνδέεται µε ένα σύνολο 

δεξιοτήτων οι οποίες θα είναι αναγκαίες για τις καθηµερινές ανάγκες του σύγχρονου 

ανθρώπου: από την απλή αλληλογραφία και σύνταξη κειµένων µέχρι τις πιο εξειδικευµένες 

απαιτήσεις της εργασίας σε διάφορους επαγγελµατικούς χώρους, καθώς και στην 

επιστηµονική έρευνα. 

Μία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες του Η/Υ είναι ότι λειτουργεί σαν πηγή 

πληροφόρησης. Ο Η/Υ διαθέτει τεράστιες δυνατότητες υπολογισµού, αποµνηµόνευσης, 

απεικόνισης και συσχετισµού των πληροφοριών. Η δηµιουργία δικτύων πληροφόρησης που 

διαθέτει µε τη βοήθεια των τηλεπικοινωνιακών µέσων, τον καθιστά µια σπουδαία πηγή 

πληροφόρησης, γεγονός πολύ σηµαντικό στην εποχή µας εφόσον αυτή χαρακτηρίζεται εποχή 

της πληροφορίας και η πρόσβαση στην πληροφορία είναι δείκτης δηµοκρατίας για µια 

σύγχρονη χώρα. 

Ένα εξίσου σηµαντικό στοιχείο του υπολογιστή είναι ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες ατόµων διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας. Άτοµα, δηλαδή, µε διαφορετικές 

προσωπικότητες και ενδιαφέροντα µπορούν να αξιοποιήσουν στο µέγιστο βαθµό τις 

ικανότητές τους µέσω του υπολογιστή. Για παράδειγµα, µαθητές (στην περίπτωση µας) οι 

οποίοι δεν είναι αρκετά εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία και κλίνουν σε ένα πιο θεωρητικό 

υπόβαθρο µπορούν µέσω των απεριόριστων δυνατοτήτων των υπολογιστών να συνδέονται 

µε βιβλιοθήκες και να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε κείµενο- βιβλίο επιθυµούν για να 

ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους. 
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Πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι ο Η/Υ δεν είναι σηµαντικός µόνο γι’ αυτό που 

κάνει, αλλά και για το πώς κάνει κάποιον να αισθάνεται. Ο υπολογιστής ικανοποιεί και την 

ανάγκη για αναζήτηση ταυτότητας. Για παράδειγµα, οι µαθητές που ξεκινούν να 

προγραµµατίζουν, αισθάνονται ότι δηµιουργούν, ότι φτιάχνουν κάτι δικό τους, οι hackers ή 

οι πιο έµπειροι γύρω από τον υπολογιστή, που µπορεί να µην έχουν άλλες ακαδηµαϊκές 

επιδόσεις, χρησιµοποιούν την ικανότητα και την κυριαρχία τους πάνω στη µηχανή για να 

δείξουν την αξία τους, σε αυτόν τον τοµέα τουλάχιστον. 

Το παραπάνω παράδειγµα µας δίνει την ευκαιρία να αναφέρουµε µια άλλη διάσταση της 

πληροφορικής στην εκπαίδευση, η οποία είναι ο ρόλος του υπολογιστή ως «διανοητικό 

εργαλείο» (Mindtool). 

∆ιανοητικά εργαλεία ονοµάζουµε επιµέρους µοντέλα γνωστικών δοµών που µπορούν να 

γενικευθούν και µέσω των οποίων η ανακαλυπτική µάθηση µπορεί να διευκολυνθεί και να 

παραχθεί. Ένα διανοητικό εργαλείο, για να είναι αποτελεσµατικό, πρέπει να µεσολαβεί 

µεταξύ του θεσµικού και πολιτισµικού πλαισίου από τη µία µεριά, και της τεχνολογίας από 

την άλλη, µέσω της οποίας δοµήθηκε, προσφέροντας έτσι, ένα φυσικό τρόπο προσέγγισης 

στο χρήστη. 

Η εισβολή της πληροφορικής στην εκπαίδευση είναι µια αναµφισβήτητη πραγµατικότητα 

και µάταια µπορεί κάποιος να το αρνηθεί. Και δεν εννοείται απλά η εισαγωγή ενός νέου 

εργαλείου στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά την ανάπτυξη µιας νέας διάστασης αυτής. Με 

την αλληλεπίδραση γονέων, εκπαιδευτικών, µαθητών, βιβλίων, κοινωνικών οµάδων και του 

παιδαγωγικού πλαισίου, το εκπαιδευτικό σύστηµα θα αλλάξει τις επόµενες δεκαετίες και ο 

πυρήνας αυτής της αλλαγής θα είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 4568 

 

1.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Το διαδίκτυο αναπτύχθηκε µε εξαιρετικά ταχείς ρυθµούς τα τελευταία χρόνια και 

κατέλαβε σηµαντική θέση στην καθηµερινότητα εκατοµµυρίων ανθρώπων, κυρίως σε 

                                                 

4
 http:// http://www.taekpaideutika.gr/ekp_109-110/07.pdf 

5
 http://www.pi-schools.gr 

6
 http://www.inarcadia.gr/news/arthra/ekpaid/neestexnol.pdf 
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δυτικές χώρες και πολιτισµούς. Καµία άλλη τεχνολογική εφεύρεση δεν γνώρισε τόσο µεγάλη 

εξέλιξη, επιτυχία και εφαρµογές, εκτός ίσως από το κινητό τηλέφωνο, σε τόσο σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. Σύµφωνα µε τον Leiner και τους συνεργάτες του (2001, όπ. αναφ. στη 

Κούρτη, 2003) το διαδίκτυο αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες που 

αφορούν: την τεχνολογική του εξέλιξη, τις λειτουργίες και τη διαχείριση της πολυσύνθετης 

παγκόσµιας υποδοµής του, τις κοινωνικές διαστάσεις του και τις εµπορικές δυνατότητές του. 

Εστιάζοντας στη κοινωνική του πλευρά, διαπιστώνεται πως το διαδίκτυο υποκατέστησε 

ραγδαία τους παραδοσιακούς και συνηθισµένους τρόπους επικοινωνίας και πληροφόρησης. 

Ταυτόχρονα, έδωσε την ευκαιρία ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές του πλανήτη 

να έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες διαφορετικές αναβαθµισµένες πηγές ενηµέρωσης και 

επικοινωνίας. Επίσης, διείσδυσε στην καθηµερινότητα των ανθρώπων, διαµορφώνοντας νέα 

πρότυπα συµπεριφοράς, µορφών εργασίας, αγοραστικών συνηθειών, ψυχαγωγίας, 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Η σαρωτική χρήση διαδικτυακών εργαλείων και εφαρµογών, 

οδήγησε σε έναν νέο τρόπο ζωής και επικοινωνίας, προσφέροντας µια καινούργια ιδιότυπη 

ταυτότητα, αυτή του «ψηφιακού/δικτυακού πολίτη» (‘netizen’) και όχι µόνο του «πολίτη», 

όπως ήταν παλαιότερα. Ο «ψηφιακός/δικτυακός πολίτης» συµµετέχει πλέον σε «εικονικές 

κοινότητες», αναζητά πληροφορίες, κάνει αγορές, διασκεδάζει, εκφράζει απόψεις για 

κοινωνικά και πολιτικά θέµατα, ξεπερνώντας τα «στενά» γεωγραφικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά του όρια. 

Συνεπώς, µια βασική δυνατότητα που παρέχει το ∆ιαδίκτυο είναι η χρήση του ως 

δεξαµενή πληροφοριών. Αυτή η δυνατότητά συναρτάται άµεσα από 2 καθοριστικούς 

παράγοντες: ο πρώτος αφορά την ευχρηστία και ο δεύτερος αφορά την ευµάθεια. Το µόνο 

σοβαρό πρόβληµα είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. 

Γι’ αυτό απαιτείται αξιολόγηση του περιεχοµένου των δικτυακών τόπων µε εκπαιδευτικό 

υλικό. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, διότι δεν υπάρχει επιτροπή αξιολόγησης όπως στα 

περιοδικά. Απαιτούνται κατά συνέπεια παράγοντες όπως η επικαιροποίηση και η εγκυρότητα 

του συγγραφέα. 

Η πρώτη και πιο διαδεδοµένη χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση είναι η άντληση 

κειµένων και οπτικοακουστικού υλικού. Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές /φοιτητές µπορούν 

να επισκεφθούν εύκολα ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, διαδικτυακά µουσεία, εξειδικευµένες 

δικτυακές πύλες (portals), ιστότοπους µε επιστηµονικό υλικό, επιστηµονικών ενώσεων όπως 

Μαθηµατικές Εταιρείες κ.τ.λ. 
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Οι αξιόπιστες δικτυακές πηγές µπορούν να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς και στους 

εκπαιδευόµενους άλλες πηγές πληροφόρησης, µέσα επικοινωνίας, νέους τρόπους 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, προσοµοίωση συναρτήσεων, διαδικασιών, φαινοµένων 

και κατασκευή µοντέλων. Όλα αυτά µπορούν να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου γνωσιακές 

δεξιότητες (higher order cognitive skills), µε βάση τις οποίες ενισχύεται η µαθησιακή 

διαδικασία , η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, η διερεύνηση από πολλές οπτικές γωνίες 

ενός θέµατος, η δυνατότητα για επικοινωνία και συνεργασία, καθώς επίσης η κριτική και 

δηµιουργική σκέψη. 

Η αναζήτηση µιας πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο επιτυγχάνεται κυρίως µε τις Μηχανές 

Αναζήτησης. Οι µηχανές αυτές ανευρίσκουν και ταξινοµούν την πληροφορία µε 

κατάλληλους αλγόριθµους συντακτικής και σηµασιολογικής επεξεργασίας, για παράδειγµα 

Google και Wolphramalpha αντίστοιχα.  

Τέλος, το ∆ιαδίκτυο αποτελεί µέσο για επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών 

και εκπαιδευοµένων. Οι εκπαιδευτικοί συχνά συνεργάζονται µε συναδέλφους τους για τη 

συλλογή και παραγωγή µαθησιακού υλικού, τη δηµιουργία και ανταλλαγή σχεδίων 

µαθηµάτων 78
. 

 

2 E-LEARNING 

 

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Η τεχνολογία χρησιµοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης από τις αρχές του 1960, όµως 

µόνο µε την αρχή της δεκαετίας του ’90 οδήγησε την εκπαιδευτική κοινότητα σε 

αναθεώρηση της προσφοράς της στην εκπαίδευση. Μέχρι τότε µόνο τα οπτικοακουστικά 

µέσα χρησιµοποιούνταν σε µεγάλο βαθµό για να υποστηρίξουν την παραδοσιακή διδασκαλία 

                                                 

7
 Επικοινωνία στο Διαδίκτυο, Κούρτη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003 (98) 

8
 Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Κόμης και Μικρόπουλος, Εκδόσεις ΕΑΠ, Πάτρα, 2001 (112) 
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των διαλέξεων και οµιλιών, ενώ η εµφάνιση των Η/Υ στην δεκαετία του ’80 δεν έτυχε 

µεγάλης και ένθερµης υποδοχής. 

Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως αποτέλεσµα της 

φιλικότερης προς τον µέσο χρήστη όψης που απέκτησαν, εκτόξευσαν τα ποσοστά των 

οικείων προς τους Η/Υ φοιτητών και διδασκόντων. Πλέον όλο και περισσότεροι διαθέτουν 

προσωπικούς Η/Υ τους οποίους έχουν µετατρέψει σε ισχυρό εργαλείο µάθησης. 

Η διάσταση του διαδικτύου ως µια δυναµική πηγή πληροφόρησης, που παρέχει άµεση και 

συγκριτικά ανέξοδη πληροφορία, ενίσχυσε τις δοµές εκπαίδευσης στα πανεπιστήµια και 

στους ερευνητικούς οργανισµούς. Η εισαγωγή µαθηµάτων για την χρήση των Η/Υ στα 

προγράµµατα σπουδών της κάθε σχολής και η δηµιουργία υπολογιστικών κέντρων στα 

πλαίσια των ιδρυµάτων αποδεικνύουν ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη για 

κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα που θέλει να παραµένει ενεργό και εξελίξιµο. Η εκπαιδευτική 

διαδικασία ωφελήθηκε σηµαντικά και από τις εφαρµογές της τεχνολογίας σε άλλα τµήµατα 

της πανεπιστηµιακή κοινότητας, µε κορυφαίο παράδειγµα τις βιβλιοθήκες. Η εφαρµογή των 

τεχνολογικών καινοτοµιών στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες επέφερε τον εµπλουτισµό των 

υπηρεσιών, τον περιορισµό του κόστους, τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου, την καλύτερη 

αξιοποίηση του προσωπικού και την καλύτερη κατάρτιση του. Οι συλλογές των 

ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών απέκτησαν µια πολυµορφική οντότητα, καθώς πλέον φιλοξενούν 

πληροφοριακό υλικό σε διάφορες µορφές, όπως οπτικοακουστικό υλικό (κασέτες ήχου και 

video), microfiches, CDs ήχου, CD-ROM’s, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, 

online βάσεις δεδοµένων κ.α. Η ετερόκλητη φύση όλων αυτών των µορφών πληροφόρησης 

(δίχως βέβαια να παραβλέπουµε τις έντυπες συλλογές των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών) 

προϋποθέτουν διαφορετικά µέσα, πέρα από τα παραδοσιακά, χρήσης τους και το 

απαιτούµενο λογισµικό για την πρόσβασή τους 9. 

 

                                                 

9
 Achieving high performance through e-learning, Little, Industrial and Commercial Training, Vol. 33, no. 6 , 

2001, (203-207) 
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2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ / ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E- LEARNING 

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µια µορφή εκπαίδευσης σε ένα ειδικά διαµορφωµένο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον (δηλαδή εκπαίδευση και κατάρτιση που βασίζεται στο internet µε 

την χρήση ενός συγκροτήµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών). Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

έχει χαρακτηριστεί ως «η επόµενη γενιά των µεθόδων διδασκαλίας» και έχει ραγδαία 

ανάπτυξη σήµερα σε όλες τις πτυχές και διαστάσεις της εκπαίδευσης. 

Οι χρήστες αυτών των σύγχρονων κι εξελιγµένων υπολογιστικών µέσων µπορούν να 

έρθουν σε επαφή µέσω του ειδικού περιβάλλοντος λειτουργίας και να ενισχύσουν την 

µαθησιακή τους εµπειρία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, εφόσον ο χρήστης έχει τον 

κατάλληλο εξοπλισµό και διαθέτει τα ενδεδειγµένα εξαρτήµατα. 

Η βασική αντίληψη πάνω στην οποία θεµελιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης ψηφιακών 

και διαδικτυακών τεχνολογιών στη µάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι το ότι ο 

σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει την εξασφαλισµένη δυνατότητα να µαθαίνει µε 

πολλαπλούς τρόπους (plurimedia modalities), να έχει ίσες ευκαιρίες για µάθηση & κατάρτιση 

απαλλαγµένες από χωροχρονικές δεσµεύσεις, να έχει επιλογές στο πώς και τι θα µαθαίνει και 

να αποτελεί το «κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας» (open & flexible learning philosophy). 

Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, διεξάγεται σήµερα σε παγκόσµιο επίπεδο έρευνα και 

ανάπτυξη στο τοµέα της ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning) καθώς και στο τοµέα των 

προηγµένων µαθησιακών τεχνολογιών. 

Σύµφωνα µε µια άλλη προσέγγιση, το e-learning είναι η διαδικασία εκµάθησης, όπου η 

εκπαίδευση ή ακριβέστερα η µαθησιακή διαδικασία εκτελείται µέσα από τις σύγχρονες 

τεχνολογίες όπως προγράµµατα υπολογιστών. Ο µαθητής - εκπαιδευόµενος έχει συνήθως 

πλήρη έλεγχο του ρυθµού προόδου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιµη ή κατά βούληση 

υποστήριξη από τον εκπαιδευτή ή ειδικό του θέµατος. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού 

στην αντίθετη περίπτωση θα µιλούσαµε µόνο για αυτοεκπαίδευση, η οποία θα µπορούσε να 

γίνει µε άλλα µέσα π.χ. µε ένα βιβλίο ή ένα εκπαιδευτικό CD-ROM. 

To e-learning εµπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών 

και εκπαιδευτών καθώς και µεταξύ µαθητών, όπως δηλαδή συµβαίνει στην κλασσική 

εκπαίδευση, π.χ. σε µία παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Εξάλλου τα ηλεκτρονικά 

σεµινάρια γίνονται σε “τάξη”. Απλά αυτό που συµβαίνει είναι ότι ο εκπαιδευτικός και οι 

µαθητές βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και η έννοια της “τάξης” δηµιουργείται 
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εικονικά – π.χ. από τον υπολογιστή. Έτσι η διδασκαλία µπορεί ναι είναι µε ασύγχρονη 

συνεργασία (synchronous collaborative), µε σύγχρονη συνεργασία (synchronous 

collaborative) ή σε εξατοµικευµένο ρυθµό (self-paced) 
10

. 

 

2.3 ΣΚΟΠΟΣ/ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

Η εκπαίδευση από απόσταση απευθύνεται είτε σε ενήλικους εκπαιδευόµενους, είτε σε 

µαθητές σχολείων κατά το γνωστό κλασικό σύστηµα. Μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις 

βασικές κατηγορίες: 

Α) εκπαίδευση και διαρκής κατάρτιση εργαζόµενων ενηλίκων, 

Β) ανώτερη εκπαίδευση σε πανεπιστήµια και σε κολέγια, 

Γ) κατώτερη και µέση εκπαίδευση σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και Λυκείου. 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες σε κάθε χώρα, ώστε στα σχολεία και των τριών 

βαθµίδων εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά και των πανεπιστήµιων, αλλά και στα 

ΤΕΙ, να πραγµατοποιείται η σύνδεση στο παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών Internet. Έτσι, η 

εκπαίδευση από απόσταση µέσω Internet µπορεί να είναι προσιτή σε µαθητές κάθε ηλικίας 

και κάθε κοινωνικού στρώµατος από όλο τον κόσµο. Οι ενήλικοι που παρακολουθούν 

µαθήµατα µε εκπαίδευση από απόσταση συνήθως είναι εργαζόµενοι ή έχουν πολλές κι 

επιτακτικές οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν µπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά 

παραδόσεις µαθηµάτων σε διδασκαλία πρόσωπο µε πρόσωπο, για διάφορους ατοµικούς 

λόγους. Στην εκπαίδευση από απόσταση µε ανεξάρτητη µάθηση, οι σειρές µαθηµάτων 

παραδίδονται στο χώρο και στο χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόµενος, ανεξάρτητα από τη 

θέληση του εκπαιδευτή, συνήθως στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του. Με αυτόν τον τρόπο, 

οι εργοδότες επιδιώκουν να βελτιώσουν την µόρφωση των υπαλλήλων τους µε επιµορφωτικά 

σεµινάρια, αποσκοπώντας στην αύξηση της απόδοσης, χωρίς όµως οι υπάλληλοι να φύγουν 

από τον τόπο εργασίας τους, επιλέγουν την εκπαίδευση από απόσταση κι έτσι συνεχίζοντας 

να προσφέρουν πιο αποφασιστικά και αποτελεσµατικά, µε τις ίδιες ή ανάλογες 

                                                 

10
 Calculating the real value of e-learning, Deeny, Industrial and Commercial Training, Vol. 35, no.  2 , 2003 (70-

72) 
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προϋποθέσεις. Όταν η εκπαίδευση απευθύνεται σε µαθητές σχολείων συνηθισµένης δοµής 

χρησιµοποιούνται µέθοδοι προσοµοίωσης της πραγµατικής διδασκαλίας. Οι µαθητές 

επικοινωνούν µε άλλα σχολεία της περιοχής ή µε µαθητές από όλο τον κόσµο και 

συµµετέχουν σε οµαδικές εργασίες. Τα σχολεία αποµακρυσµένων περιοχών παρακολουθούν 

µαθήµατα από καθηγητές που βρίσκονται σε κεντρικές πόλεις και δεν µπορούν να 

επισκεφθούν τις περιοχές αυτές. Αυξάνονται οι ευκαιρίες επικοινωνίας και αυξάνεται η 

συµµετοχή των ατόµων που εκπαιδεύονται. Στις Η.Π.Α, τα συστήµατα εκπαίδευσης από 

απόσταση βελτιώνονται συνεχώς και εφαρµόζονται σε όλους τους τοµείς της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Συγκεκριµένα, κολλέγια, ανοιχτά πανεπιστήµια, εικονικά-δυνητικά 

πανεπιστήµια, δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια, Ιδρύµατα δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων και 

διαρκούς κατάρτισης, παραδίδουν µαθήµατα ή σεµινάρια µέσω του Internet και µέσω 

ψηφιακής τηλεόρασης σε µαθητές από όλο τον κόσµο. Σύντοµα, το ίδιο αναµένεται να γίνει 

στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης µε την σύνδεση δηµοτικών 

σχολείων, γυµνασίων, λυκείων και πανεπιστηµίων κάθε χώρας στο Internet 
11

 

 

2.4 ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  

Για να προσδιορίσουµε καλύτερα την έννοια της τηλεκπαίδευσης έχουν καθοριστεί τρεις 

διαφορετικές µορφές: 

-Η τηλεκπαίδευση σε εξατοµικευµένο ρυθµό (self- paced training). Σε αυτή την 

περίπτωση προσφέρονται στον εκπαιδευόµενο συνδυασµός εκπαιδευτικών υλικών (βιβλία, 

αναφορές στο δίκτυο, µαγνητοσκοπηµένα µαθήµατα, σηµειώσεις, προγράµµατα εκµάθησης 

βασισµένα σε υπολογιστή κτλ), συνήθως χωρισµένα σε ενότητες (µαθήµατα), τα οποία ο 

εκπαιδευόµενος διαχειρίζεται µε το δικό του ρυθµό, αποφασίζει δηλαδή ο ίδιος πότε και πού 

θα τα χρησιµοποιήσει. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει σηµαντική επικοινωνία µε 

διδάσκοντα ή µε άλλους εκπαιδευόµενους. 

                                                 

11
 Critical success factors for e-learning acceptance : Confirmatory factor models, Selim, Computers & 

Education, 2005 (120) 

 

 



 25

-Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (asynchronous e-learning). Η περίπτωση αυτή µοιάζει 

αρκετά µε την προηγούµενη. Παρέχεται στους συµµετέχοντες η δυνατότητα να εργαστούν µε 

το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε έχοντας όµως παράλληλα 

δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες και µε τον 

εκπαιδευτή. Το υλικό διδασκαλίας δεν είναι απαραίτητο να έχει δοθεί όλο από την έναρξη 

του µαθήµατος αλλά µπορεί να προσφέρεται στους εκπαιδευόµενους σταδιακά. Ο ρυθµός 

µελέτης και εργασιών καθορίζεται από τον εκπαιδευτή σε συνεργασία πάντα µε τους 

εκπαιδευόµενους. 

-Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση (synchronous e-learning). Σε αυτή την περίπτωση το µάθηµα 

γίνεται κανονικά αλλά οι εκπαιδευόµενοι και ο διδάσκων καθηγητής µπορούν να βρίσκονται 

σε διαφορετικό τόπο ο καθένας και χρησιµοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης να 

βρίσκονται όλοι σε µία εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Η διεξαγωγή του µαθήµατος γίνεται 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει τις ίδιες ή και παραπάνω δυνατότητες µε αυτές που 

προσφέρονται σε µία παραδοσιακή αίθουσα 
12

. 

 

2.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Η τηλεκπαίδευση, ως µέθοδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µπορεί να εφαρµοστεί µε 

πολλούς τρόπους (σύγχρονη ή ασύγχρονη), µε διαφορετική οργάνωση διδασκαλίας 

(ηλεκτρονική τάξη, εξατοµικευµένη µάθηση, συνεργατική µάθηση), σε διαφορετικά επίπεδα 

και τύπους σπουδαστών (µαθητές, προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, επιµόρφωση, δια βίου 

εκπαίδευση), µε διαφορετικές παιδαγωγικές και µαθησιακές κατευθύνσεις και στρατηγικές. 

Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση µπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία την 

αµεσότητα της επαφής του διδάσκοντα µε τους εκπαιδευόµενους. Οι εκπαιδευόµενοι, αν και 

δεν βρίσκονται στον ίδιο τόπο µε τον εκπαιδευτή, µπορούν να έχουν µαζί του φωνητική και 

οπτική επικοινωνία. Επιπλέον, το µαγνητοσκοπηµένο υλικό µπορεί να αξιοποιηθεί και από 

άλλους εκπαιδευόµενους που δεν συµµετείχαν απαραίτητα στην αρχική συνεδρία 

                                                 

12
 Building a successful e-learning strategy, Stockley, FEBRUARY 2006.  www.derekstockley.com. 
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τηλεκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα να διευρύνεται το δυνητικό κοινό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Η εκπαιδευτική αξία των συστηµάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνίσταται στην 

επίτευξη αµφίδροµης επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ των συµµετεχόντων στην 

διδακτική διαδικασία. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω τηλεδιάσκεψης 

αποτελεί µια πολυδιάστατη και σύνθετη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από το σύνολο των 

βασικών διδακτικών /µαθησιακών παραµέτρων και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

τεχνολογικού περιβάλλοντος. Η διερεύνηση της εκπαιδευτικής αποτελεσµατικότητα αυτών 

των προγραµµάτων απαιτεί µεγάλη ποικιλία δεικτών και µεταβλητών τεχνολογικής και 

παιδαγωγικής φύσεως καθώς στη διαδικασία της µάθησης εµπλέκονται παράγοντες όπως 

είναι τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων, η φύση του διδακτικού αντικειµένου, οι 

διδακτικοί στόχοι, το προσωπικό (εκπαιδευτικό, βοηθητικό, τεχνικό), η µεθοδολογία της 

διδασκαλίας (διάλεξη /διδασκαλία/ οµαδοσυνεργατική εργασία), ο αριθµός των αιθουσών, ο 

τεχνολογικός εξοπλισµός των αιθουσών (ποιότητα εικόνας, ήχου, ταχύτητες µετάδοσης). 

Η παράδοση µαθήµατος από απόσταση είναι η λιγότερο αποτελεσµατική χρήση των 

εργαλείων της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η κύρια χρήση τους θα πρέπει να εστιάζεται στην 

διάδραση των εµπλεκοµένων µερών µε κάποιον ειδικό που δεν µπορεί να έχει φυσική 

παρουσία. Η διάδραση βοηθάει τους µαθητευόµενους στην καλύτερη κατανόηση του 

µαθησιακού περιεχοµένου, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους. 

Όπως αποτυπώθηκε προηγουµένως, η διαδικτυακή επικοινωνία, η πληροφόρηση και 

εκπαίδευση χαρακτηρίζονται από δυο βασικές µορφές: τη ταυτόχρονη και την ασύγχρονη. Η 

ταυτόχρονη αφορά τις αλληλεπιδράσεις µέσω διαδικτύου που γίνονται σε «πραγµατικό 

χρόνο» και οι µονάδες συνοµιλίας ενεργούν σε άµεση διαδοχή µεταξύ τους. Από την άλλη, η 

ασύγχρονη δεν απαιτεί τη ταυτόχρονη σύνδεση των αλληλεπιδρώντων µερών και µεσολαβεί 

µικρό ή µεγάλο διάστηµα µεταξύ των µηνυµάτων και των πληροφοριών που 

ανταλλάσσονται. 

Εποµένως, ταυτόχρονα µέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης µπορούν να θεωρηθούν οι 

ηλεκτρονικές αίθουσες συνοµιλίας (‘chat rooms’- π.χ. περιβάλλον irc), τα προγράµµατα 

ειδοποίησης και αποστολής άµεσων µηνυµάτων (‘Paging and messaging software’- π.χ. 

Yahoo messenger, Instant Messenger κ.α.) και τα προγράµµατα οπτικοακουαστικής 

επικοινωνίας και ανταλλαγής πολυµέσων, δηλαδή αρχείων ήχου, εικόνας κ.λπ. (π.χ. Skype, 

Messenger, που συνδυάζoυν προφορική µε γραπτή επικοινωνία µέσω βιντεοκλήσεων, όπως 
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και διαδικτυακοί τόποι σχεδιασµένοι από χρήστες που προσφέρουν διαδικτυακό θέαµα µε 

βιντεοκάµερες κ.α.). Όλα τα παραπάνω, παραµερίζουν κάθε εµπόδιο ταυτότητας, χρόνου και 

απόστασης στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις.  

Τα µέσα ασύγχρονης επικοινωνίας εκπροσωπούνται κυρίως από το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδροµείο, τον Παγκόσµιο Ιστό, καθώς και από τα Ασύγχρονα Φόρουµ Συζήτησης, τα 

οποία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: αυτές είναι οι Ταχυδροµικοί Κατάλογοι, οι Οµάδες 

Ειδήσεων και το Σύστηµα Πίνακα Ανακοινώσεων. Αναλυτικότερα, µε τον όρο Ηλεκτρονικό 

Ταχυδροµείο (‘Ε-mail’) εννοούµε έναν ηλεκτρονικό τρόπο µεταφοράς αρχείων. Αυτά τα 

αρχεία µπορεί να είναι κείµενα, γραφήµατα ή µουσική. Ακόµα µπορεί να είναι και κάποιος 

ψηφιοποιηµένος ήχος, ή κάποιο βίντεο. Ως Παγκόσµιο Ιστό (‘Worldwide Web’) σύµφωνα µε 

τον Wallace, µπορούµε να ορίσουµε «ένα περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας, το οποίο 

αποτελεί ταυτόχρονα χώρο αναζήτησης πληροφοριών, χώρο αναψυχής και χώρο για 

προσωπικές δηµοσιεύσεις» (Wallace, 2001, όπ. αναφ. στο Κούρτη, 2003, σελ 54). 

Επιπροσθέτως, όσον αφορά αυτή τη µορφή ασύγχρονης επικοινωνίας, σκόπιµο είναι να 

αναφερθεί ότι κάθε άτοµο, οµάδα, οργανισµός µε τη κατάλληλη τεχνολογία, µπορεί να 

κατασκευάσει ένα δικτυακό τόπο στον Παγκόσµιο Ιστό, όπου θα δηµοσιεύει ιστοσελίδες µε 

προσωπικές του δηµιουργίες, όπως είναι διάφορα κείµενα ή γραφικά, ακόµη και 

διαδικτυακές κοινότητες (‘on-line communities’), τα οποία σαν αποδέκτες θα έχουν ένα 

παγκόσµιο κοινό. Τα Ασύγχρονα Φόρουµ Συζήτησης (‘Asynchronous Discussion Forums’) 

νοούνται ως µια µορφή ασύγχρονης επικοινωνίας, η οποία έχει σαν προϋπόθεση ότι κάθε 

ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει, θα πρέπει να γραφτεί σε µια υπηρεσία ή να συνδεθεί σε 

ένα πρόγραµµα για να µπορέσει να ανταλλάξει πληροφορίες µε άλλα άτοµα, µε βάση ένα 

συγκεκριµένο θέµα. Συνοπτικά, είναι συζητήσεις εν εξελίξει, στις οποίες ο καθένας µπορεί 

να παρέµβει όποτε θελήσει, οπότε οι συζητήσεις γίνονται άλλοτε µε αργούς και άλλοτε µε 

γρήγορους ρυθµούς. Οι τρεις υποκατηγορίες των ασύγχρονων φόρουµ συζήτησης, αφορούν 

1. το λογισµικό το οποίο επιτρέπει την αυτόµατη αποστολή µηνυµάτων σε ένα µεγάλο 

αριθµό ατόµων που είναι εγγεγραµµένοι σε έναν τέτοιο κατάλογο και τις κοινότητες που 

υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο και οι οποίες συγκροτούνται από τα άτοµα αυτά (‘Ταχυδροµικοί 

Κατάλογοι’), 2. τις οµάδες συζήτησης θεµατικού χαρακτήρα στις οποίες άτοµα µε κοινά 

ενδιαφέροντα ανταλλάσουν µηνύµατα (‘οµάδες συζήτησης’) και 3. διάφορους 

«ηλεκτρονικούς τόπους» στους οποίους το κάθε άτοµο µπορεί να δηµοσιεύσει πληροφορίες, 

τις οποίες θα διαβάσουν οι άλλοι χρήστες και να ανταλλάξει µηνύµατα µε άλλα άτοµα ή να 

αναζητήσει διάφορα δεδοµένα (‘Σύστηµα Πίνακα Ανακοινώσεων’). 
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Η εµπειρία από την αξιοποίηση των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνιών έχει δείξει ότι η απλή µετάδοση οπτικοακουστικών πληροφοριών και η 

επίτευξη άµεσης διαπροσωπικής επικοινωνίας δεν συνεπάγεται την αποτελεσµατική επίτευξη 

των γνωστικών στόχων. Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται, αν µαζί µε τα ανωτέρω 

χρησιµοποιηθούν κατάλληλες διδακτικές και µαθησιακές δραστηριότητες που δίνουν τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να συµµετέχει µε ενεργητικό τρόπο σε όλες τις φάσεις της 

µαθησιακής διαδικασίας. Η ουσιαστική αξιοποίηση των εφαρµογών αυτών ακολουθεί τις 

αρχές των σύγχρονων εποικοδοµητικών θεωρήσεων για τη µάθηση, οι οποίες δίνουν έµφαση 

στον κατάλληλο συντονισµό των µαθησιακών δραστηριοτήτων, στον ενεργητικό και 

κατασκευαστικό χαρακτήρα της γνώσης, στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση και στη 

δηµιουργική εµπλοκή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σε αυτό το σηµείο, η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση µπορεί να προσφέρει πολλά θετικά 

στοιχεία, εµπλουτίζοντας το πρωτογενές υλικό (την µαγνητοσκοπηµένη διάλεξη) µε επιπλέον 

παραποµπές για ενηµέρωση, βιβλιογραφία, δυνατότητες για σχολιασµό και συζήτηση που 

δεν υπάρχει χρόνος να γίνουν µε σύγχρονο τρόπο. Η ενσωµάτωση του µαγνητοσκοπηµένου 

υλικού µε όλο το υποστηρικτικό υλικό, σχηµατίζει έτσι ένα πλήρες σύνολο εκπαιδευτικού 

υλικού, που παρέχει στους εκπαιδευόµενους γνώσεις µε πολλά διαφορετικά µέσα 

προσεγγίζοντας αποτελεσµατικότερα τις αρχές των σύγχρονων εποικοδοµητικών θεωρήσεων 

για τη µάθηση. Επιπλέον, οι σηµερινές εκπαιδευτικές διαδικασίες, όλο και περισσότερο 

απαιτούν την διαρκή αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων, και την 

παρακολούθηση της προόδου των δεύτερων µέσω εργασιών, ερωτήσεων και συζητήσεων. 

Αυτές οι ενέργειες προφανώς δεν µπορούν να ενταχθούν άµεσα σε µια Σύγχρονη συνεδρία, 

καθώς εκεί προτεραιότητα έχει η διεξαγωγή της διάλεξης, και η µερική αλληλεπίδραση των 

δύο µερών. Στην Ασύγχρονη όµως τηλεκπαίδευση δεν υπάρχει αυτός ο περιορισµός, και έτσι 

µια Σύγχρονη συνεδρία, µπορεί να έχει την συνέχισή της µε ασύγχρονο τρόπο, µέσα από ένα 

περιβάλλον εκπαίδευσης στο οποίο έχουν πρόσβαση και ο διδάσκων και οι εκπαιδευόµενοι. 

Αυτό το ασύγχρονο περιβάλλον θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Πρόσθετο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. 

2. Οµάδες συζητήσεων στο πρότυπο των Internet Newsgroups. 

3. Επικοινωνία µε ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

4. Εφαρµογές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων. 



 29

5. Οµάδες Χρηστών (ανοικτές ή κλειστές) που απαρτίζονται από εκπαιδευόµενους και 

καθηγητές. 

6. Σύνδεσµοι από το ∆ιαδίκτυο που αφορούν το µάθηµα. 

7. Εργασίες Φοιτητών είναι η περιοχή όπου οι εκπαιδευόµενοι «τοποθετούν» τις 

εργασίες τους. 

Ωστόσο η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στερείται της αµεσότητας που προαναφέρθηκε, για 

αυτό µέσω της ενσωµάτωσης µαγνητοσκοπηµένων Σύγχρονων στιγµιότυπων µπορεί να 

εµπλουτισθεί και να αποδώσει καλύτερα όποιο αντικείµενο πραγµατεύεται.  

  Πάντως πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η Σύγχρονη και η 

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν λειτουργούν ως ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά µπορούν και 

πολλές φορές επιβάλλεται, να συµπληρώσουν η µία την άλλη. 

Συνοπτικά, τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα κάθε µεθόδου τηλεκπαίδευσης 

συνοψίζονται παρακάτω:  

 

Πλεονεκτήµατα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

• Αποστολή προσκλήσεων σε νέα άτοµα για την παρακολούθηση µαθηµάτων µέσω της 

εικονικής τάξης. 

• Παρακολούθηση του περιβάλλοντος εργασίας που έχει διαµορφώσει κατάλληλα ο 

καθηγητής. 

• Ένταξη κειµένων, παρουσιάσεων και αρχείων. 

• Παρακολούθηση συζητήσεων µέσα στην εικονική τάξη. 

• Συνοµιλία σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ µαθητών και καθηγητή. 

• ∆ίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές γνώσης που θα ήταν ανέφικτες κάτω από 

άλλες συνθήκες. 

 

Μειονεκτήµατα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

• Η αποξένωση αυτών που συµµετέχουν. 
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• Οι αίθουσες διδασκαλίας δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό που απαιτείτε για 

την οµαλή διεξαγωγή του µαθήµατος. 

• Χρειάζεται αρκετός χρόνος για την προετοιµασία ενός τέτοιου χώρου από τον 

καθηγητή καθώς απαιτείται αναλυτικό χρονοδιάγραµµα για την αποτελεσµατικότερη 

υλοποίηση της συνεδρίας. 

 

Πλεονεκτήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

• Άρση φυσικών εµποδίων, κατάργηση γεωγραφικών συνόρων. 

• Εξοικονόµηση χρόνου και εκπαιδευτικού προσωπικού. 

• Ευελιξία στον χρόνο, χώρο και στον ρυθµό µάθησης. 

• Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να ανατρέχει ελεύθερα σε όλη την ύλη του 

εκπαιδευτικού τίτλου. 

• Να συµµετέχει σε συζητήσεις µέσω φόρουµ µε άλλους µαθητές και καθηγητές. 

 

Μειονεκτήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

• Επικρατεί η αποµόνωση των εκπαιδευοµένων και η απουσία ζωντανής επικοινωνίας 

και διαλόγου. 

• Αδυναµία άµεσης υποβολής ερωτηµάτων. 

• Οι εκπαιδευόµενοι δεν γνωρίζουν τη δική τους πρόοδο σε σύγκριση µε αυτή των 

συναδέλφων τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην αναπτύσσεται ο 

ανταγωνισµός. 

• Η επικοινωνία του µαθητή µε τον καθηγητή είναι απρόσωπη και δεν υπάρχει 

ενθουσιασµός και το πάθος που µπορεί να εµπνεύσει στους µαθητές ένας καλός 

εκπαιδευτικός 1314
 

                                                 

13
 http://el.wikipidia.org/wiki/Ηλεκτρονική_µάθηση 

14
 http://eprl.korinthos.uop.gr/wiki/index.php/Ηλεκτρονική_μάθηση_Μοντέλα_ηλεκτρονικής_μάθησης 
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2.6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ E - LEARNING 

Η διείσδυση των ηλεκτρονικών µέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία έφερε έναν 

καινοτόµο, εναλλακτικό και ευχάριστο τρόπο µάθησης. Τα πλεονεκτήµατα της είναι πολλά. 

Τα κυριότερα από αυτά αναλύονται παρακάτω: 

• Η ηλεκτρονική µάθηση ελαττώνει τις δαπάνες: είναι ο πιο αποτελεσµατικός 

τρόπος µάθησης από άποψη κόστους και χρόνου. Εξυπηρετεί απεριόριστο αριθµό 

µαθητών-καθηγητών ελαττώνοντας το κόστος των µετακινήσεων τους, µειώνει το 

χρόνο επιµόρφωσης των µαθητών και περιορίζει την ανάγκη για την δηµιουργία 

τάξης αφού η δικτυακή επικοινωνία επιτρέπει την ελεύθερη διανοµή του υλικού 

χωρίς κάποιο κόστος. 

• Τα µηνύµατα είναι κοινά για όλους ή προσωποποιηµένα, ανάλογα µε τις 

ανάγκες των µαθητών: η ηλεκτρονική µάθηση παρέχει ένα περιβάλλον που 

κατευθύνεται προς τον µαθητή. O µαθητής µπορεί να καθορίσει το ρυθµό µάθησης 

και να διαµορφώσει το πρόγραµµα του σε σχέση µε τα µαθήµατα ανάλογα µε τον 

χρόνο του, έχοντας άµεσα έλεγχο επάνω στη όλη διαδικασία. Η εκπαίδευση είναι 

αποτελεσµατική και απευθύνεται ταυτόχρονα σε µεγάλο αριθµό µαθητών µε 

διαφορετικά στυλ µάθησης, προτιµήσεων και αναγκών. 

• Το περιεχόµενο είναι πάντοτε επίκαιρο και έγκυρο: ο µαθητής χρησιµοποιώντας τις 

διαδικτυακές υπηρεσίες, έχει πρόσβαση σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό που 

προέρχεται από επίσηµες πηγές (διεθνή πανεπιστήµια, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 

κ.α). Επίσης µπορεί να αναζητήσει και να ενηµερωθεί για οτιδήποτε νέο µέσω 

διάφορων έγκυρων ιστοσελίδων. 

• Η συνεχής αναδόµηση του διδακτικού περιεχοµένου: ο καθηγητής ασχολείται 

αποκλειστικά µε την επαναχρησιµοποίηση και την ανανέωση του ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού και όχι µε την εκ νέου δηµιουργία του. Με αυτόν τον τρόπο το 

µάθηµα γίνεται ενδιαφέρον, κάτι που βοηθά τον µαθητή να αφοµοιώνει έννοιες του 

µαθήµατος, αποκτώντας περισσότερη γνώση. 
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• Η µάθηση πραγµατοποιείται 24 ώρες – 7 ηµέρες: οι µαθητές µπορούν να έχουν 

καθηµερινά συνεχή πρόσβαση στα ηλεκτρονικά µαθήµατα πάντοτε και από παντού. 

Το εκπαιδευτικό υλικό γίνεται ευέλικτο µε αποτέλεσµα να υπάρχει αντικειµενική 

αξιολόγηση των καθηγητών, των µαθηµάτων καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων των µαθητών. 

• Μείωση του χρόνου εξοικείωσης των µαθητών και καθηγητών µε την τεχνολογία: 

σήµερα εκατοµµύρια άνθρωποι χρησιµοποιούν το Internet και είναι άνετοι µε την 

τεχνολογία και τις εφαρµογές του, κάτι που σηµαίνει ότι η πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική µάθηση δεν αποτελεί πρόβληµα για τον µαθητή και τον καθηγητή. 

• Παρέχει καθολικότητα: η ηλεκτρονική µάθηση εκµεταλλεύεται αρκετά τις 

δυνατότητες του Παγκόσµιου Ιστού, τα πλεονεκτήµατα των πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας και των φυλλοµετρητών. Για αυτό τον λόγο, οι υπάρχουσες ανησυχίες 

σχετικά µε τις διαφορές στις πλατφόρµες και τα σηµερινά λειτουργικά συστήµατα 

συχνά αντικρούονται µεταξύ τους. 

• Ανάπτυξη κοινοτήτων µάθησης: το Web βοήθησε τους µαθητές να αναπτύξουν 

κοινότητες µάθησης όπου διαµοιράζονται και ανταλλάσσουν την νέα γνώση µεταξύ 

τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Αυτό αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα 

παρακίνησης για τη διευκόλυνση της συνεργατικής µάθησης µέσω της οποίας όλοι οι 

µαθητές από παθητικοί θεατές γίνονται πλέον ενεργά µέλη, συµµετέχουν οµαδικά σε 

νέες δραστηριότητες, αποκτούν αυτοεκτίµηση, ισχυρή κριτική σκέψη, παίρνουν 

πρωτοβουλίες, συµµετέχουν σε συζητήσεις  

15
 
16

 

 

                                                 

15
 A preliminary framework for a theory of Open and Distance Learning – the evolution of its complexity, 

Andras Szucs, Erwin Wagner (eds), The Quality Dialogue, Integrating Qality Cultures in Flexible, Distance 

and eLearning. Proceedings of the 2003 EDEN Annual Conference held in Rhodes, Greece, 15-18 June, 

2003, (42-47)  

16
  Models of online courses, Asynchronous Learning Neworks (ALN), Mason, Magazine, 1998 (2)  
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2.7 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ E - LEARNING 

 

Η ηλεκτρονική µάθηση παρουσιάζει αρκετά µειονεκτήµατα. Τα κυριότερα από αυτά 

συνοψίζονται παρακάτω:  

• Η µείωση της προσωπικής επικοινωνίας µεταξύ µαθητή-καθηγητή. ∆υστυχώς ούτε 

η οθόνη ενός υπολογιστή ούτε η αποστολή SMS και e-mail µπορεί να 

αντικαταστήσει την φυσική παρουσία του καθηγητή στην αίθουσα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα οι σχέσεις µεταξύ µαθητή-καθηγητή να είναι πολύ τυπικές και 

αµήχανες. 

• Τα αυξηµένα καθήκοντα και υποχρεώσεις του καθηγητή. O καθηγητής πρέπει να 

αφιερώνει πολύ χρόνο για τη προετοιµασία του επόµενου µαθήµατος, τη 

δηµιουργία και ανανέωση του διδακτικού υλικού καθώς και την επικοινωνία του 

µε τους µαθητές (απαντήσεις σε οµάδα συζητήσεων, επίλυση αποριών και 

αποστολή e-mail). 

• Το αυξηµένο κόστος σε υλικό και λογισµικό. Η ύπαρξη εξοπλισµού απαιτεί την 

ύπαρξη τεχνικού. Το κόστος προµήθειας και συντήρησης του είναι υψηλό. Η 

εµφάνιση τεχνικού προβλήµατος εµποδίζει στην µελέτη των µαθητών. Επίσης για 

την καλή διεξαγωγή του µαθήµατος χρειάζεται πρόσβαση σε ένα δίκτυο υψηλών 

ταχυτήτων, κάτι που κοστίζει. 

2.8 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ E-LEARNING 

Όπως κάθε τεχνολογικό επίτευγµα του ανθρώπου έτσι και η τηλεκπαίδευση, εκτός από τις 

απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει, κρύβει και κινδύνους. Η ευρεία χρήση των 

δυνατοτήτων που προσφέρονται, µπορεί να οδηγήσει σε άδειασµα των πανεπιστηµιακών 

αιθουσών και στην αποξένωση των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(σπουδαστών και διδασκόντων), καθώς η φυσική τους παρουσία θα θεωρείται άσκοπη. Η 

εµπειρία δείχνει ότι όταν γίνεται αλόγιστη χρήση της τηλεκπαίδευσης (όταν δηλαδή 

χρησιµοποιούνται τέτοιου είδους τεχνολογίες χωρίς να υπάρχει ανάγκη και χωρίς να 

προσφέρουν ουσιαστικά στην ποιότητα του µαθήµατος) οδηγεί στην απώλεια του 

ενδιαφέροντος και της προσοχής από τους εκπαιδευόµενους. Επιπρόσθετα υπάρχουν νοµικά 
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προβλήµατα που αφορούν τα πνευµατικά δικαιώµατα του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα 

είναι ελεύθερα προσβάσιµο και άρα «αντιγράψιµο». 

Αναφέρεται το παράδειγµα του MIT, το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα δώσει 

ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό του υλικό, µέσα στην τρέχουσα δεκαετία, χωρίς 

βέβαια να παρέχει πιστοποιητικά εκπαίδευσης µε αυτό τον τρόπο. Αυτή η εξέλιξη, 

ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησής της, δείχνει ότι η κατεύθυνση είναι 

προς την απελευθέρωση της πρόσβασης στη γνώση, και ότι οι περιορισµοί µε βάση 

παραδοσιακές πρακτικές δεν θα µπορέσουν τελικά να επιβιώσουν µακροχρόνια. Η χρήση 

νέων τεχνολογιών µπορεί να αποτρέψει τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους διδασκόµενους 

από τη χρήση της τηλεκπαίδευσης. Οι καθηγητές, σε µία µεγάλη πλειοψηφία τους, δεν έχουν 

µεγάλη εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες και η χρησιµοποίηση τους από ένα περιβάλλον 

πολύπλοκο µπορεί να τους φοβίσει και να τους αποτρέψει. Η έλλειψη κινήτρων (όχι µόνο 

οικονοµικών) για τους διδάσκοντες στην φάση εκκίνησης της διαδικασίας ανάπτυξης της 

τηλεκπαίδευσης, µπορεί να επιφέρει δυσκολίες, αφού οι διδάσκοντες είναι αυτοί που θα 

πρέπει να επωµιστούν το µεγαλύτερο µέρος της υλοποίησης της ανάπτυξης αυτής. Επιπλέον 

υπάρχει ο κίνδυνος της εγκατάλειψης των υπαρχόντων υποδοµών λόγω έλλειψης 

οικονοµικών πόρων. Οι υποδοµές τηλεκπαίδευσης που δηµιουργούνται χρειάζονται 

συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για να είναι λειτουργικές και όχι απλά υποδοµές που 

υπάρχουν στα «χαρτιά». 

 

 

Έλλειψη αλληλεπίδρασης – αποµόνωση 

 

Μια κοινή ανησυχία µεταξύ των εκπαιδευτικών είναι ότι οι σπουδαστές που συµµετέχουν 

σε προγράµµατα εκµάθησης από απόσταση µπορεί να οδηγηθούν σε αποµόνωση. Συνήθως οι 

σπουδαστές έχουν ελάχιστα ή κανένα µέσο επικοινωνίας µεταξύ τους. Ακόµη και εκείνοι που 

έχουν τα µέσα να επικοινωνούν µε άλλους στην τάξη τους µέσω online chats ή µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορεί να µην παίρνουν καµία ενθάρρυνση για να το κάνουν. Και 

οι δύο, εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές, επηρεάζονται στην περίπτωση που δεν έχουν αρκετή 

επικοινωνία µεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός τοιουτοτρόπως καθίσταται ανίκανος να κρίνει την 

πρόοδο ενός σπουδαστή και εποµένως δεν είναι δυνατόν να προσαρµόσει την µάθηση έτσι 
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ώστε να ικανοποιήσει επιτυχώς τις ανάγκες τους. Οι σπουδαστές είναι πολύ πιθανό να 

αισθάνονται µπερδεµένοι ή θυµωµένοι από τις αναθέσεις όταν δεν καταλαβαίνουν τη 

σηµασία τους ή θεωρούν ότι αυτές οι αναθέσεις είναι αυθαίρετες ή παράξενες. Επιπρόσθετα, 

εάν η επικοινωνία µεταξύ σπουδαστή και εκπαιδευτικού δεν είναι επίκαιρη, ένα µεγάλο 

µέρος της αξίας της ανατροφοδότησης στις αναθέσεις και τα τεστ χάνεται. Οι 

εκπαιδευόµενοι µπορούν να αισθανθούν τον ενθουσιασµό του εκπαιδευτικού για το θέµα και 

ο εκπαιδευτικός µπορεί να αισθανθεί την κατανόηση των εκπαιδευόµενων (και αντίθετα). 

Στο e-learning, δεν υπάρχει τρόπος αντικατοπτρισµού αυτών των συναισθηµάτων και 

αντιδράσεων, οι αντιδράσεις και τα συναισθήµατα µεταφέρονται µέσω του κειµένου µε την 

χρήση συµβόλων για τις συναισθηµατικές αντιδράσεις (εκπαιδευτών και 

εκπαιδευοµένων).Βέβαια, τέτοιου είδους αντιδράσεις ποτέ δεν είναι σίγουρο οτι είναι 

αληθινές και αυθόρµητες. Μια άλλη ανησυχία είναι ότι οι εκπαιδευόµενοι χάνουν την 

συναδελφικότητα µε τους συµµαθητές τους. Η αλληλεπίδραση είναι απαραίτητη για µερικά 

είδη µάθησης, όπως η ανάπτυξη κοινωνικών, συµπεριφοριστικών, και φυσικών δεξιοτήτων. 

Επιπλέον είναι εύκολο να γίνουν παρανοήσεις λόγω έλλειψης της φυσικής επαφής. Η 

εκµάθηση είναι συνήθως µια κοινωνικό-γνωστική δραστηριότητα. ∆εν θα βρει ο κάθε 

εκπαιδευόµενος το e-learning κατάλληλο για τον τύπο διδασκαλίας του. Μερικοί 

εκπαιδευόµενοι αισθάνονται βαρετά ή εκφοβισµένοι µπροστά από έναν υπολογιστή. Κάποιοι 

άλλοι αναφέρουν ότι αν και το σύστηµα ήταν ενδιαφέρον και αποτελεσµατικό, θα 

προτιµούσαν ακόµα να πάνε στις παραδοσιακές τάξεις εάν είχαν µια επιλογή, δεδοµένου ότι 

τα e-learning περιβάλλοντα δεν µπορούν να δηµιουργήσουν µια πραγµατική αίθουσα 

µάθησης. Το e-learning απαιτεί περισσότερη ωριµότητα και αυτο-πειθαρχία από τους 

εκπαιδευόµενους απ’ ό,τι η παραδοσιακή εκπαίδευση τάξεων, και αυτό µπορεί να εξηγήσει 

το υψηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης στα e-learning προγράµµατα έναντι των 

παραδοσιακών προγραµµάτων. Επιπλέον, ένα από τα προβλήµατα που παρουσιάζει η εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση µε χρήση των σύγχρονων τεχνικών είναι οι καθυστερήσεις.  

Το πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί, αποκτώντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισµό και 

διαρκώς εκσυγχρονίζοντάς τον, αν και τότε αίρεται ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, του χαµηλού κόστους. Επίσης, ένα µεγάλο πρόβληµα εµφανίζεται 

για την κατηγορία εκείνη των (ενηλίκων) µαθητών, που δεν συµπαθούν τους υπολογιστές και 

πελαγώνουν στο παραµικρό πρόβληµα που παρουσιάζεται. Επιπλέον, δεν είναι σε θέση να 

καλύψει όλα τα αντικείµενα εκπαίδευσης. Υπάρχουν αντικείµενα στα οποία η διεξαγωγή 
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ειδικών εργαστηρίων απαιτεί την άµεση καθοδήγηση, όπως είναι η κλασσική χηµική 

ανάλυση, η αντοχή υλικών και άλλα παρόµοια, που δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν από 

απόσταση. Τα ανεπαρκώς εξοπλισµένα συστήµατα e-learning µπορούν να οδηγήσουν στην 

απογοήτευση, τη σύγχυση, και τη µείωση του ενδιαφέροντος των µαθητών. Για παράδειγµα, 

µερικά συστήµατα e-learning παρουσιάζουν µαθησιακό υλικό βασισµένο µόνο σε κείµενο, 

κάτι το οποίο µπορεί να προκαλέσει την πλήξη και την αδιαφορία των εκπαιδευόµενων και 

να τους αποτρέψει από το κέρδος µιας καλής κατανόησης ενός θέµατος. Αν και µε τις 

συνεχείς προόδους της τεχνολογίας, ολοένα και περισσότερες πολυµεσικές εφαρµογές 

διατίθενται στα e-learning συστήµατα. Μερικές φορές ένας σπουδαστής µπορεί να θελήσει 

να υποβάλει ερωτήσεις για το υλικό και να πάρει απαντήσεις αµέσως αντί σειριακά να 

περάσει από ένα εκπαιδευτικό βίντεο µέχρι να βρει µια απάντηση. Αλλά λίγα πολυµεσικά 

συστήµατα e-learning παρέχουν αυτήν την δυνατότητα. Σηµαντικό πρόβληµα είναι επίσης 

αυτό των εξετάσεων. Η πραγµατική ταυτότητα του διαγωνιζόµενου είναι ακόµα δύσκολο να 

εξακριβωθεί. Τέλος, θα πρέπει να καταγραφεί το πρόβληµα της ασφάλειας στο διαδίκτυο, 

που οφείλεται πρώτιστα στην ανοικτή πρόσβαση από το κοινό σε αυτό το καθολικό δίκτυο. 

Η «τεχνοφοβία» στο χειρισµό των νέων τεχνολογιών κάποιων εκπαιδευτών σε συνδυασµό µε 

το φόβο υποκατάστασης των εκπαιδευτών από τους υπολογιστές, ο σχετικός µε την 

πληροφορική αναλφαβητισµός σε µια σηµαντική µερίδα εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων 

και η διστακτικότητα υιοθέτησης εκ µέρους των εκπαιδευτών των µεθόδων διδασκαλίας που 

περιλαµβάνουν χρήση τεχνολογιών, αποτελούν εµπόδιο στην ταχύτερη εξάπλωση της 

χρήσης περιβαλλόντων e-learning 
1718
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  Models of online courses, Asynchronous Learning Neworks (ALN), Mason, Magazine, 1998 (2)  

18
 A preliminary framework for a theory of Open and Distance Learning – the evolution of its complexity, 

Andras Szucs, Erwin Wagner (eds), The Quality Dialogue, Integrating Qality Cultures in Flexible, Distance and 

eLearning. Proceedings of the 2003 EDEN Annual Conference held in Rhodes, Greece, 15-18 June, 2003, (50-52) 
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3 MOODLE 

 

3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MOODLE 

Το Moodle είναι ένα ελεύθερο σύστηµα διαχείρισης µαθηµάτων που επιτρέπει τη 

δηµιουργία δυναµικών, ευέλικτων και ευχάριστων online µαθηµάτων. Περιγράφεται ως CMS 

(Course Management System) ή VLE (Virtual Learning Environment). 

Το Moodle παρέχει πρόσβαση σε µια ευρεία γκάµα πηγών πληροφοριών και 

δραστηριοτήτων. Βασίζεται σε φυλλοµετρητή ιστού (web browser) κάτι που το κάνει 

εξαιρετικά απλό στη χρήση του και εύκολα προσβάσιµο. ∆εν απαιτεί κανένα επιπλέον 

λογισµικό ούτε εγκατάσταση στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Το Moodle έχει 

σχεδιαστεί για να βοηθάει τους εκπαιδευτές να δηµιουργούν online µαθήµατα µε 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης. 

Το Moodle είναι αρθρωτό στην κατασκευή του και αυτό του επιτρέπει να επεκτείνεται 

συνεχώς καθώς υπάρχουν πολλοί προγραµµατιστές, αλλά και απλοί χρήστες, που 

δηµιουργούν πρόσθετα αρθρώµατα. Αυτό έχει βοηθήσει τόσο στη γρήγορη εξέλιξη του 

Moodle όσο και στην άµεση διόρθωση των εµφανιζόµενων σφαλµάτων. Για την κατασκευή 

τέτοιων αρθρωµάτων είναι απαραίτητη η χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού PHP. 

Επιπλέον, το Moodle είναι αρκετά φιλικό προς το χρήστη. Επιτρέπει στους χρήστες να 

προσαρµόσουν τη διεπαφή µε την αναδιανοµή των θέσεων των διαφόρων blocks, όπως τα 

µηνύµατα, τα επερχόµενα γεγονότα, οι πρόσφατες δραστηριότητες, κ.ά. Οι χρήστες µπορούν 

επίσης να ενηµερώσουν το προφίλ τους, συµπεριλαµβανοµένων των φωτογραφιών ή των 

διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
19

 

 

 

 

                                                 

19
 Models of online courses, Mason, Asynchronous Learning Neworks (ALN), Magazine, 1998 (2)  
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3.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ MOODLE 

Το Moodle δηµιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas, έναν 

επιστήµονα υπολογιστών και συνάµα εκπαιδευτικό, ο οποίος ξόδεψε αρκετό χρόνο για να 

υποστηρίξει ένα CMS σύστηµα σε ένα πανεπιστήµιο του Περθ της Αυστραλίας, στα πλαίσια 

της διδακτορικής του διατριβής. 

Η πλατφόρµα Moodle (http://moodle.org/) διανέµεται σαν λογισµικό ανοικτού κώδικα 

µέσω Γενικής Άδειας ∆ηµόσιας Χρήσης GNU. Αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατή η λήψη του 

κώδικα από το ∆ιαδίκτυο, η ελεύθερη και χωρίς περιορισµούς χρήση του, καθώς και 

επεµβάσεις, διορθώσεις και επαυξήσεις στον κώδικα. Έτσι, δεν υφίσταται κόστος αγοράς και 

περιορισµός αδειών χρήσης. 

Το 2012 το Moodle: 

• Ήταν εγκαταστηµένο σε 211 χώρες. 

• Ήταν διαθέσιµο σε περισσότερες από 78 γλώσσες. 

• Ήταν εγκατεστηµένο σε 55.484 ιστοχώρους. 

• ∆ιέθετε περισσότερους από 44εκ. χρήστες και από 1εκ. εκπαιδευτές. 

• Χρησιµοποιούνταν σε περισσότερα από 1800 ιδρύµατα παγκοσµίως. Μεταξύ 

των ιδρυµάτων που χρησιµοποιούσαν την πλατφόρµα Moodle ήταν το MIT, το Yale 

και άλλα πανεπιστήµια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική. 

H πλατφόρµα Moodle στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί σε περισσότερους από 45 φορείς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, µεταξύ των οποίων είναι το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) 

και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ). 

 

3.3 Ο ΟΡΟΣ “MOODLE” 

Το όνοµα Moodle έχει δύο έννοιες. Κατ' αρχάς, είναι ένα αρκτικόλεξο για το 

µορφωµατικό αντικειµενοστραφές αναπτυξιακό µαθησιακό περιβάλλον. Επίσης, είναι ρήµα 

που σηµαίνει «να αφήσει το µυαλό ή το σώµα να περιπλανηθεί και να κάνει κάτι 

δηµιουργικό αλλά χωρίς ιδιαίτερο σκοπό». Αναλύοντας τους όρους που συνθέτουν το όνοµα 

του Moodle (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment) έχουµε: 
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Modular: Το περιβάλλον της πλατφόρµας απαρτίζεται από αυτοτελή τµήµατα κώδικα 

(modules ή αρθρώµατα ή λειτουργικές µονάδες ή υποµονάδες) που επιτελούν συγκεκριµένες 

λειτουργίες. Παραδείγµατα αρθρωµάτων είναι οι οµάδες συζήτησης, τα κουίζ, τα 

εργαστήρια, κ.ά. Νέα αρθρώµατα κατασκευάζονται συνεχώς, δοκιµάζονται και 

προσφέρονται σε δηµόσια χρήση από τα µέλη της ευρύτατης κοινότητας επιστηµόνων και 

ειδικών που παράγουν κώδικα για το Moodle. 

Object Oriented: Αντικειµενοστραφές περιβάλλον, δηλαδή πρόκειται για λογισµικό 

καθοδηγούµενο από τις ενέργειες των χρηστών (δράσεις που ασκούν σε αντικείµενα του 

περιβάλλοντος). Το χαρακτηριστικό αυτό έχει ως αποτέλεσµα να απαλλάσσει το χρήστη από 

χρονοβόρα µελέτη και έρευνα για να γνωρίσει τις λειτουργίες της πλατφόρµας, καθιστώντας 

τη χρήση του συστήµατος αρκετά εύκολη και απλή. 

Dynamic: Πρόκειται για δυναµικό, συνεχώς ανανεωνόµενο περιβάλλον, που επιτρέπει 

την είσοδο και την αποθήκευση των δεδοµένων των χρηστών (προσωπικό προφίλ, δεδοµένα 

παρακολούθησης, βαθµοί, κ.ά.), ενώ µπορεί να παρουσιάζει διαφορετικά στοιχεία για κάθε 

χρήστη, χάρη στην ύπαρξη µίας εκτεταµένης βάσης δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

ιστοσελίδες δεν είναι στατικές αλλά δυναµικές, προσαρµοσµένες σε κάθε χρήστη και µε τη 

δυνατότητα τροποποίησης από διαχειριστές και εκπαιδευτές µέσα από κατάλληλες φόρµες. 

Όπως σε πολλές εφαρµογές υπολογιστών έτσι και στις εφαρµογές τηλεκπαίδευσης, η 

ανάπτυξη έγινε σε ποσοστό µεγαλύτερο από 60% από προγραµµατιστές, χωρίς πλήρη 

καθοδήγηση εκπαιδευτικών. Τις περισσότερες φορές τέτοια εγχειρήµατα έχουν αποτύχει, 

αφού ο άµεσα ενδιαφερόµενος, στην περίπτωσή µας ο εκπαιδευτικός, δεν κατανοεί ή δεν 

διευκολύνεται µε την εφαρµογή. Εδώ είναι η διαφορά την οποία έρχεται να κάνει το Moodle. 

Με τη φράση «σύστηµα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου» εννοούµε την 

πλατφόρµα της τηλεκπαίδευσης. Για να λειτουργήσει 100% οποιαδήποτε πλατφόρµα, 

χρειάζεται να τροφοδοτηθεί µε πληροφορίες. Αυτές τις πληροφορίες µπορεί να τις δίνει ο 

εκπαιδευτικός µέσα στο µάθηµά του, όπως παράδοση µαθήµατος, χρήσιµες συνδέσεις εντός 

και εκτός δικτύου, έγγραφα, παρουσιάσεις, προγράµµατα, διαγωνίσµατα, κλπ., οι οποίες 

αποθηκεύονται στο µάθηµά του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην χρειαστεί να τις 

ξαναγράψει σε περίπτωση που του ζητηθεί αργότερα να διδάξει το ίδιο µάθηµα. Με τη 

διαδικασία ανάκτησης µαθήµατος από την πλατφόρµα, µπορεί να πάρει όλες αυτές τις 

πληροφορίες σε κάποιο µέσο και να τις εγκαταστήσει αργότερα σε κάποια άλλη πλατφόρµα 

Moodle. Ο σκοπός είναι να µη χρειαστεί να ξοδέψει ξανά χρόνο για τον ίδιο σκοπό. 
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Οι εκπαιδευόµενοι από τη µεριά τους απολαµβάνουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες της 

πλατφόρµας µε ενδιαφέρον, αφού βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που µόνο βαρετό δεν 

µπορεί να χαρακτηριστεί. 

 

3.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ MOODLE  

Στη συνέχεια περιγράφονται ορισµένα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Moodle 

µοναδικό: 

• Η πλατφόρµα Moodle διανέµεται σαν λογισµικό ανοικτού κώδικα µέσω Γενικής 

Άδειας ∆ηµόσιας Χρήσης GNU. Αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατή η λήψη του 

κώδικα από το ∆ιαδίκτυο, η ελεύθερη και χωρίς περιορισµούς χρήση του, καθώς 

και επεµβάσεις, διορθώσεις και επαυξήσεις στον κώδικα. Έτσι δεν υφίσταται 

κόστος αγοράς και περιορισµός αδειών χρήσης. 

• Είναι διαδεδοµένο σε όλο τον κόσµο. Μεταξύ των οργανισµών που το 

χρησιµοποιούν είναι το MIT, το Yale και άλλα πανεπιστήµια τόσο στην Ευρώπη 

όσο και στην Αµερική. Στην Ελλάδα η πλατφόρµα έχει εγκατασταθεί σε 

περισσότερους από 45 φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, µεταξύ των οποίων το 

ΠΣ∆ και το ΕΑΠ. 

• Το Moodle έχει σχεδιαστεί χρησιµοποιώντας υγιείς παιδαγωγικές αρχές, ώστε να 

βοηθάει τους εκπαιδευτές να δηµιουργούν αποτελεσµατικές online κοινότητες 

µάθησης, προσφέροντάς τους επίσης ένα εργαλείο ελέγχου, το οποίο µπορούν να 

το χρησιµοποιήσουν για να λάβουν εκθέσεις σχετικά µε τη συχνότητα χρήσης του, 

καθώς και των IP διευθύνσεων που συνδέονται µε κάθε εκπαιδευόµενο του 

µαθήµατος. 

• Ο εκπαιδευτής µπορεί επίσης να λάβει µια αναφορά που θα παρουσιάζει τον 

αριθµό προσβάσεων και τον συνολικό χρόνο που αφιέρωσε σε κάθε αξιολόγηση 

καθένας από τους εκπαιδευόµενους. 

Στο κεντρικό portal επικοινωνίας της παγκόσµιας κοινότητας χρηστών του Moodle 

(Moodle community), το οποίο µπορεί κανείς να βρει στη διεύθυνση 

http://moodle.org/community, είναι εγγεγραµµένοι περισσότεροι από 1εκ. χρήστες. Στην 
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κοινότητα χρηστών υπάρχει µία οµάδα που ασχολείται µόνιµα και αποκλειστικά µε την 

ανάπτυξη λογισµικού για το Moodle και συγκεκριµένα: 

• ∆ιορθώνουν πιθανές ατέλειες (bugs) του κώδικα. 

• Κατασκευάζουν καινούρια εργαλεία και αρθρώµατα µε νέες λειτουργίες. 

• Λύνουν απορίες και προβλήµατα µέσα από συζητήσεις. 

Το εκτεταµένο σύνολο χρηστών σε όλο τον κόσµο χρησιµοποιεί τα νέα χαρακτηριστικά 

του Moodle και παρέχει ανατροφοδοτήσεις στους κατασκευαστές τους. Όσα νέα στοιχεία 

πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας εµπεριέχονται στις νέες επίσηµες εκδόσεις του Moodle. 

Έτσι, η συνεργασία προγραµµατιστών και απλών χρηστών ισοδυναµεί µε ένα ευρύτατο 

τµήµα ελέγχου ποιότητας (quality control) του λογισµικού του Moodle. Η τελευταία σταθερή 

έκδοση του λογισµικού είναι η 2.2.3. Αντίθετα µε άλλα εµπορικά CMS πακέτα, τα οποία 

είναι επικεντρωµένα στα εργαλεία που διαθέτουν (tool - centered), η πλατφόρµα Moodle 

είναι επικεντρωµένη στην αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης (earning - centered) και 

βασισµένη σε συγκεκριµένες παιδαγωγικές αρχές. 

Έτσι, πέρα από το προσφερόµενο εκπαιδευτικό υλικό, δίνεται µεγάλη σηµασία: 

• στη συνεργασία των εκπαιδευόµενων στη δόµηση της γνώσης. 

• στην κοινή χρήση πηγών πληροφοριών. 

• στην επικοινωνία µέσω συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών. 

Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ιδεατές τάξεις (virtual classrooms) ή/και ως 

βοήθηµα των παραδοσιακών µεθόδων διδασκαλίας. 

Το Moodle διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Συνιστά περιβάλλον γρήγορο και εύκολο στην εκµάθηση τόσο για τους 

εκπαιδευοµένους όσο και για τους εκπαιδευτές. 

• Παρέχει αναζήτηση και θεµατική ταξινόµηση των παρεχόµενων µαθηµάτων. 

• Παρέχει ασφάλεια στη µεταφορά πληροφορίας. 

• Παρέχει πλήρη υποστήριξη τόσο της Ελληνικής όσο και πολλών άλλων γλωσσών. 

• Προσφέρει προηγµένη διαχείριση των εκπαιδευοµένων. 

• Προσφέρει εύκολο τρόπο εγγραφής και διαγραφής στα µαθήµατα. 
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• Προσφέρει εκτεταµένα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης ανά µάθηµα και ανά 

εκπαιδευόµενο. 

• Κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να έχει το περιβάλλον του συστήµατος στη γλώσσα 

του (ανεξαρτήτως της γλώσσας του µαθήµατος). 

• Παρέχει µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευόµενους όπως: online 

συγγραφή κειµένου, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, 

συµπλήρωσης κενών, κ.ά. 

• Προσφέρει δυνατότητα αποστολής εργασιών online και επιστροφής τους µε 

βαθµολόγηση και σχόλια από τον εκπαιδευτή ανά εκπαιδευόµενο. 

• Παρέχει χώρους συζητήσεων ανά µάθηµα µεταξύ εκπαιδευόµενων και 

εκπαιδευτών. 

• Παρέχει λειτουργία δηµοσκοπήσεων για την άποψη των εκπαιδευόµενων για την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Παρέχει συνδέσµους σε αρχεία κειµένου, παρουσιάσεων, pdf, βίντεο και ήχου. 

 

3.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ  

� Είσοδος ως διαχειριστής 

Έχει τη συνολική εποπτεία του moodle και µπορεί να ρυθµίζει όλες τις 

παραµέτρους που αφορούν την πλατφόρµα και µαθήµατα που υπάρχουν σε αυτή. 

Επίσης, ο διαχειριστής µπορεί να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και 

τη βάση δεδοµένων της πλατφόρµας. 

� Είσοδος ως εκπαιδευτής 

Χρήστες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών µαθηµάτων και την 

προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων µέσα σε αυτά. 

Με το Moodle ο εκπαιδευτής µπορεί : 

• να παρουσιάζει το µάθηµα µε τρόπο που να προκαλεί ενδιαφέρον, 
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• να αναθέτει εργασίες στους σπουδαστές, 

• να έχει µαζί µε τους σπουδαστές συγχρονισµένη συζήτηση, 

• να σχεδιάζει και να θέτει ερωτήσεις τύπου «πολλαπλών επιλογών», «σωστό – 

λάθος» ή «σύντοµης απάντησης» σε σπουδαστές, 

• να σχηµατίζει οµάδες συζητήσεων, 

• να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό, 

• να αξιολογεί εργασίες. 

 

� Είσοδος ως εκπαιδευόµενος 

Χρήστες που έχουν τη δυνατότητα να προσπελάσουν το εκπαιδευτικό υλικό του 

µαθήµατος στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι και να συµµετάσχουν στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που υπάρχουν στο µάθηµα. 

� Είσοδος ως επισκέπτης 

Κάθε χρήστης που µπαίνει στην πλατφόρµα, χαρακτηρίζεται ως «Επισκέπτης» και σαν 

επισκέπτης µπορεί να περιηγηθεί στο σύστηµα, ίσως και να δει κάποια µαθήµατα. Σε καµία 

περίπτωση όµως, ένας επισκέπτης δεν µπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στο υλικό ενός 

µαθήµατος και κανονική συµµετοχή. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η σύνδεση του στην 

πλατφόρµα. Ως επισκέπτης µπορεί να δει µόνο τα µαθήµατα τα οποία επιτρέπουν την 

πρόσβαση σε επισκέπτες, ενώ δεν µπορεί να συµµετέχει στις διάφορες δραστηριότητες, αλλά 

µόνο να πλοηγηθεί στο εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος. 

 

3.6 ΤΟ MOODLE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Σήµερα  υπάρχουν  παγκοσµίως  54  Moodle  Partners,  που  υποστηρίζουν  τους  χρήστες  

και  τους  διαχειριστές  της  πλατφόρµας  σε  όλα  τα  επίπεδα.  Το  2010  η  εταιρία   

«∆ιαδραστικές   Τεχνολογίες   Μάθησης   και   Πολιτισµού» έγινε   ο   Moodle  Partner  στην  

Ελλάδα.  Γίνεται  λοιπόν  εµφανής  η  δυναµική  που  έχει  η  µεγάλη  κοινότητα του Moodle, 

η οποία ολοένα και διευρύνεται, εξελίσσοντας το λογισµικό  και  τις  προσφερόµενες  

υπηρεσίες.  Ο  Moodle  Partner  της  Ελλάδας  µπορεί  να  προσφέρει υπηρεσίες όπως: 
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• η εγκατάσταση και παραµετροποίηση µια πλατφόρµας Moodle, 

• η αναβάθµιση της πλατφόρµας από την µία έκδοση στην άλλη, 

• η σχεδίαση µοναδικών themes, 

• η παροχή υποστήριξης στην χρήση του Moodle, 

• η σχεδίαση νέων λειτουργιών που να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που 

µπορεί να έχει κάποιος οργανισµός, 

• η  εκπαίδευση  χρηστών  για  τη  χρήση  της  πλατφόρµας  αλλά  και  παροχή  ενός 

πτυχίου, το οποίο µπορούν να εκδώσουν µόνοι οι Moodle Partners,  για  την  

πιστοποίηση  των  γνώσεων  ενός  καθηγητή  στην  χρήση  του  Moodle. Το πτυχίο 

αυτό αναγνωρίζεται από την επίσηµη κοινότητα του Moodle,       και       είναι       

γνωστό       ως Πιστοποίηση       ∆ηµιουργού Μαθηµάτων (Moodle Course Creator 

Certification). 

• Στις   υπηρεσίες   υποστήριξης,   περιλαµβάνονται   και   συµβουλευτικές 

υπηρεσίες   όπως   της   εκπαίδευσης   χρηστών   για   τη   σωστή   χρήση 

εργαλείων    συγγραφής    εκπαιδευτικού    υλικού,    τον    εκπαιδευτικό 

σχεδιασµό, την οργάνωση των µαθηµάτων κλπ, ακόµη και η υλοποίηση 

εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες ενός µαθήµατος. 

  Εκτός  από  τον  πιστοποιηµένο  Moodle  Partner  στην  Ελλάδα,  υπάρχει  και  η  

ελληνική  κοινότητα  υποστήριξης  του  Moodle  η  οποία  είναι  διαθέσιµη  για  κάθε 

ενδιαφερόµενο  στην διεύθυνση http://moodle.org/course/view.php?id=49.  Σε  αυτή  τη  

σελίδα  µπορεί κάποιος να αναζητήσει ελληνικά γραµµένα σχέδια µαθήµατος, οδηγούς 

βοήθειας και υποστήριξης. Τόσο από την εξέλιξη που έχει  και τις εκδόσεις της ίδιας της 

πλατφόρµας, όσο και   από   την   έντονη   κινητικότητα   ειδικών   ηλεκτρονικής   µάθησης   

και   των εκπαιδευτικών  σχεδιαστών  και  των  µηχανικών  λογισµικού,  δηµιουργείται  

έντονο ενδιαφέρον για την πλατφόρµα Moodle. Όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε να εξελιχθεί 

στην  πιο  δηµοφιλής,  ανοικτού  κώδικα,  εκπαιδευτική  λύση.  Το  Moodle  είναι  ένα 

σύστηµα  µε  ολοένα  αυξανόµενες  και  βελτιούµενες  υπηρεσίες  που  διεισδύει  σε χώρους  

αντικαθιστώντας  πολυδάπανες  εµπορικές  λύσεις.  Είναι  θέµα  χρόνου  η επικράτησή  του  
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ως  το  πλέον  κατάλληλο  σύστηµα  υποστήριξης  της  µαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα 

επίπεδα.
2021

 

 

4 E-CLASS 

4.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E-CLASS  

Στις µέρες µας οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής 

και των τηλεπικοινωνιών υπαγορεύουν την υιοθέτηση νέων ευέλικτων λειτουργικών δοµών 

που αναβαθµίζουν τα υπάρχοντα συστήµατα εκπαίδευσης και βελτιώνουν τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες. Μάλιστα, είναι κοινή η πεποίθηση πως η τεχνολογική προοπτική της 

Τηλεκπαίδευσης είναι ικανή να αξιοποιήσει στο έπακρο την ήδη σε υψηλό βαθµό 

αφοµοιωµένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ειδικότερα, η Ασύγχρονη 

Τηλεκπαίδευση αποτελεί το βασικό ενισχυτικό παράγοντα µίας αποτελεσµατικής και 

εκσυγχρονισµένης οργανωτικής δοµής, συνιστούµενης από δρώσες οντότητες (φυσικά 

πρόσωπα, διαδικασίες, πληροφοριακά συστήµατα κλπ), και από τις λειτουργικές τους 

αλληλεπιδράσεις.  

Η πλατφόρµα eClass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών 

Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου (GUnet) για την 

υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί µε 

προσανατολισµό την ενίσχυση της συµβατικής Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας βασίζεται στη 

φιλοσοφία του λογισµικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και 

διανέµεται ελεύθερα. Η εισαγωγή της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δίνει νέες δυνατότητες 

στην εκπαίδευση, προσφέροντας ένα µέσο αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας 

εκπαιδευτή -εκπαιδευόµενου. Παράλληλα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση, 

αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους 

περιοριστικούς παράγοντες Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass 1.7 του χώρου 

και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός 

                                                 

20
 Electronic education system model, Cloete, Computers & Education Vol. 36, 2001 (171-182) 

21
 https://el.wikipedia.org/wiki/Open_eClass 
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δυναµικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Η πλατφόρµα eClass είναι σχεδιασµένη µε στόχο 

την υλοποίηση νέων δράσεων που προάγουν την επιχειρησιακή της ωφελιµότητα στις ήδη 

υπάρχουσες εκπαιδευτικές δοµές.  

Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του χρήστη - καθηγητή ο οποίος µπορεί εύκολα και γρήγορα 

να δηµιουργεί εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά µαθήµατα, χρησιµοποιώντας το 

εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει (σηµειώσεις, παρουσιάσεις, κείµενα, εικόνες, κλπ). 

Παράλληλα οι εκπαιδευόµενοι (χρήστες - φοιτητές) αποκτούν ένα εναλλακτικό κανάλι 

πρόσβασης στην προσφερόµενη γνώση. Η πλατφόρµα eClass υποστηρίζει τις υπηρεσίες 

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισµούς και δεσµεύσεις, ακολουθώντας τη 

φιλοσοφία του Ανοικτού Λογισµικού. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται µε τη χρήση ενός 

απλού φυλλοµετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων. 

 

4.2 ΣΤΟΧΟΙ /ΟΦΕΛΗ E-CLASS 

Βασική επιδίωξη της πλατφόρµας αποτελεί η ανάπτυξη υποδοµών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της 

συµβατικής διδασκαλίας. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι που ικανοποιούνται από το 

σχεδιασµό και τα οφέλη που αποκοµίζονται από τη χρήση της πλατφόρµας είναι οι εξής:  

• Ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην 

εκπαιδευτική δραστηριότητα για την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών 

εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας µέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον τεχνολογικής 

αιχµής. 

• ∆ηµιουργία ενός εύχρηστου µέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας 

εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου. 

• Αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και τις συσσωρευµένης 

εκπαιδευτικής εµπειρίας.  

• Εποικοδοµητική χρήση του ∆ιαδικτύου και της άρτιας δικτυακής υποδοµής των 

ιδρυµάτων.  
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• Ευκολία στη χρήση από εκπαιδευτές – εκπαιδευόµενους για την υποστήριξη 

ατόµων µε διαφορετική τεχνολογική παιδεία και κουλτούρα αλλά µε τις ίδιες 

υψηλές απαιτήσεις στην ποιότητα της προσφερόµενης εκπαίδευσης.  

• Παροχή µιας αξιόπιστης χαµηλού κόστους υπηρεσίας τηλεµατικής για την 

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση.  

• Προσαρµοστικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες – απαιτήσεις των Ιδρυµάτων.  

• Ευκολία στη διαχείριση, την αναβάθµιση και την επέκταση.  

• Ελεύθερη διάθεση και κεντρική υποστήριξη από το Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο 

GUnet. 

 

4.3 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρµας που συνθέτουν τη λειτουργική της δοµή είναι 

τα εξής:  

• Οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών . 

• Οι διακριτές κατηγορίες των µαθηµάτων.  

• Η δοµηµένη παρουσίαση του µαθήµατος.  

• Η ευκολία χρήσης & δηµιουργίας µαθήµατος Πλατφόρµα Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης eClass 1.7. 

 

4.4 ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Οι βασικοί ρόλοι χρηστών που υποστηρίζει η πλατφόρµα είναι τρεις, ο χρήστης -

καθηγητής, ο χρήστης-φοιτητής και ο διαχειριστής. Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του χρήστη 

- καθηγητή ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών 

µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του δηµιουργείται από τους διαχειριστές της πλατφόρµας, 

κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου. Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα 

επιθυµεί, να επικοινωνεί µε τους χρήστες-φοιτητές των µαθηµάτων του, να εισάγει το 
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εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες, 

ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κλπ), καθώς επίσης να δηµιουργεί οµάδες εργασίας και περιοχές 

συζητήσεων. Ο χρήστης - φοιτητής µπορεί να εγγραφεί σε όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να 

έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, και να συµµετάσχει σε οµάδες 

εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασµός του 

δηµιουργείται είτε αυτόµατα µε την εγγραφή του στην πλατφόρµα είτε από τους διαχειριστές 

της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου. Τέλος ο διαχειριστής είναι αυτός που 

έχει τη συνολική εποπτεία της πλατφόρµας. ∆ηµιουργεί κι ελέγχει τους λογαριασµούς των 

χρηστών, διαχειρίζεται τα µαθήµατα, καθώς επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον 

εξυπηρετητή και τη βάση δεδοµένων. 

 

4.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Οι διακριτές κατηγορίες µαθηµάτων που υποστηρίζει η πλατφόρµα είναι τρεις: τα ανοικτά 

µαθήµατα, τα µαθήµατα που απαιτούν εγγραφή, και τα κλειστά µαθήµατα. Ο τύπος 

πρόσβασης σε ένα ηλεκτρονικό µάθηµα καθορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή κατά τη 

δηµιουργία του µαθήµατος, ενώ µπορεί να αλλάξει δυναµικά µέσα από την διεπαφή 

διαχείρισης του µαθήµατος. Αναλυτικότερα οι υποστηριζόµενες κατηγορίες µαθηµάτων είναι 

οι εξής:  

• Ανοικτά µαθήµατα: είναι τα µαθήµατα ελεύθερης πρόσβασης, όπου έχουν 

πρόσβαση ακόµα και χρήστες που δεν διαθέτουν λογαριασµό στην πλατφόρµα. 

• Ανοικτά σε εγγραφή: είναι τα µαθήµατα στα οποία ένας χρήστης µπορεί να έχει 

πρόσβαση µόνο αν διαθέτει λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγραφεί σε αυτά.  

• Κλειστά µαθήµατα: είναι τα µαθήµατα στα οποία ένας χρήστης που έχει 

λογαριασµό στην πλατφόρµα, µπορεί να έχει πρόσβαση µόνο αν του το επιτρέψει 

ο υπεύθυνος καθηγητής. 
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4.6 ∆ΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το Ηλεκτρονικό Μάθηµα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρµας eClass. Κάθε 

µάθηµα αποτελεί µια αυτόνοµη οντότητα στην πλατφόρµα η οποία ενσωµατώνει µια σειρά 

από υποσυστήµατα. Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό µάθηµα είναι µια αρθρωτή δοµή, η οποία 

οργανώνεται και διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή, ανάλογα µε το υλικό που 

διαθέτει και το µοντέλο ηλεκτρονικής µάθησης που θα υιοθετήσει (από µια απλή 

ενηµερωτική ιστοσελίδα έως ένα πλήρως δυναµικό περιβάλλον εκπαίδευσης). Στην κορυφή 

της οθόνης υπάρχει ο χώρος ταυτότητας του ηλεκτρονικού µαθήµατος όπου αναφέρονται 

βασικές πληροφορίες (τίτλος, κωδικός, υπεύθυνος καθηγητής, τµήµα, κλπ). ∆ίπλα στο όνοµα 

του υπεύθυνου καθηγητή υπάρχει η επιλογή «email», η οποία επιτρέπει στους 

εγγεγραµµένους χρήστες – φοιτητές, που έχουν ορίσει email διεύθυνση στο προφίλ τους, να 

επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τον υπεύθυνο καθηγητή του µαθήµατος. 

Ακριβώς από κάτω υπάρχει ο χώρος για το εισαγωγικό κείµενο περιγραφής του µαθήµατος, 

και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα υποσυστήµατα καθώς και τα εργαλεία διαχείρισης του 

µαθήµατος. Ειδικότερα, όπως έχει ήδη αναφερθεί το ηλεκτρονικό µάθηµα αποτελεί µια 

αρθρωτή δοµή από δώδεκα (12) Υποσυστήµατα και τέσσερα (4) Εργαλεία ∆ιαχείρισης 

Μαθήµατος. Ο υπεύθυνος καθηγητής µπορεί να τα ενεργοποιεί και να τα απενεργοποιεί 

ανάλογα µε τη δοµή και το υλικό του µαθήµατος που διαθέτει, ώστε να απλοποιείται το 

περιβάλλον του Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass 1.7  εκπαιδευοµένου, και 

να εµφανίζονται µόνο οι απολύτως απαραίτητες εκπαιδευτικές ενότητες. Αναλυτικότερα τα 

υποστηριζόµενα Υποσυστήµατα που συνθέτουν το ηλεκτρονικό µάθηµα στην πλατφόρµα 

eClass είναι τα εξής:  

1.Ατζέντα, όπου παρουσιάζονται χρονικά τα γεγονότα - σταθµοί του µαθήµατος 

(διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ).  

2.Έγγραφα όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό  υλικό 

του µαθήµατος. Ειδικότερα το υποσύστηµα αυτό παρέχει έναν εύχρηστο  µηχανισµό για τη 

διαχείριση, την οργάνωση και την οµαδοποίηση των εκπαιδευτικών αρχείων (κείµενα, 

παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράµµατα, κλπ) µέσα από ένα σύστηµα καταλόγων και 

υποκαταλόγων. 

3.Ανακοινώσεις, που αφορούν το µάθηµα και ενηµερώνουν τους εγγεγραµµένους χρήστες 

- φοιτητές.  
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4. Περιοχές Συζητήσεων, για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέµατα σχετικά µε το 

µάθηµα. Αποτελεί ένα υποσύστηµα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου.  

5. Οµάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές), αποτελούν µια συλλογή από εγγεγραµµένους 

χρήστες (φοιτητές και καθηγητές) που µοιράζονται την ίδια περιοχή συζητήσεων καθώς και 

την ίδια περιοχή µεταφόρτωσης αρχείων και εργασιών, και προάγουν τη συνεργασία και την 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους.  

6. Σύνδεσµοι – χρήσιµες πηγές από το ∆ιαδίκτυο, που αφορούν το µάθηµα και 

οµαδοποιούνται σε κατηγορίες.  

7. Εργασίες Φοιτητών, ένα χρήσιµο εργαλείο που επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση, 

υποβολή και βαθµολόγηση των εργασιών του µαθήµατος.  

8.Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης, που δηµιουργεί ο καθηγητής µε στόχο την εξάσκηση των 

φοιτητών στην ύλη του µαθήµατος. Το υποσύστηµα αυτό ενσωµατώνει µια γεννήτρια 

παραγωγής Ασκήσεων µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, καθώς κι ασκήσεις του τύπου 

«συµπληρώµατος κενών» ή «ταιριάσµατος στηλών».  

9. Περιγραφή Μαθήµατος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά µε την ύλη, 

τους στόχους, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα βοηθήµατα, τους τρόποι αξιολόγησης, 

κλπ του µαθήµατος.  

10.Βίντεο Μαθήµατος, χώρος αποθήκευσης και διάθεσης οπτικοακουστικού 

εκπαιδευτικού υλικού. Υπάρχουν δύο επιλογές: προσθήκη αρχείου βίντεο και προσθήκη 

συνδέσµου βίντεο που βρίσκεται αποθηκευµένο σε ένα Video On Demand (VOD) Server και 

αφορούν το µάθηµα.  

11. Κουβέντα, χώρος όπου πραγµατοποιούνται συζητήσεις σε πραγµατικό χρόνο ανάµεσα 

στους εγγεγραµµένους χρήστες (φοιτητές και καθηγητές) του µαθήµατος.  

12.Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων, όπου υποστηρίζεται η ανάδραση στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα µε την ανταλλαγή αρχείων µεταξύ των υπεύθυνων καθηγητών και των 

εγγεγραµµένων φοιτητών του µαθήµατος.  

Τα ενεργά υποσυστήµατα του µαθήµατος εµφανίζονται µε έντονο χρώµα στο πάνω µέρος 

της κεντρικής σελίδας του µαθήµατος, και είναι ορατά και από τους εκπαιδευόµενους 

(χρήστες - φοιτητές). Τα απενεργοποιηµένα υποσυστήµατα εµφανίζονται µε αχνό χρώµα στο 

κάτω µέρος της κεντρικής σελίδας του µαθήµατος και δεν είναι ορατά από τους 
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εκπαιδευόµενους (χρήστες - φοιτητές). Αξίζει να σηµειωθεί πως στην Πλατφόρµα 

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass 1.7 τα απενεργοποιηµένα υποσυστήµατα του 

µαθήµατος παραµένουν λειτουργικά, διατηρώντας την πληροφορία που τυχόν έχει εισαχθεί, 

απλά δεν είναι ορατά από τους εκπαιδευόµενους (χρήστες - φοιτητές). Αντίστοιχα τα 

Εργαλεία ∆ιαχείρισης Μαθήµατος επιτρέπουν την αλλαγή των πληροφοριών και του τύπου 

πρόσβασης του µαθήµατος, τη διαγραφή - ανανέωση, τη διαχείριση των εγγεγραµµένων 

χρηστών καθώς και την εισαγωγή νέων υποσυστηµάτων στη δοµή του µαθήµατος. Τέλος 

παρέχεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο καθηγητή να παρακολουθεί στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν τη συµµετοχή στο µάθηµα. 

 

4.7 ∆ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Όλες οι διεπαφές της πλατφόρµας στην έκδοση 1.7 έχουν ανασχεδιαστεί µε σκοπό να 

γίνουν περισσότερο λειτουργικές και να αποκτήσουν συνέπεια. Στη συνέχεια περιγράφονται 

συνοπτικά όλες οι βασικές διεπαφές της πλατφόρµας.  

 

4.8 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Η Αρχική Σελίδα της πλατφόρµας περιλαµβάνει: τον κατάλογο των µαθηµάτων που 

φιλοξενούνται, τις διεπαφές δηµιουργίας λογαριασµού χρήστη (φοιτητή και καθηγητή), όλα 

τα χρήσιµα εγχειρίδια, την ταυτότητα της πλατφόρµας όπου παρουσιάζονται χρήσιµα 

στατιστικά για τη χρήση της πλατφόρµας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας µε τους 

υπεύθυνους διαχειριστές της πλατφόρµας. Παράλληλα, υπάρχει η βασική φόρµα εισόδου για 

την εισαγωγή στα ηλεκτρονικά  µαθήµατα, καθώς κι ένα σύνδεσµος για την υπενθύµιση του 

συνθηµατικού των εγγεγραµµένων χρηστών. 

 

4.9 ΒΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

Με την είσοδό ενός εγγεγραµµένου χρήστη στην πλατφόρµα µεταφέρεται στο προσωπικό 

του χαρτοφυλάκιο, έναν χώρο που του επιτρέπει να οργανώνει και να ελέγχει τη συµµετοχή 

του στα ηλεκτρονικά µαθήµατα της πλατφόρµας. Στην αριστερή στήλη, υπάρχουν µια σειρά 
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από επιλογές που αφορούν τη δηµιουργία µαθήµατος, την εγγραφή σε µάθηµα, τη 

διαµόρφωση του προφίλ, τη διαχείριση των µαθηµάτων κλπ. Στην δεξιά στήλη, υπάρχει µια 

λίστα µε τα µαθήµατα που υποστηρίζονται (χρήστης – καθηγητής) καθώς και µία λίστα µε τα 

µαθήµατα που παρακολουθούµε (χρήστη - φοιτητής). Στα µαθήµατα που υποστηρίζονται 

από τον καθηγητή υπάρχει δεξιά η επιλογή «∆ιαχείριση» του µαθήµατος ενώ κάνοντας κλικ 

στον τίτλο του µαθήµατος εισερχόµαστε στο ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα χρήστη - 

καθηγητή. Αντίστοιχα στα µαθήµατα που παρακολουθούµε, έχοντας κάνει εγγραφή υπάρχει 

δεξιά η επιλογή «Απεγγραφή» ώστε να το διαγράψουµε από τη λίστα, ενώ κάνοντας κλικ 

στον τίτλο του µαθήµατος εισερχόµαστε στο ηλεκτρονικό µάθηµα µε δικαιώµατα χρήστη - 

φοιτητή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass 1.7. 

 

4.10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Το Ηλεκτρονικό Μάθηµα αποτελεί τη βασική λειτουργική οντότητα της πλατφόρµας 

Open eClass. Κάθε µάθηµα ενσωµατώνει µια σειρά από υποσυστήµατα, τα οποία 

οργανώνονται και διαχειρίζονται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Ειδικότερα, η κεντρική 

οθόνη του µαθήµατος εξαρτάται από το ρόλο του χρήστη στο µάθηµα (εκπαιδευτής, 

εκπαιδευόµενος) και παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες. 

 

4.11 ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Τέλος η περιοχή ∆ιαχείρισης της Πλατφόρµας ενσωµατώνει εργαλεία διαχείρισης των 

εγγεγραµµένων χρηστών, των ηλεκτρονικών µαθηµάτων, του εξυπηρετητή, της βάσης 

δεδοµένων καθώς και σειρά υποστηρικτικών εργαλείων που επιτρέπουν στους υπεύθυνους 

διαχειριστές να έχουν µια συνολική εποπτεία της πλατφόρµας. Στην περιοχή διαχείρισης 

έχουν πρόσβαση µόνο οι υπεύθυνοι διαχειριστές της πλατφόρµας. 

 

4.12 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Η πλατφόρµα Open eClass (www.openeclass.org) ακολουθεί τη φιλοσοφία του 

λογισµικού ανοικτού κώδικα και διανέµεται ελεύθερα χωρίς την απαίτηση αδειών χρήσης 
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και συντήρησης. Υποστηρίζεται ενεργά από την οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 

Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου GUnet. Κάθε εγκατάσταση της πλατφόρµας 

υποστηρίζεται από τους τοπικούς διαχειριστές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καλή 

λειτουργία της πλατφόρµας, καθώς και την εξυπηρέτηση των αιτηµάτων των εγγεγραµµένων 

χρηστών (εκπαιδευτών, εκπαιδευοµένων). 

 

4.13 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ OPEN E-CLASS 

• σε περιβάλλοντα MsWindows (Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 

Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 2008) 

• σε διάφορες διανοµές Linux (π.χ. RedHat, CentOS, Debian, Ubuntu, OpenSuse 

κ.λπ.) 

• σε άλλα περιβάλλοντα UNIX (π.χ. Solaris). 

Η παρούσα έκδοση Open eClass 2.6 αποτελεί τη νέα έκδοση της πλατφόρµας. Η διάθεση 

της έκδοσης ξεκίνησε στις 02-11-2012. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη της νέας έκδοσης έγινε 

από την κεντρική οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του GUnet µε τη συµµετοχή και 

βοήθεια διαφόρων χρηστών / προγραµµατιστών και λαβαίνοντας υπ’ όψιν διάφορες 

παρατηρήσεις, σχόλια και επισηµάνσεις. 

Ανάµεσα στα καινούρια χαρακτηριστικά της πλατφόρµας περιλαµβάνονται τα εξής: 

 

• Βελτίωση της λειτουργίας εγγραφής σε µαθήµατα. 

• Βελτιώσεις σε θέµατα ασφάλειας. 

• Έλεγχος στο ανέβασµα αρχείων σε διάφορα σηµεία της πλατφόρµας µέσω 

καταλόγου επιτρεπτών τύπων αρχείων (global whitelist). 

• ∆υνατότητα τροποποίησης του καταλόγου επιτρεπτών τύπων αρχείων ανά χρήστη 

(per user whitelist). 

• ∆ιαχειριστικό εργαλείο συγχώνευσης λογαριασµών χρηστών. 

• ∆ιαχειριστικό εργαλείο πολλαπλής διαγραφής χρηστών µε κριτήρια. 
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• Προσθήκη κεντρικών ρυθµίσεων για την εγγραφή/αίτηση λογαριασµού χρηστών 

(εκπαιδευτών/εκπαιδευόµενων) 

• ∆υνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του υποσυστήµατος “Αναζήτηση”. 

• Εµφάνιση όλων των αρχείων στο υποσύστηµα “Ανταλλαγή αρχείων” στους 

διαχειριστές του µαθήµατος. 

• Αφαίρεση του εργαλείου phpMyAdmin από τη διανοµή. 

• Προσθήκη υποστήριξης Ιταλικής γλώσσας. 

• Προσθήκη υποστήριξης Γαλλικής γλώσσας. 

 

4.14 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης του συστήµατος είναι από τα σπουδαιότερα στην 

ανάπτυξη του συστήµατος µιας και περιγράφει για ποιον αναπτύσσεται το σύστηµα και τι 

πρέπει να κάνει το σύστηµα. Μια περίπτωση χρήσης είναι ένας διαφορετικός τρόπος µε τον 

οποίο ένας χρήστης µπορεί πραγµατικά να χρησιµοποιήσει το σύστηµα. Η εκφραστική 

δύναµη των περιπτώσεων χρήσης βασίζεται κατά κύριο λόγο στην απλότητα και την 

οργάνωση: όταν προσδιορίζουµε και οργανώνουµε τις περιπτώσεις χρήσης, µπορούµε να 

έχουµε µια σαφή εικόνα αυτού που το σύστηµα πρέπει να κάνει. Επιπλέον, χρησιµοποιώντας 

το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης µπορούµε να παρουσιάσουµε αυτήν τη σαφή εικόνα 

στους πελάτες, τους χρήστες του συστήµατος — πράγµα το οποίο βοηθά στην επικοινωνία 

και τη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνει το σύστηµα.  

Οι περιπτώσεις χρήσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους 

και σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπως:  

• Για την περιγραφή επιχειρηµατικών διαδικασιών 

• Για την περιγραφή των προδιαγραφών του συστήµατος 

• Για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων 

• Για την τεκµηρίωση της λειτουργικότητας του συστήµατος  
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Η διαδικασία ανάπτυξης του µοντέλου των περιπτώσεων χρήσης συνίσταται στον  

προσδιορισµό των παρακάτω:  

• Ποιος χρησιµοποιεί το σύστηµα  

• Πώς χρησιµοποιείται το σύστηµα 

• Ποιο είναι το περιβάλλον του συστήµατος και ποια τα όρια του συστήµατος 

• Πώς το σύστηµα οργανώνεται σε πακέτα.  

Η ανάπτυξη του µοντέλου των περιπτώσεων χρήσης είναι µια επαναληπτική διαδικασία 

στην οποία πρέπει να εµπλέκονται όλοι οι συµµετέχοντες του έργου. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να καθορίσουµε επαναληπτικούς κύκλους, σε κάθε ένα εκ των οποίων θα 

αναπτύσσουµε ένα αριθµό περιπτώσεων χρήσης.  Για την καλύτερη περιγραφή των 

περιπτώσεων χρήσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και  διαγράµµατα δραστηριοτήτων 

(activity diagrams). Τα διαγράµµατα δραστηριοτήτων  περιγράφουν µια ακολουθία 

δραστηριοτήτων, όπου µπορούµε να έχουµε παράλληλες  δραστηριότητες, συνθήκες κ.λ.π. 

Συνήθως χρησιµοποιούνται για:  

• την καλύτερη περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης 

• την περιγραφή της ροής των εργασιών 

• την περιγραφή ενός πολύπλοκου αλγορίθµου 

• την περιγραφή παράλληλων δραστηριοτήτων  

Αντίστοιχα, τα διαγράµµατα δραστηριοτήτων δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν για  την 

περιγραφή: 

• του τρόπου συνεργασίας των αντικειµένων 

• της εσωτερικής συµπεριφοράς των αντικειµένων 
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4.15 ΧΩΡΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 

Σύντοµη περιγραφή: 

Ο Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής αρχείων µεταξύ των  

• Εκπαιδευοµένων και του υπεύθυνου Εκπαιδευτή. Μπορούµε να ανταλλάξουµε 

οποιοδήποτε τύπο αρχείων κειµένου, εικόνων ή παρουσιάσεων. Ειδικότερα, για να 

στείλουµε ένα αρχείο επιλέξτε το σύνδεσµο «Ανέβασµα αρχείου». 

• ∆ιαχειριστές:  Εκπαιδευόµενος, Εκπαιδευτής 

Βασική ροή: 

Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει login µε τον κωδικό του στο e-

class και επιλέξει τη λειτουργία ανταλλαγή αρχείων. 

Για να στείλουµε ένα αρχείο στον εκπαιδευτή του µαθήµατος, αρχικά επιλέγουµε το 

αρχείο στον υπολογιστή µας  χρησιµοποιώντας το πλήκτρο "Browse" και προαιρετικά 

µπορούµε να πληκτρολογήσουµε µια σύντοµη περιγραφή.  

Στη συνέχεια επιλέγουµε από τον κατάλογο των εκπαιδευτών του µαθήµατος τον 

παραλήπτη του αρχείου και κάνουµε κλικ στο πλήκτρο "Αποστολή". Αν θέλουµε το αρχείο 

να σταλεί σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτές (εφόσον υπάρχουν),  επιλέγουµε τους 

επιθυµητούς παραλήπτες κάνοντας κλικ µε το ποντίκι σας στο όνοµά του καθενός κρατώντας 

πατηµένο το πλήκτρο CTRL (Control) .Το υποσύστηµα  περιλαµβάνει δύο κατάλογους 

Ανταλλαγής Αρχείων. 

Στον κατάλογο  Εισερχόµενα Αρχεία εµφανίζονται  τα αρχεία που έχουµε παραλάβει από 

τον εκπαιδευτή του µαθήµατος,  µε κάποιες επιπλέον πληροφορίες που αφορούν το αρχείο, 

όπως το  όνοµα του χρήστη,  το µέγεθος του αρχείου και  την ηµεροµηνία που το έστειλε.  

Στον κατάλογο Απεσταλµένα  Αρχεία εµφανίζονται  τα αρχεία που έχουµε στείλει στον 

εκπαιδευτή του µαθήµατος   µε τις αντίστοιχες πληροφορίες. Αν ο κατάλογος µε τα αρχεία 

που έχουµε παραλάβει  ή  τα αρχεία που έχουµε αποστείλει,  γίνει αρκετά µεγάλος  

µπορούµε να τον ελαττώσουµε διαγράφοντας όλα ή µερικά από τα αρχεία του. Σηµειώνουµε, 
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ότι το αρχείο δεν διαγράφεται από τη βάση δεδοµένων της πλατφόρµας πάρα µόνο από τον 

κατάλογο.
22232425

 

 

5 E-CLASS 

5.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ E-CLASS 

 

Για να γίνει η εγκατάσταση του E-class κατεβάσαµε το zip αρχείο της τελευταίας έκδοσης 

από την σελίδα του Open eClass (http://www.openeclass.org). Αποσυµπιέσαµε το αρχείο 

αυτό µέσα στον φάκελο του xampp htdocs. Στη συνέχεια από το xamp control κάνουµε start 

τις επιλογές apache και mysql. Ανοίξαµε το google chrome και πληκτρολογήσαµε 

localhost/eclass και ξεκινάει η εγκατάσταση. 

Πρώτα επιλέγουµε την γλώσσα που επιθυµούµε. Επιλέγουµε ελληνικά και πάµε στο 

επόµενο βήµα. 

 

                                                 

22
 A preliminary framework for a theory of Open and Distance Learning – the evolution of its complexity, στο 

Andras Szucs, Erwin Wagner (eds), The Quality Dialogue, Integrating Qality Cultures in Flexible, Distance and 

eLearning. Proceedings of the 2003 EDEN Annual Conference held in Rhodes, Greece, 15-18 June, 2003 (42-47)  

23
 Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, Κεφάλα, Δημητρίου & Χειλάς, Ακαδημαικό 

Δίκτυο GuNet, 2006 (13-14) 

24
 “La communication du savoir à distance: autoroutes de l'information et télé-savoirs”, Perriault, 1989.  

25
 Videoconferencing in the Classroom: Communications Technology across the Curriculum, Arnold, Cayley & 

Griffith, Communications Technology across the Curriculum. Coventry, British Educational Communications 

and Technology Agency, 2002 (160-162) 
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Γίνεται έλεγχος προαπαιτούµενων προγραµµάτων για την λειτουργία του. 
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∆ηµιουργία Βάσης για το E-class 

 

 

 

∆ηµιουργία κωδικού πρόσβασης στην πλατφόρµα 
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Σε αυτό το βήµα µας ζήτησε να επιλέξουµε µέθοδο αποστολής µηνυµάτων µε SSTP 

 

 

 

Επιβεβαίωση στοιχείων που δώσαµε και συνέχεια για την εγκατάσταση. 
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Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε και µπορούµε να κάνουµε είσοδο στην 

πλατφόρµα.

 

Βάζουµε τον κωδικό που δηµιουργήσαµε για να συνδεθούµε. 

 



 62

 

5.2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ E-

CLASS 

Στις Επιλογές Χρήστη επιλέγουµε δηµιουργία µαθήµατος. 

 

Επιλέγουµε τις ρυθµίσεις που θέλουµε για το µάθηµα και πατάµε ∆ηµιουργία. 
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Είσοδος στο µάθηµα που δηµιουργήσαµε µε όνοµα Οικονοµετρία. 
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5.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ E-

CLASS ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ  

Στην Επιλογή ∆ιαχείριση Χρηστών κάνουµε εγγραφή Εκπαιδευόµενου. Συµπληρώνουµε 

τα στοιχεία του και πατάµε εγγραφή. 

 

 

Εγγραφή του Χρήστη στο µάθηµα της Οικονοµετρίας. Στις Βασικές Επιλογές Μαθήµατα 

επιλέγουµε το µάθηµα που θέλουµε να κάνουµε εγγραφή. 
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5.4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ ΣΤΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

Από τις Επιλογές Χρήστη, Τα Μηνύµατα, µου Νέο προσωπικό µήνυµα, επιλέγουµε τους 

εκπαιδευόµενους που θέλουµε να το λάβουν και πληκτρολογούµε το µήνυµα που θέλουµε. 

Στη συνέχεια πατάµε Αποστολή. 
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Προβολή µηνύµατος από τον εκπαιδευόµενο και απάντηση. 
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5.5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ  

Από την αρχική, Οικονοµετρία, Ενεργά εργαλεία, Ανακοινώσεις, Προσθήκη Ανακοινώσεων 

 

Συµπληρώνουµε τίτλο ανακοίνωσης και σώµα ανακοίνωσης και Υποβολή. 
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5.6 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Από διαχείριση µαθήµατος, ρυθµίσεις και επιλέγουµε διαγραφή µαθήµατος  

 

262728
 

                                                 

26
 https://download.openeclass.org/files/docs/1.7/Install.pdf 

27
 http://free.openeclass.org/     



 69

6 MOODLE 

6.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOODLE 

Για την συγκεκριµένη εγκατάσταση στην αρχή δηµιουργήσαµε µια βάση δεδοµένων µε το 

όνοµα του moodle στην phpmyadmin σε αντίθεση µε την εγκατάσταση του e-class που αυτό 

ήταν ενσωµατωµένο στα βήµατα της εγκατάστασης όπως είδαµε πιο πάνω. 

 

                                                                                                                                                        

 

28
 http://www.openeclass.org/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1/ 
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Για να γίνει η εγκατάσταση του Moodle κατεβάσαµε το zip αρχείο της τελευταίας 

έκδοσης από την σελίδα του Moodle (https://moodle.org/). Αποσυµπιέσαµε το αρχείο αυτό 

µέσα στον φάκελο του xampp htdocs. Στη συνέχεια από το xamp control κάνουµε start τις 

επιλογές apache και mysql. Ανοίξαµε το google chrome και πληκτρολογήσαµε 

localhost/moodle και ξεκινάει η εγκατάσταση. 

Επιλέγουµε Γλώσσα «Ελληνικά», στην συνέχεια «Επόµενο» και ακολουθούµε τα βήµατα 

στον οδηγό για να γίνει η παραµετροποίηση και η εγκατάσταση του Moodle. 
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Επιλέγουµε τύπο Βάσης ∆εδοµένων και πατάµε επόµενο. 
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Εισάγουµε τα στοιχεία της Βάσης που δηµιουργήσαµε στην phpmyadmin. 
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Γίνεται Έλεγχος διακοµιστή 
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‘Ελεγχος Υποδοµών λογισµικού 
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∆ηµιουργούµε κωδικό για την είσοδο στην πλατφόρµα  

 

Η Εγκατάσταση τελείωσε. Τώρα βάζουµε τον κωδικό που δηµιουργήσαµε 
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Η κεντρική σελίδα της πλατφόρµας του Moodle 
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6.2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE 

Επιλέγουµε ∆ιαχειριστής του ιστοχώρου, Μαθήµατα, Προσθήκη τροποποίηση 

µαθηµάτων, προσθήκη νέου µαθήµατος. Επιλέγουµε τις ρυθµίσεις που θέλουµε για το 

µάθηµα και πατάµε ∆ηµιουργία. 

 

 

Είσοδος στο µάθηµα που δηµιουργήσαµε 
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Στο µάθηµα που δηµιουργήσαµε επιλέγουµε µέθοδο εγγραφής µε αυτό-εγγραφη. 
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6.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE 

ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ  

Στην επιλογή ∆ιαχείριση, Χρήστες, Προσθήκη νέου χρήστη, πληκτρολογούµε τα στοιχεία 

του και πατάµε δηµιουργία. 

 

 

Μέσα στο µάθηµα της Οικονοµετρίας που δηµιουργήσαµε στην επιλογή ∆ιαχείριση, 

διαχείριση µαθήµατος,εγγραφή στο µάθηµα 
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6.4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ ΣΤΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥΣ  

Στην επιλογή Συµµετέχοντες στο µάθηµα Επιλέγουµε τους χρήστες που θέλουµε να 

σταλεί το µήνυµα και πατάµε αποστολή µηνύµατος. 

 

 

Πληκτρολογούµε το µήνυµα που θέλουµε και πατάµε αποστολή 
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Προβολή µηνύµατος από τον εκπαιδευόµενο και απάντηση. 
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6.5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ  

Στην αρχική µου, Μαθήµατα, Οικονοµετρία, Γενικά, Οµάδα συζητήσεων ειδήσεων και 

συµπληρώνουµε το νέο θέµα συζήτησης. 
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6.6 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  

Από διαχείριση κατηγορίας και µαθήµατος επιλέγουµε διαγραφή µαθήµατος 

 

29303132
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

29
 http://blogs.sch.gr/moodle/archives/140       

30
 http://www.slideshare.net/xgeorgakopoyloy/moodle-1-19245536      

31
 Οδηγός για το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle, Κάργα, Κατσάνα & Τρίμμης, 2009 (1-15).  
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7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ E-CLASS & MOODLE  

Αρχικά, συνοψίζονται τα βασικά θετικά και αρνητικά των δύο πλατφορµών: 

MOODLE 

Θετικά 

� ευρέως διαδεδοµένη πλατφόρµα εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως 

� βασισµένη σε παιδαγωγικές αρχές 

� προσφέρει φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και αλληλεπίδρασης 

µε τον χρήστη 

� παρέχει ποικιλία λειτουργιών/δραστηριοτήτων, όπως και 

ασφάλειας/τεχνικής υποστήριξης 

� απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτές, όσο και σε εκπαιδευόµενους και 

επισκέπτες 

� προσαρµόζεται εύκολα στη γλώσσα κάθε χρήστη 

� δωρεάν διανοµή 

Αρνητικό 

� Για την πλήρη κατανόηση της πλατφόρµας απαιτείται περισσότερη εκπαίδευση 

 

E - CLASS 

Θετικά 

� Ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην 

εκπαιδευτική δραστηριότητα  

� ∆ηµιουργία ενός εύχρηστου µέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας 

εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου. 

� Αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και τις συσσωρευµένης 

εκπαιδευτικής εµπειρίας.  

� Εποικοδοµητική χρήση του ∆ιαδικτύου και της άρτιας δικτυακής υποδοµής των 

ιδρυµάτων.  
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� Ευκολία στη χρήση από εκπαιδευτές – εκπαιδευόµενους για την υποστήριξη 

ατόµων µε διαφορετική τεχνολογική παιδεία και κουλτούρα αλλά µε τις ίδιες 

υψηλές απαιτήσεις στην ποιότητα της προσφερόµενης εκπαίδευσης.  

� Παροχή µιας αξιόπιστης χαµηλού κόστους υπηρεσίας τηλεµατικής για την 

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση.  

� Προσαρµοστικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες – απαιτήσεις των Ιδρυµάτων.  

� Ευκολία στη διαχείριση, την αναβάθµιση και την επέκταση.  

� Ελεύθερη διάθεση και κεντρική υποστήριξη από το Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο 

GUnet. 

� ∆ιακριτοί ρόλοι των χρηστών . 

� ∆ιακριτές κατηγορίες των µαθηµάτων.  

� ∆οµηµένη παρουσίαση του µαθήµατος.  

� Ευκολία χρήσης 

� ∆ωρεάν διανοµή  

Αρνητικό 

� Όταν οι δραστηριότητες της πλατφόρµας ενταχθούν στην καθηµερινότητα του 

χρήστη και χρειαστεί εξέλιξη, τότε θα πρέπει να µετακινηθεί σε άλλο σύστηµα. 

Μετά την εγκατάσταση και την λειτουργία που κάναµε στις πλατφόρµες eclass και 

moodle πρέπει να σηµειωθεί ότι η εγκατάσταση για το e-class ήταν πιο απλή από το moodle, 

ακόµα και η βάση που χρειάστηκε να δηµιουργήσουµε ήταν ενσωµατωµένη µέσα στα 

βήµατα της εγκατάστασης, έτσι δεν απαιτούσε την εγκατάστασή της µέσα από το 

phpmyadmin. Ακόµα και  οι λειτουργίες µέσα στην πλατφόρµα είναι πολύ πιο απλές και 

θεωρούµε πως είναι πιο ευχάριστο το περιβάλλον της για καινούργιους χρήστες. 

Τα δύο συστήµατα (moodle και eclass), βασίζονται στη φιλοσοφία του λογισµικού 

ανοιχτού κώδικα, προσφέρουν στον εκπαιδευόµενο ένα ανοιχτό, ασφαλές και αξιόπιστο 

σύστηµα και έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, που συνοψίζονται σε πίνακα που 

ακολουθεί, ο οποίος είναι µια προσπάθεια αντιστοίχησης των λειτουργιών τους. 

Από τα συστήµατα που παρουσιάστηκαν στην εργασία αυτή  
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Φαίνεται να υπερτερεί το Moodle, κυρίως ως προς γενικότερα χαρακτηριστικά του που 

δεν αφορούν τόσο την χρήση, επειδή: 

� Έχει τη µεγαλύτερη και καλύτερα οργανωµένη βάση χρηστών, για παροχή  

� υποστήριξης σε διαχειριστές και χρήστες, 

� έχει το µεγαλύτερο σύνολο χαρακτηριστικών, κι έτσι µπορεί να υποστηρίζει µια 

µεγάλη ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων, 

� χρησιµοποιεί γνώριµες, ώριµες και ισχυρές τεχνολογίες, 

� είναι άµεσα παραµετροποιήσιµο, ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθηµάτων και  

των χρηστών. 

 

Για την αξιολόγηση τους (ως προς τη χρήση) εµφανίστηκε η ανάγκη δηµιουργίας 

κριτηρίων σύµφωνα µε τα οποία θα γίνει η σύγκριση αυτών. Αποµονώσαµε µόνο τα 

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των συστηµάτων που κρίθηκαν απαραίτητες για τη 

ευχρηστία των συστηµάτων. Έτσι καταλήξαµε στα παρακάτω κριτήρια: 

� ευκολία εγκατάστασης 

� ευκολίας εγκατάστασης ελληνικής γλώσσας 

� ευκολία δηµιουργίας µαθήµατος 

� ευκολία διαγραφής µαθήµατος  

� ευκολία εγγραφής µαθητού σε µάθηµα  

� δυνατότητα σύγχρονης επικοινωνίας (chat) 

� δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων 

 

Ακολουθεί ο προαναφερόµενος συνοπτικός πίνακας βαθµολόγησης λειτουργιών (όπου 1= 

αδύνατον, 5=πολύ εύκολο) για τις δύο πλατφόρµες: 

 

Κριτήριο E-class Moodle 

Ευκολία εγκατάστασης 5 4 
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Υποστήριξη Eλληνικής 

γλώσσας 

5 5 

Ευκολία δηµιουργίας 

µαθήµατος 

5 4 

Ευκολία εγγραφής 

µαθητού σε µάθηµα  

5 4 

Ευκολία καταχώρησης 

περιεχοµένου µαθήµατος  

5 4 

Ευκολία διαγραφής 

µαθήµατος  

5 5 

∆ιαχείριση µαθητών  5 4 

Ευκολία δηµιουργίας τεστ  5 5 

∆υνατότητα σύγχρονης 

επικοινωνίας (chat) 

5 5 

∆υνατότητα ανάρτησης 

ανακοινώσεων  

4 5 

 

Πίνακας: Σύγκριση E-Class & Moodle (ως προς τις λειτουργίες τους) 

  Και τα δύο συστήµατα εµφανίζουν ελάχιστα ως µηδαµινά αρνητικά στοιχεία και τα 

σηµεία στα οποία, όπως προαναφέρθηκε υπερτερεί η πλατφόρµα του Moodle, αφορούν 

κυρίως γενικότερα χαρακτηριστικά του.  

 

Ακολουθεί πίνακας αξιολόγησης Συστηµάτων 

∆ιαχείριση µαθηµάτων 

 

Λειτουργίες/Εργαλεία  E-class Moodle 

Πίνακας ανακοινώσεων  √ √ 
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Agenda/Ηµερολόγιο  √ √ 

Γλωσσάρι   √ 

Εύκολη προσαρµογή 

µαθήµατος  

√ √ 

Σύνδεσµοι σε πόρους στον 

παγκόσµιο ιστό  

√ √ 

Σύνολο 4 5 

 

 

∆ιαχείριση τάξης 

Λειτουργίες/Εργαλεία E-class Moodle 

∆ηµιουργία και ανάθεση 

εργασιών σε µαθητές  

√ √ 

Οργάνωση µαθηµάτων σε 

οµάδες  

√ √ 

Βαθµολόγηση ασκήσεων 

αξιολόγησης  

√ √ 

Παρακολούθηση επίδοσης 

µαθητών  

√ √ 

Οδηγίες στον µαθητή  για 

βελτίωση της απόδοσης  

 √ 

Αποστολή εκπαιδευτικού 

υλικού σε µία οµάδα 

µαθητών  

√ √ 

Σύνολο 5 6 
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Εργαλεία Επικοινωνίας 

Λειτουργίες/Εργαλεία E-class Moodle 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  √ √ 

Ανταλλαγή-κοινή χρήση 

αρχείων  

√ √ 

Forum συζητήσεων  √ √ 

Σύγχρονη επικοινωνία (chat)  √ √ 

Σύνολο  4 4 

 

 

Εργαλεία Μαθητών 

Λειτουργίες/Εργαλεία E-class Moodle 

Παρακολούθηση 

προσωπικής προόδου  

√ √ 

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης  √ √ 

Μηχανισµός αναζήτησης 

εντός του εκπαιδευτικού 

υλικού  

√ √ 

Πρόσβαση στην ατοµική 

βαθµολογία  

√ √ 

Σύνολο 4 4 
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Εργαλεία Αξιολόγησης 

Λειτουργίες/Εργαλεία E-class Moodle 

Εργαλεία για τη δηµιουργία 

διαγωνισµάτων  

√ √ 

Αυτόµατη και 

προγραµµατισµένη 

παράδοση διαγωνισµάτων  

 √ 

Τυχαία εµφάνιση ερωτήσεων   √ 

Αυτόµατη εξαγωγή 

βαθµολογίας  

√ √ 

Υποστήριξη διαφορετικών 

τύπων διαγωνισµάτων  

√ √ 

Αυτόµατη παραγωγή 

διαγωνισµάτων από έτοιµους 

πόρους 

√ √ 

Σύνολο  4 6 

 

Αποτελέσµατα Αξιολόγησης 

Αρχικά πρέπει να σηµειωθεί ότι το περιβάλλον της πλατφόρµας του e-class προσελκύει τον 

χρήστη µε τον λιτό του σχεδιασµό και την απλότητα στο χειρισµό του, σε αντίθεση µε το 

moodle όπου ο χρήστης χρειάζεται να πειραµατιστεί µε διάφορες επιλογές εώς ότου 

ανακαλύψει αυτό που πραγµατικά θέλει. Από την παραπάνω συγκριτική ανάλυση προέκυψε 

µια µικρή υπεροχή του moodle ως προς τις δυνατότητες που προσφέρει στον χρήστη.   
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μέσα από την συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία έγιναν φανερά τα τεράστια 

πλεονεκτήµατα που έχουν καταρχάς να προσφέρουν οι υπολογιστές και το διαδίκτυο στην 

σηµερινή εποχή και τις καθηµερινές ανάγκες αφενός και αφετέρου οι δυνατότητες που 

διαθέτουν η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και οι δυο πλατφόρµες ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης E-class & Moodle για την σύγχρονη εκπαίδευση, ώστε να προσφέρουν πιο 

εποικοδοµητικούς και αποτελεσµατικούς τρόπους µάθησης. 

Οι δύο πλατφόρµες, παρά τις µικρές µεταξύ τους διαφορές που αναδείχθηκαν στην 

παρούσα εκπόνηση, διαθέτουν πλεονεκτήµατα που δεν χαρακτήριζαν κανένα άλλο 

εκπαιδευτικό µέσο στο παρελθόν. Μέσα από την αναλυτικά περιγραφόµενη εγκατάστασή 

τους, φάνηκε πως µπορούν να προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες και περιβάλλοντα 

εργασίας στους χρήστες, ευκολίες εγκατάστασης, πρόσβασης και γλώσσας, επικοινωνίας 

µεταξύ των αλληλεπιδρώντων µερών, ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης. 

Επιπλέον, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την κεντρική διοίκηση για την επιµόρφωση 

και τη δια βίου µάθηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς 

κάθε βαθµίδας για να εµπλουτίσουν το καθηµερινό µάθηµά τους, να το κάνουν πιο 

ενδιαφέρον για τους µαθητές τους, ενώ ταυτόχρονα να τους εισάγουν στη χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής. 

Συνεπώς, τα δυο εργαλεία σκόπιµο κρίνεται να µπουν ακόµα περισσότερο στην 

καθηµερινή ζωή των ανθρώπων και ιδίως όσων εκπαιδεύονται (τόσο σε ατοµικό όσο και σε 

οµαδικό επίπεδο), µοιράζονται πληροφοριακό υλικό και επικοινωνούν, σε πλείστους τοµείς 

της σηµερινής δραστηριότητας και παραγωγής. 
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