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Περίληψη 
 Η συγκεκριµένη εργασία επικεντρώνεται στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που 
αφορά τα ατυχήµατα στο σχολικό χώρο. Ειδικότερα, αυτή η διπλωµατική ασχολείται µε την 
εκπαίδευση των δασκάλων και των καθηγητών σε αυτόν τον τοµέα µέσω των γνωστών 
συστηµάτων διαχείρισης µάθησης ή Learning Management Systems.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον όρο επιµόρφωση και το πόσο 
αναγκαία είναι σε όλους τους τοµείς. Μεγαλύτερη σηµασία δίνεται στην επιµόρφωση των 
ενηλίκων. Στο δεύτερο κεφάλαιο στοχεύουµε στα συστήµατα υποστήριξης µάθησης και στις 
βασικές τους έννοιες. Έτσι, γίνεται αναφορά στα σύγχρονα και στα ασύγχρονα συστήµατα 
εκπαίδευσης και στις κατηγορίες τους. Επιπρόσθετα, γίνεται εκτενής αναφορά στα συστήµατα 
Διαχείρισης Περιεχοµένου (CMS: Content Management System) µε κυρίαρχα τα συστήµατα 
διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (LCMS: Learning Course Management Systems). 
Συγκεντρωτικά, επιδιώκουµε µία αναλυτική σύγκριση των παραπάνω κατηγοριών συστηµάτων. 

 Ο πυρήνας της διπλωµατικής όµως είναι το τρίτο κεφάλαιο όπου αναλύονται διεξοδικά 
τα συστήµατα διαχείρισης µάθησης (LMS: Learning Management Systems) καθώς και τα 
πρότυπα και οι προδιαγραφές τους. Αφιερώνεται ξεχωριστό υποκεφάλαιο στα κριτήρια 
αξιολόγησης των συστηµάτων και παρουσιάζονται οι πιο γνωστές εφαρµογές-πλατφόρµες. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο περνάµε σε µία παρουσίαση των θεµάτων υγείας, ασφάλειας και 
προστασίας σε εργασιακούς χώρους και στο πέµπτο αναφερόµαστε στο σχεδιασµό και στην 
υλοποίηση LMS συστηµάτων για την εκπαίδευση στην ασφάλεια και στην προστασία. 
Επιπλέον, παρουσιάζεται η µεθοδολογία για το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού υλικου. 
Ταυτόχρονα, στο κεφάλαιο έξι αναπτύσσεται όλη η παραπάνω µεθοδολογία για την επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών στην αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών. Παράλληλα, αναφέρονται οι 
πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι, περνάµε στο έβδοµο 
κεφάλαιο όπου γίνεται κατανοητό πώς όλα τα παραπάνω µπορούν να υποστηριχθούν από ένα 
ολοκληρωµένο LMS σύστηµα που να συνδυάζει όλες τις προδιαγραφές. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται 
αναφορά και στο PBL, δηλαδή στην εφαρµογή Problem Based Learning.  

 Τέλος το όγδοο κεφάλαιο είναι ουσιαστικά µία συγκριτική παρουσίαση µεταξύ των LMS 
συστηµάτων σε συνδυασµό µε τα προτεινόµενα σχέδια αξιολόγησης. 
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Abstract 
This paper focuses on the training of teachers for accidents in the school area. In 

particular, this thesis deals with the education of teachers and professors in this field by the 
known learning management systems or Learning Management Systems.  

In the first chapter special attention is given to the term training and how necessary it is  
in all areas. Greater importance is given to the training of adults. In the second chapter we aim at 
learning support systems and the basic concepts. Thus, reference is made in modern and 
asynchronous education systems and their categories. In addition, there is extensive reference to 
the Content Management Systems (CMS: Content Management System) with dominant Learning 
Content Management Systems (LCMS: Learning Course Management Systems). Aggregated, we 
seek a detailed comparison of the above categories of systems. 

The core of diplomatic but is the third chapter which thoroughly analyzes the learning 
management systems (LMS: Learning Management Systems) and the standards and 
specifications. It devotes a separate subsection in systems evaluation criteria and presents the 
most famous-platform applications. 

In the fourth chapter we go to a presentation of a health, safety and security in the 
workplace and in the fifth referring to the design and implementation of LMS systems for 
training in security and protection. Furthermore, the methodology for the design of educational 
material presented. Simultaneously, in chapter six is growing all the above methodology for 
teacher training in emergency response. In parallel, we present the possible emergency situations 
in the school environment. So we pass in the seventh chapter, where it is understood how all this 
can be supported by an integrated LMS system that combines all the specifications. For this 
reason, reference is made in PBL, i.e. the application Problem Based Learning. 

Finally, the eighth chapter is essentially a comparative presentation between LMS 
systems in conjunction with the proposed evaluation plans. 
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Κεφάλαιο 1ο: Η επιμόρφωση 

1.1 Ορισµοί-Έννοιες του όρου ‘Επιµόρφωση’. Ο ρόλος της και η σηµασία της. 
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Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στην ενηµέρωσή τους όσον αφορά, γενικά, 
τις εξελίξεις των επιστηµών και, ειδικά, των επιστηµών της Αγωγής, ώστε να επιτυγχάνεται η 
συνεχής αναβάθµιση της ποιότητας της εργασίας τους στο σχολείο και η ανταπόκρισή τους στις 
νέες, κάθε φορά, κοινωνικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Συνδέεται, πολλές φορές, είτε µε 
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα, τα Προγράµµατα Σπουδών και τα µοντέλα διδασκαλίας, 
είτε µε την ανάγκη ανανέωσης ή συµπλήρωσης των επιστηµονικών γνώσεων που είναι απόρροια 
των εξελίξεων των επιστηµών. Είναι αυτονόητο ότι σήµερα, λόγω των πολύ γρήγορων 
επιστηµονικών αλλαγών, η επιµόρφωση πρέπει να είναι συνεχής και να έχει σχέση µε το 
αντικείµενο που ασχολείται ο εκπαιδευτικός. 

Ο εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου «επιµόρφωση» έχει γίνει αντικείµενο πολλών 
συζητήσεων, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ο λόγος των συζητήσεων αυτών 
ήταν οι διαφορετικές θεωρήσεις του όρου από διάφορους ειδικούς µελετητές του θεσµού. Ο 
όρος επιµόρφωση, ετυµολογικά, σηµαίνει την «πρόσθετη», την «περαιτέρω» ή 
«συµπληρωµατική» µόρφωση (επί+µόρφωση). Είναι µια καινούρια γνώση που σχετίζεται άµεσα 
µε το επάγγελµα αυτού που την δέχεται και για την οποία έχουν δοθεί πολλοί ορισµοί. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τις παραπάνω απόψεις, θα τονίζαµε ότι η επιµόρφωση είναι µια 
µορφωτική διαδικασία, µε συνέχεια, που σκοπό έχει να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να βελτιώσει 
και να διευρύνει τις επαγγελµατικές και επιστηµονικές του γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να 
µπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς στην υψηλή αποστολή του, για το καλό του ίδιου, των 
µαθητών του αλλά και του κοινωνικού συνόλου. 

Πριν, όµως, προχωρήσουµε στην ανάλυση του όρου επιµόρφωση, θα πρέπει να τον 
αντιδιαστείλουµε, µε τους όρους µόρφωση και κατάρτιση, που είναι κάτι το διαφορετικό, καθώς 
και µε τον όρο µετεκπαίδευση, που είναι κάτι το παραπλήσιο. 

Η λέξη µόρφωση παράγεται από το ρήµα µορφώνω (δίνω µορφή σε µία ύλη, διαπλάσσω 
ένα αντικείµενο) και χρησιµοποιήθηκε αρχικά στην Τέχνη, από την περιοχή της οποίας πέρασε 
στην Παιδαγωγική, για να δηλώσει την παιδαγωγική ενέργεια που αποβλέπει στη διάπλαση του 
ατόµου, έτσι ώστε να λάβει µια εσωτερική µορφή. 

Σε γενικές γραµµές µόρφωση είναι η διάπλαση, η διαµόρφωση, η σχηµατοποίηση του 
ανθρώπου, µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες και µορφωτικά αγαθά, ώστε να ανταποκρίνεται 
αποτελεσµατικότερα στις κοινωνικές απαιτήσεις. Θεµελιώδες γνώρισµα της µόρφωσης είναι ο 
δυναµικός της χαρακτήρας, καθώς είναι συνυφασµένη άρρηκτα µε τη ζωή, η οποία 
χαρακτηρίζεται από διαρκή εξέλιξη. Κοινό τόπο αποτελεί ο διαχωρισµός-διαίρεση της 
µόρφωσης σε εξέλιξη γενική και επαγγελµατική. Με την επαγγελµατική µόρφωση, έχει σχέση 
και η κατάρτιση, από την άποψη της εξειδίκευσης, κυρίως στα τεχνικά και, εν µέρει, στα 
πνευµατικά επαγγέλµατα. 

Ανάµεσα στη βασική εκπαίδευση-κατάρτιση και την επιµόρφωση, υπάρχει µια στενή 
σχέση, αµφίδροµης ανατροφοδότησης γιατί η µια ανατροφοδοτεί την άλλη. Θα µπορούσε 
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δηλαδή να συγκριθεί µε τη σχέση που έχει η θεωρία µε την πράξη. Η βασική κατάρτιση, όµως, 
σχετίζεται και µε τη επιµόρφωση, γιατί η δεύτερη παίρνει τις γνώσεις από την πρώτη, τις 
διευρύνει και οδηγεί στην εξειδίκευση. Έτσι, η επιµόρφωση, µε τις µορφές που παρακάτω θα 
εξετάσουµε, και που αφορά κυρίως τους εκπαιδευτικούς, συµπληρώνει αλλά και διευρύνει τη 
βασική εκπαίδευση- κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Επειδή η επιµόρφωση περιλαµβάνει την 
επιπλέον µόρφωση που ένας εκπαιδευτικός δέχεται µετά το πέρας των βασικών του σπουδών, 
στο ευρύ αυτό πλαίσιο, περιλαµβάνονται και άλλες επιµορφωτικές δραστηριότητες, πιο 
εξειδικευµένες, που έχουν σχέση µε το χρόνο (µετεκπαίδευση), µε τη συµπλήρωση της βασικής 
εκπαίδευσης (εξοµοίωση), ή µε τον τόπο στον οποίο ένας εκπαιδευτικός δέχεται τη γνώση.11 Για 
όλα αυτά γίνεται λόγος στη συνέχεια της εργασίας µας. 

Με τον όρο µετεκπαίδευση ορίζουµε, κατά κανόνα, εκείνη την εκπαίδευση µετά τη 
βασική, που σκοπό έχει να ενηµερώσει τους µετεκπαιδευόµενους, ώστε να ασκήσουν ένα 
διαφορετικό ρόλο στον ίδιο χώρο εργασίας, συνήθως εποπτικό ή διοικητικό, ή τέλος να 
εργασθούν σε έναν ιδιαίτερο τοµέα, να ασκήσουν δηλαδή µια ειδική λειτουργία στην ίδια 
υπηρεσία. 

Οι έννοιες επιµόρφωση και µετεκπαίδευση, έχουν στενή σχέση µεταξύ τους χωρίς να 
ταυτίζονται. Η δεύτερη µπορεί να είναι συνέχεια της πρώτης, να διευρύνει τις γνώσεις και να 
οδηγεί στην περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας αλλά και τις εξειδίκευσης του 
εκπαιδευτικού. Η επιπλέον µόρφωση των εκπαιδευτικών, πέραν από αυτή που παρέχεται στις 
παραγωγικές σχολές τους και που αφορά σε βασικά και ειδικά διδακτικά αντικείµενα, αλλά και η 
επιπλέον κατάρτιση για βελτίωσή τους, αποτελούν κοινό σηµείο και κοινό στόχο των δύο αυτών 
θεσµών. 

Οι διαφορές επιµόρφωσης–µετεκπαίδευσης συνίστανται στο χρόνο και το σκοπό της 
καθεµιάς. Η µετεκπαίδευση είναι, σαφέστατα, µακρύτερης διάρκειας και αποβλέπει στην 
παραγωγή στελεχών. Ακόµη, δεν αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών αλλά σχετικά λίγους, 
γιατί η επιλογή όσων θα µετεκπαιδευτούν γίνεται µε τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων. Την 
τελευταία δεκαετία, η εξοµοίωση έρχεται να προστεθεί ως όρος ανάµεσα στη µετεκπαίδευση και 
την επιµόρφωση. Είναι µια διαδικασία που αφορά κυρίως στο συµπλήρωµα των βασικών 
γνώσεων που οι εκπαιδευτικοί έχουν πάρει. 

Επιπλέον η εξοµοίωση στοχεύει στη διαµόρφωση θετικών στάσεων, στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και στην υιοθέτηση συµπεριφορών, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις του µορφωτικού και κοινωνικού ρόλου του σχολείου: αποδοχή καινοτοµιών στο 
σχολικό πρόγραµµα, την αξιολόγηση, τη διοίκηση του σχολείου. 

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εξοµοίωση είναι: η συµπλήρωση και επέκταση 
της βασικής επαγγελµατικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, η απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων που αφορούν νέες γνωστικές περιοχές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις, η 
διαµόρφωση θετικών στάσεων, η ανάληψη πρωτοβουλιών και υιοθέτηση συµπεριφορών, που 

  16



ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του µορφωτικού και κοινωνικού ρόλου του 
σχολείου αποτελέσµατα που αναµένονται από τους αντίστοιχους τεθέντες στόχους. 

1.2 Η αναγκαιότητα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

  Είναι φανερό πως η επιµόρφωση αποτελεί βασικό αίτηµα των εκπαιδευτικών. οι στόχοι 
της επιµόρφωσης επικεντρώνονται στην ενηµέρωση στις σύγχρονες παιδαγωγικές και 
κοινωνιολογικές επιστήµες, στην κάλυψη των διδακτικοπαιδαγωγικών ελλείψεων των 
εκπαιδευτικών στη βασική τους εκπαίδευση και στην πρακτική διδασκαλία, στην ενίσχυση και 
ενθάρρυνση για επισήµανση προβληµάτων στη σχολική µονάδα και αναζήτηση της λύσης και 
της αντιµετώπισής τους, στην προαγωγή της επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών και µεταξύ 
γονέων και εκπαιδευτικών, στην ενηµέρωση στις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες µέσα από 
αυτές για περαιτέρω γνώση και ενηµέρωση, και τέλος, στο άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. 

 Επίσης, πιστεύεται ότι µε την επιµόρφωση οι εκπαιδευτικοί θα είναι ικανοί να 
ανταποκριθούν στο ρόλο που η σύγχρονη εποχή απαιτεί από αυτούς. Άλλωστε, η ανανέωση 
είναι ουσιαστικό στοιχείο για τον κόσµο µας σήµερα. Οι ανωτέρω στόχοι της επιµόρφωσης, 
ουσιαστικά, καταδεικνύουν και τις ποικίλες καταστάσεις που την καθιστούν αναγκαία. 
Συγκεκριµένα, η αναγκαιότητα της επιµόρφωσης γίνεται ιδιαιτέρως αισθητή όταν µεσολαβεί 
αρκετός χρόνος ανάµεσα στην αποφοίτηση από τη σχολή βασικής κατάρτισης και το διορισµό, 
µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ελλείψεις στη βασική εκπαίδευση-κατάρτιση. Ακόµη, η 
επιµόρφωση είναι αναγκαία όταν πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές αλλαγές σε διάφορους 
τοµείς επειδή οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν δεν είναι επαρκώς 
ενηµερωµένοι. 

 Και τέλος, όταν γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ή όταν 
εκπαιδευτικοί προωθούνται σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης, η επιµόρφωσή τους είναι 
αναγκαία, προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων τους καθηκόντων. 

 Πιστεύουµε ότι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν σήµερα οι εκπαιδευτικοί και που 
σχετίζονται µε τον τοµέα της επιµόρφωσης είναι: 

 • η ανάδειξη της συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε καθοριστικό παράγοντα της 
αντιµετώπισης των σύγχρονων κοινωνικών αλλά και εκπαιδευτικών προβληµάτων, 

 • η εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, και 

 • η δεκτικότητα και ευαισθητοποίησή τους απέναντι σε µαθητές που προέρχονται από 
διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια. 
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 Οι ραγδαίες, µάλιστα, εξελίξεις στο χώρο της επιστήµης και της τεχνολογίας και η 
διεθνοποίηση των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων ασκούν τεράστιες 
επιδράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Στην πορεία προς την “κοινωνία της γνώσης”, το σχολείο 
οφείλει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για ευελιξία, προσαρµοστικότητα και 
αλλαγή, στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του, στο περιεχόµενο της σχολικής γνώσης, τη 
χρησιµοποίηση και εφαρµογή εκπαιδευτικών µέσων και πρακτικών και την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού αποτελέσµατος. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το βασικότερο παράγοντα επιτυχίας 
του έργου αυτού. Γι’ αυτό πρέπει να διαθέτει το απαιτούµενο επιστηµονικό κύρος, τις σύγχρονες 
επικοινωνιακές δεξιότητες, την εξοικείωση µε τα καινούρια παιδαγωγικά ρεύµατα και τις νέες 
µεθοδολογικές προσεγγίσεις, την επαγγελµατική δηλαδή επάρκεια που µπορεί να αποκτηθεί, µε 
τον καλύτερο τρόπο µέσω της συνεχούς επιµόρφωσης, αξιοποιώντας µάλιστα, τις υποδοµές των 
πανεπιστηµίων. 

1.3 Επιµόρφωση και εκπαίδευση ενηλίκων 

 Ο όρος εκπαίδευση ενηλίκων χρησιµοποιείται προκειµένου να περιγράψει εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και διαδικασίες που απευθύνονται σε ενήλικες. Συνεπώς, η ηλικία αποτελεί ένα 
από τα κριτήρια που τη διαφοροποιεί από τις άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών παροχών. η 
εκπαίδευση ενηλίκων προσδιορίζεται σε σχέση µε ένα αρχικό κύκλο σπουδών, στον οποίο 
έρχεται ως συνέχεια, συµπλήρωση ή αναπλήρωση αυτού. Αφορά σε οργανωµένες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, σκοπός των οποίων είναι άλλοτε η βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης 
των ατόµων και άλλοτε η ολοκλήρωση της προσωπικής ανάπτυξης. Σε αρκετές περιπτώσεις πάλι 
η εκπαίδευση ενηλίκων εξελίχθηκε µέσα από την καθηµερινή χρήση του όρου σε όρο συλλογικό 
και περιέλαβε την έννοια του θεσµού, µέσω του οποίου ενήλικα άτοµα ενθαρρύνονται ή 
επιχειρούν µε δική τους πρωτοβουλία να συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
επιδιώκοντας µε τον τρόπο αυτό να επιφέρουν αλλαγές στις γνώσεις, στις στάσεις και στις 
δεξιότητές τους ή να διαφοροποιήσουν προς το καλύτερο τη θέση που κατέχουν. 

1.4 Επιµόρφωση και συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

 Η έννοια της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, περιλαµβάνεται στο ευρύτερο εννοιολογικό 
πεδίο της επιµόρφωσης αν και δεν υπάρχει καθολική συµφωνία ως προς το ακριβές περιεχόµενο 
του όρου. Από ορισµένους θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την έννοια του όρου εκπαίδευση 
ενηλίκων, ενώ από άλλους θεωρείται µια από τις λειτουργίες της. Στην τελευταία περίπτωση 
αναφέρεται στην εκπαιδευτική δυνατότητα για συµπλήρωση της εκπαίδευσης των ατόµων στο 
πλαίσιο των επαγγελµατικών τους αναγκών που παρέχεται µε σύντοµης διάρκειας εκπαιδευτικά 
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προγράµµατα, µέσω των οποίων ανανεώνονται ή συµπληρώνονται οι γνώσεις των εργαζοµένων, 
η απόκτηση απ’ αυτούς νέων δεξιοτήτων, η ανταλλαγή εµπειριών και η επίλυση προβληµάτων 
προερχoµένων από το πεδίο της επαγγελµατικής τους πρακτικής. Και στην ελληνική 
πραγµατικότητα η έννοια χρησιµοποιείται, ακριβώς µε τη διάσταση που παραπάνω αναφέραµε. 
Συνεπώς, πλησιάζει κατά πολύ την έννοια της επιµόρφωσης, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που 
χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε αυτή. 

1.5 Επιµόρφωση και δια βίου εκπαίδευση 

 Η δια βίου εκπαίδευση κινείται στον ίδιο εννοιολογικό χώρο µε την εκπαίδευση 
ενηλίκων και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση αν και πολλοί ταυτίζουν τις έννοιες αυτές. Βασική 
αρχή της δια βίου εκπαίδευσης είναι ότι αυτή θα πρέπει να αποτελεί µια ολοκληρωµένη και 
συντονισµένη διαδικασία η οποία θα συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του ατόµου. 

 Συνοπτικά, θα µπορούσαµε να τονίσουµε ότι η δια βίου εκπαίδευση µπορεί να θεωρηθεί 
πιο πολύ ως µία νέα φιλοσοφία στην εκπαίδευση και λιγότερο ως κάποια εκπαιδευτική πολιτική 
που µπορεί να εφαρµοστεί. Με το σκεπτικό αυτό, η δια βίου εκπαίδευση διαφοροποιείται 
σηµαντικά από την επιµόρφωση. Για να επιτευχθούν, λοιπόν, οι στόχοι της επιµόρφωσης, όπως 
πιο πάνω αναφέραµε, θα πρέπει αυτή να προσφέρεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διέπεται από τις 
αρχές µάθησης των ενηλίκων. Οι αρχές αυτές είναι: 

• Η αρχή της ανταποδοτικότητας των γνώσεων. Έχει διαπιστωθεί και ερευνητικά πως η µάθηση 
των ενηλίκων είναι αποδοτική, όταν οι παρεχόµενες σε αυτούς γνώσεις σχετίζονται µε τη 
σταδιοδροµία τους στο χώρο δουλειάς . 

• Η αρχή της κατανόησης και δηµιουργικής αφοµοίωσης των παρεχόµενων γνώσεων. Με βάση 
την αρχή αυτή, όσο πιο απλές και άµεσα κατανοητές είναι οι γνώσεις που παρέχονται στους 
ενήλικες, τόσο ευκολότερα κατανοούνται και αφοµοιώνονται  

• Η αρχή της ανακάλυψης των γνώσεων. Η συµµετοχή και η συνεργασία των ίδιων των 
ενηλίκων, παράλληλα µε τους επιµορφωτές, στην ανακάλυψη των γνώσεων, στην αναζήτηση και 
λύση των προβληµάτων είναι πιο αποδοτική. 

• Η αρχή της συνεργατικότητας. Η οµαδική διερεύνηση γνώσεων, σε επιµορφωτικά 
προγράµµατα, θεωρείται για τους ενήλικες ως ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος µάθησης  

• Η αρχή της πρακτικότητας. Είναι γνωστό ότι οι ενήλικες επιµορφούµενοι που εργάζονται στο 
χώρο της εκπαίδευσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για γνώσεις και πληροφορίες που τους 
διευκολύνουν στο διδακτικό τους έργο. Οι γνώσεις και πληροφορίες αυτές γίνονται πιο 
εύληπτες, όταν προσφέρονται µε τρόπο που είναι σχετικός µε τη µέθοδο εργασίας των 
επιµορφουµένων στη σχολική µονάδα  
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Κεφάλαιο 2ο: Βασικές έννοιες 
συστημάτων υποστήριξης μάθησης. 

2.1 Ιστορική Αναδροµή Συστηµάτων Υποστήριξης Μάθησης 

Η ιδέα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ξεκίνησε την δεκαετία του 60 ξεκινώντας µε 
στόχο να υποστηρίξει συµπληρωµατικά τις κλασικές µεθόδους εκπαίδευσης. Τα πρώτα 
συστήµατα που δηµιουργήθηκαν απλά χρησιµοποιούσαν τον υπολογιστή σαν εργαλείο 
πρακτικής εκπαίδευσης και ονοµάστηκαν συστήµατα εξάσκησης/εκπαίδευσης βασισµένα στον 
υπολογιστή (CBT: Computer Based Training) & (CBI: Computer Based Instruction). Στη 
συνέχεια και παράλληλα µε την µε την εξάπλωση των προσωπικών υπολογιστών (δεκαετία 80) η 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση έκανε ένα ακόµα βήµα µε την εύκολη διάθεση εκπαιδευτικού 
υλικού µέσω οπτικών δίσκων (CD). Στην δεκαετία του 90 η αλµατώδη εξάπλωση του World 
Wide Web άνοιξε νέους ορίζοντες καθιστώντας την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδοµένων 
εύκολη και προσιτή επηρεάζοντας όλες τις δραστηριότητες όπως και την εκπαίδευση. Έτσι 
λοιπόν αρχίζουµε να βλέπουµε τα πρώτα συστήµατα υποστήριξης µάθησης τα οποία 
στηρίζονταν στο Web και έτσι πλέον η εξ ‘ αποστάσεως εκπαίδευση συναντάτε µε τις έννοιες 
(IBT: Internet-Based Training ή WBT: Web-Based Training). Όλες οι βαθµίδες εκπαίδευσης 
αρχίζουν να χρησιµοποιούν εργαλεία υποστήριξης µάθησης WBT σαν απαραίτητο κοµµάτι της 
κλασικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον η έννοια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
αρχίζει να χρησιµοποιείτε από επιχειρήσεις και ιδιωτικούς φορείς για την εκπαίδευση 
προσωπικού από κυβερνητικούς οργανισµούς για την υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης 
καθώς επίσης και για την προώθηση της συνεργασία µέσω διαδικτύου. Όσο τα δίκτυα 
βελτιώνουν τις ταχύτητες τους και µπορεί να µεταδοθεί µεγαλύτερος όγκος δεδοµένων αρχίζει 
σιγά-σιγά να εµφανίζονται µορφές εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που βασίζονται στην σύγχρονη 
εκπαίδευση (Συστήµατα Σύγχρονης Εξ’αποστάσεως Εκπαίδευσης) υποστηρίζοντας µορφές 
εκπαίδευσης και έννοιες όπως (Τηλε-διάσκεψη, Τηλε-Εργασία, Τηλε-Ιατρική κτλ). 

Συνοψίζοντας λοιπόν όταν µιλάµε για συστήµατα υποστήριξης µάθησης µιλάµε για 2 
κατηγορίες συστηµάτων: Ασύγχρονα & Σύγχρονα Συστήµατα. Τη σηµερινή εποχή, όλα τα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα τα οποία είτε βασίζουν την διδασκαλία τους εξολοκλήρου στην εξ’ 
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αποστάσεως εκπαίδευση χρησιµοποιώντας ολοκληρωµένα συστήµατα σύγχρονης και 
ασύγχρονης επικοινωνίας, είτε την χρησιµοποιούν συµπληρωµατικά µε τις κλασικές µεθόδους 
διδασκαλίας, χρησιµοποιούν Συστήµατα Υποστήριξης της Μάθησης. Στην παρακάτω εικόνα 
φαίνεται η εξέλιξη των συστηµάτων υποστήριξης µάθησης στο χρόνο: 

Y  

Η εξέλιξη των συστηµάτων διαχείρισης µάθησης στο πέρασµα του χρόνου 

2.2 Ορισµός Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφοροι ορισµοί για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance education) ορίζεται, σύµφωνα µε την U.S. 
Distance Learning Association (2006), η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων µε έµµεση 
πληροφόρηση και καθοδήγηση, που περιλαµβάνει όλες τις τεχνολογίες, αλλά και διάφορες 
µορφές εκµάθησης από απόσταση. Με µια µηχανιστική ερµηνεία, η εξΑΕ µπορεί να οριστεί ως 
µια διαδικασία όπου ο εκπαιδευόµενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από τον εκπαιδευτή και 
τον εκπαιδευτικό φορέα, και η τεχνολογία µε διάφορους τρόπους διαµεσολαβεί στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Ματθαίου κ.ά. 2001). Ένας, παιδαγωγικής διάστασης, ορισµός θα την 
όριζε ως την εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον εκπαιδευόµενο πώς να µαθαίνει 
µόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνοµα προς µια ευρετική πορεία αυτοµάθησης και γνώσης 
(Λιοναράκης 2001). 

Σήµερα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται σχεδόν αποκλειστικά µε την 
υποστήριξη του υπολογιστή, και πιο συγκεκριµένα σε Διαδικτυακό Περιβάλλον. Για το λόγο 
αυτό, τείνει να είναι ταυτόσηµη µε τις έννοιες ηλεκτρονική µάθηση, µάθηση υποβοηθούµενη 
από υπολογιστή (computer assisted learning), µάθηση µέσω διαδικτύου (online learning), 
διαδικτυακή εκπαίδευση (online education), εκπαίδευση βασισµένη στο διαδίκτυο (web-based 
education) καθώς επίσης µε την χρήση µέσων επικοινωνίας για τη διανοµή/προβολή του 
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εκπαιδευτικού υλικού όπως: ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
κασέτες βίντεο, CD/DVD, υπολογιστές, τηλεδιασκέψεις και άλλα. 

Ένας άλλος ορισµός που µπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο αναφέρει ότι πρόκειται για ένα 
τοµέα της εκπαίδευσης που αφορά την παιδαγωγική, την τεχνολογία και τον σχεδιασµό της 
εκπαιδευτικής δοµής, που επιδιώκει την παροχή εκπαίδευσης, χωρίς την ανάγκη φυσικής 
παρουσίας στο χώρο που αυτή λαµβάνει χώρα. 

2.3 Συστήµατα Σύγχρονης Εκπαίδευσης 

Πρόκειται για τα συστήµατα στα οποία η επικοινωνία γίνεται σε πραγµατικό χρόνο 
µεταξύ των συµµετεχόντων σε µια εικονική τάξη, είτε µέσω εργαλείων ανταλλαγής µηνυµάτων 
(chat rooms) είτε µέσω ολοκληρωµένων συστηµάτων τηλεδιάσκεψης (Web ή Video 
Conferencing Systems) . 

Ως τηλεδιάσκεψη ορίζεται η ζωντανή ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ ατόµων και 
µηχανηµάτων που δεν βρίσκονται στο ίδιο φυσικό σηµείο αλλά συνδέονται µέσα από ένα 
τηλεπικοινωνιακό σύστηµα που συνήθως είτε µέσω του διαδικτύου είτα µέσω απλών 
τηλεφωνικών γραµµών. Μια τηλεδιάσκεψη µπορεί να είναι απλή και να βασίζεται σε µια απλή 
τηλεφωνική κλήση αλλά µπορεί όµως να είναι πιο σύνθετη και να περιέχει και µετάδοση 
κινούµενης εικόνας και δεδοµένων σε µεγάλους χώρους που υπάρχουν οθόνες και ανεπτυγµένα 
οπτικοακουστικά µέσα. Υπάρχουν δύο βασικά είδη videoconference systems: 

• Room based systems 

Τα Room-based systems επιτρέπουν σε οµάδες ατόµων που βρίσκονται σε ένα 
συγκεκριµένο χώρο (conference room) να επικοινωνούν µε άλλες οµάδες ατόµων. Το κόστος 
των room-based videoconferencing είναι αρκετά υψηλό εξαιτίας της απαίτησης για 
αποκλειστικά εξειδικευµένου εξοπλισµού υψηλών απαιτήσεων. Χρησιµοποιούνται βασικά από 
εταιρείες και ικανοποιούν ανάγκες επικοινωνίας στελεχών, ανταλλαγή δεδοµένων σε 
πραγµατικό χρόνο, διαδραστική επικοινωνία των στελεχών που διαφορετικά είναι δύσκολο να 
έρθουν σε επικοινωνία άµεσα. Επίσης γίνεται δυνατή η συνεδρίαση στελεχών πολυεθνικών 
επιχειρήσεων που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες και είναι αδύνατη η ταυτόχρονη 
συγκέντρωσή τους σε ένα κοινό χώρο. Επίσης τα συστήµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σεµινάρια, διαλέξεις ή επιστηµονικές συνεδριάσεις. Τέλος τα 
Room based systems χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: public rooms τα οποία ενοικιάζονται σε 
οποιονδήποτε επιθυµεί να τα χρησιµοποιήσει και στα private rooms τα οποία εξυπηρετούν 
αποκλειστικά τις ανάγκες συγκεκριµένων εταιρειών. 

• Desktop videoconferencing 

  22



To Desktop videoconferencing παρέχει δυνατότητες τηλεδιάσκεψης σε πραγµατικό 
χρόνο από έναν προσωπικό υπολογιστή και αποτελεί το βασικό τρόπο διεξαγωγής 
τηλεδιασκέψεων σήµερα, αφού τα συστήµατα αυτά είναι πολύ πιο φθηνά συγκρινόµενα µε τα 
room based συστήµατα. 

2.4 Συστήµατα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης 

 Η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών (φοιτητών, εκπαιδευτών, διαχειριστών) ενός 
ασύγχρονου συστήµατος µάθησης µπορεί να γίνει είτε µέσω µιας απλής στατικής HTML 
σελίδας για την διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνία µέσω e-mail ή µέσω εργαλείων 
τα οποία ολοκληρώνουν forums, εργαλεία δηµιουργίας µαθηµάτων/ ασκήσεων/ κουίζ κτλ, 
εργαλεία διαχείρισης περιεχοµένου, υποστηρίζουν ήχο & βίντεο, λειτουργούν συµπληρωµατικά 
µε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και πολλές άλλες δυνατότητες. Τα πλέον σύγχρονα συστήµατα 
υποστήριξης µάθησης τα οποία διαθέτουν όλες τις παραπάνω δυνατότητες είναι τα Συστήµατα 
Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (Learning Course Μanagement Systems- LCMS) στα 
οποία θα επικεντρωθούµε στην παρούσα εργασία. 

2.5 Κατηγορίες Συστηµάτων Υποστήριξης Μάθησης 

2.5.1 Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (VLE: Virtual Learning Environments) 

 Ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης είναι ένα λογισµικό το οποίο παρέχει στον εκπαιδευτή 
τη δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων και εκπαιδευτικού υλικού για τους 
εκπαιδευοµένους. Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν από πανεπιστήµια προκειµένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους καθηγητές µε λίγες τεχνικές γνώσεις να µπορούν εύκολα να δηµιουργήσουν 
ένα µάθηµα µέσω µιας εικονικής τάξης µέσω του λογισµικό. Τα περιβάλλοντα αυτά παρέχουν 
δυνατότητες διαµοιρασµού αρχείων, αναθέσεων εργασιών, συνεργασίας στη δηµιουργία ενός 
µαθησιακού αντικειµένου, χρήσης εργαλείων όπως τα wiki, blogs, RSS, και για τους πλέον 
ενθουσιώδεις εργαλεία διαχείρισης µαθησιακών αντικειµένων σε µορφή βίντεο. Τέτοιου είδους 
λογισµικά είναι τα: Blackboard, WebCT, Moodle και πολλά άλλα τα οποία θα δούµε αναλυτικά 
στη συνέχεια. 

2.5.2 Συστήµατα Διαχείρισης Περιεχοµένου (CMS: Content Management System) 

 Τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου χρησιµοποιούνται για την διαχείριση του 
περιεχοµένου µέσω ιστοσελίδας. Πρόκειται για δυναµικές web συστήµατα, τα οποία 
υποστηρίζουν τη διαχείριση περιεχοµένου µέσω web και από διάφορα επίπεδα χρηστών. Το 
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περιεχόµενο αποθηκεύεται σε βάση δεδοµένων και αποτελούν τα πλέον διαδεδοµένα συστήµατα 
εγκατάστασης δυναµικών ιστοσελίδων µια και πλέον γνωστά από αυτά τα συστήµατα είναι 
ανοικτού κώδικα. Παραδείγµατα τέτοιων συστηµάτων είναι τα: Joomla, Drupal, Dotclear, 
WordPress καθώς και το Microsoft Sharepoint. 

2.5.3 Συστήµατα Διαχείρισης Μάθησης (LMS: Learning Management System) 

 Με τον όρο Learning Management System (LMS) εννοούµε συστήµατα τα οποία είναι 
σχεδιασµένα ώστε να επιτρέπουν διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχοµένου, τη διαδραστικότητα 
µεταξύ εκπαιδευτή- εκπαιδευόµενου. Στηρίζονται στο µοντέλο εξυπηρετητή πελάτη µε τη 
διαφορά ότι ο πελάτης µπορεί να έχει πρόσβαση µέσω ενός φυλλοµετρητή. Το µαθησιακό 
περιεχόµενο είναι διαθέσιµο µέσω ιστοσελίδας επιτρέποντας τη πρόσβαση στους χρήστες µέσω 
οποιασδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο ιντερνέτ καθώς επίσης και µέσω κινητής 
συσκευής (smartphones). 

 Τα LMS ολοκληρώνουν εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να 
διαχωρίζονται και να επιβλέπουν τη πρόοδο των µαθητών, να ορίζουν διαδικασίες όσον αφορά 
την ανάθεση συγκεκριµένων µαθησιακών αντικειµένων σε οµάδες εκπαιδευµένων κ.α. Ο 
συνδυασµός της πληθώρας των διαθέσιµων εργαλείων καθώς επίσης και των δυνατοτήτων 
ανάθεσης (ορισµού διαδικασιών) επιτρέπει σε ένα LMS την πλήρη διαχείριση περιεχοµένου και 
χρηστών καθώς επίσης και την επισκόπηση, ανάλυση στατιστικών πρόσβασης. Κάθε LMS 
διαθέτει µεγάλη ποικιλία εργαλείων µαθησιακών αντικειµένων (εργασίες, ερωτηµατολόγια, 
κουίζ), επιτρέπει την εγγραφή και την διαχείριση χρηστών µε κατάλληλα δικαιώµατα στους 
πόρους τους συστήµατος καθώς επίσης και να επιτρέπει τη δηµιουργία κι την εξαγωγή 
αναφορών. Τα σύγχρονα LMS είναι πλήρως παραµετροποιήσιµα συµφώνα µε τις ανάγκες του 
χρήστη , επιπλέον διαθέτουν συνεργατικά εργαλεία καθώς επίσης και εργαλεία σύγχρονης 
εκπαίδευσης. Μερικά από τα πλέον δηµοφιλή LMS είναι τα παρακάτω: ATutor, Claroline, 
Efront, Dokeos, Moodle και πολλά άλλα. 

2.5.4 Συστήµατα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (LCMS: Learning Course 
Μanagement Systems) 

 Η εξέλιξη των συστηµάτων υποστήριξης της µάθησης(LMS) είναι τα Συστήµατα 
Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (Learning Course Μanagement Systems- LCMS) που 
προσθέτουν έννοιες όπως, η λειτουργικότητα της επαναχρησιµοποίησης του υλικού ή µέρους 
του. Οι λειτουργίες που µπορεί να εµπεριέχουν εκτός φυσικά από την παροχή του µαθήµατος 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι: 

Εγγραφή χρήστη 

Ηµερολόγιο µαθηµάτων 

Ροή κατάρτισης 
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Διαχείριση χρηστών 

Αξιολόγηση εκπαιδευοµένων 

Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης 

Συνεργατική µάθηση (συζητήσεις και ανταλλαγή αρχείων) 

Μερικά από τα πλέον δηµοφιλή LCMS είναι τα παρακάτω: Claroline, Desire2Learn, Sakai, 
JoomlaLMS αλλά και τα προαναφερθέντα Moodle & Blackboard. 

2.5.5 Σύγκριση Συστηµάτων VLE-CMS-LMS-LCMS 

 Έχοντας περιγράψει παραπάνω τα επιµέρους χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας 
συστηµάτων µπορούµε να συνοψίσουµε τις διαφορές τους στα παρακάτω: 

1. Ένα σύστηµα VLE, µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά σε µία ιστοσελίδα 
προσανατολισµένη για εκπαίδευση(on-site training) σε ένα µεικτό σύστηµα για 
εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. 

2. Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου CMS είναι πιο προσανατολισµένο σε 
δυνατότητες που αφορούν την κατηγοριοποίηση/αρχειοθέτηση/τήρηση εκδόσεων/χρήση 
επιπέδων χρηστών µόνο πάνω σε πόρους περιεχοµένου. 

3. Στα συστήµατα διαχείρισης µάθησης LMS δίνεται βάρος στη διαχείριση µαθησιακών 
αντικειµένων και στην λειτουργία µαθησιακών δραστηριοτήτων ενώ για πρώτη φορά 
λαµβάνονται υπόψη και παιδαγωγικές απόψεις για τη σχεδίαση δραστηριοτήτων. 

4. Τα συστήµατα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου LCMS όπως είπαµε ήδη 
αποτελούν ένα υπερσύνολο λειτουργικοτήτων των CMS και LMS συστηµάτων. 

2.5.6 Ολοκληρωµένο Σύγχρονο Σύστηµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

Eνα σύγχρονο και ολοκληρωµένο σύστηµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το οποίο είναι 
σχεδιασµένο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες ενός ακαδηµαϊκού ιδρύµατος για παράδειγµα, 
συµπεριλαµβάνει υπηρεσίες και λειτουργικότητες που παρέχουν τα συστήµατα LCMS και 
επιπλέον: 

Δυνατότητες ολοκλήρωσης µε Σύγχρονα Συστήµατα 

Δυνατότητες ολοκλήρωσης µε το Portal του ιδρύµατος 

Δυνατότητες ολοκλήρωσης µε το Μητρώο του Ιδρύµατος 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα υποσυστήµατα που πρέπει να 
περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης και ουσιαστικά ήταν το 
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ζητούµενο της διερεύνησης που διεξάγει η συγκεκριµένη διπλωµατική στην αξιολόγηση των 
συστηµάτων δηλαδή κατά πόσο ένα σύστηµα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου µπορεί 
να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργικότητες 

Y  

Τα υποσυστήµατα ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης µάθησης 

2.6 Mobile Learning 

Με τον όρο Mobile Learning ή M-Learning εννοούµε µια µορφή εξ’αποστασεως 
εκπαίδευσης η οποία επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης δεν συµµετέχει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία βρισκόµενος σε ένα προγραµµατισµένο χώρο αλλά χρησιµοποιεί τα πλεονεκτήµατα 
για ευκαιρίες µάθησης τα οποία προσφέρει η τεχνολογία των κινητών συσκευών. Με την χρήση 
κινητών συσκευών οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να συµµετέχουν στη µάθηση από οπουδήποτε 
και αν βρίσκονται. Ο όρος M-Learning καλύπτει τη δυνατότητα µάθησης µε τη χρήση φορητών 
συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, tablets, palmtops, PDAs, netbooks, laptops. Επιπλέον ο όρος 
M-Learning εστιάζει στην δυνατότητα κινητικότητας τόσο του εκπαιδευοµένου όσο και του 
εκπαιδευτή ενώ ταυτόχρονα θέτει και κάποιους περιορισµούς στην δηµιουργία και παρουσίαση 
εκπαιδευτικού υλικού σε κινητές συσκευές. 

Με τη χρήση έξυπνων συσκευών για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
έχουµε αρκετά πλεονεκτήµατα καθώς επίσης και περιορισµούς λόγω του µικρού µεγέθους των 
συσκευών αυτών. 

  26



2.6.1 Πλεονεκτήµατα Μάθησης µε τη χρήση Κινητών Συσκευών 

Οι κινητές συσκευές είναι πάρα πολύ δηµοφιλείς και ευρέως διαδεδοµένες παγκοσµίως. 
Η δηµοτικότητα των κινητών συσκευών και η ολοένα αυξανόµενη χρήση τους και για άλλους 
σκοπούς εκτός της τηλεφωνίας όπως είναι και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οφείλεται, και στο 
ότι: 

• Είναι φορητές 

• Είναι προσωπικές 

• Παραµετροποιούνται εύκολα από το χρήστη τους  

• Επιτρέπουν συνεργατική µάθηση 

• Προσφέρουν συνδεσιµότητα από παντού στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο 

• Είναι δυνατός ο χειρισµός τους µε το ένα χέρι, ακόµη και µε το ένα δάκτυλο 

• Μπορούν να λειτουργήσουν άµεσα ακόµη και όταν ο χρήστης αλλάζει δίκτυο ή χώρα. 

Από τα παραπάνω σηµεία είναι εµφανές ότι το Web πλέον µπορεί να είναι προσβάσιµο 
από παντού και οποιαδήποτε ώρα οπότε πλέον είναι εύκολη και άµεση η πρόσβαση στην 
οποιαδήποτε εφαρµογή εξ’αποστασεως εκπαίδευσης. Ο χρήστης πλέον δεν χρειάζεται να 
θυµάται ότι πρέπει να κάνει µία συγκεκριµένη εργασία όταν επιστρέψει στον desktop 
υπολογιστή του µια και µπορεί να την υποβάλλει από την κινητή συσκευή του ή να ενηµερωθεί 
για την βαθµολογία του. Επιπλέον, καθώς οι κινητές συσκευές εµφανίζονται στην αγορά σε νέες 
µορφές και σχήµατα, καθώς η ποικιλία των δυνατοτήτων τους αυξάνεται (GPS δέκτες, 
φωτογραφικές µηχανές και κάµερες, αναγνώριση φωνής, οθόνες αφής κ.λπ.) το Web µπορεί να 
γίνει προσιτό σε ένα πολύ µεγαλύτερο κοινό και κάτω από όλες τις περιστάσεις (π.χ. η 
πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες κατά την επιχείρηση διάσωσης σε ένα βουνό). Τέλος, 
σήµερα, πολλοί περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε κινητές συσκευές παρά σε desktop 
υπολογιστές. Ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι πολύ πιθανό οι κινητές συσκευές µε Web 
δυνατότητες να παίξουν σηµαντικότατο ρόλο στην προσπάθεια για την πρόσβαση όλων στο Web 
και να καταστίσουν την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση µέσω φορητών συσκευών ακόµα πιο 
δηµοφιλή συγκρινόµενη µε την τυπική εκπαίδευση. 

2.7 Μελλοντικές εξελίξεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Το µέλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βρίσκεται σίγουρα στο διαδίκτυο. Οι 
χρήστες, καθώς εξοικειώνονται όλο και περισσότερο µε το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, 
αρχίζουν να το διαµορφώνουν. Άλλωστε, αυτό που αναφέρεται ως Web 2.0 και έχει εµπνεύσει 
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και τον όρο e-Learning 2.0 είναι η ευκολία του χρήστη να συνεισφέρει στη δηµιουργία και 
διαµόρφωση του περιεχοµένου του διαδικτύου. Όλο και περισσότερες υπηρεσίες του διαδικτύου 
επικεντρώνονται σε αυτό, καθιστώντας ακόµα και τον σχετικά αρχάριο χρήστη σε εκπαιδευτή. 
Οι σύγχρονες αυτές υπηρεσίες µπορεί να είναι τα δικτυακά ηµερολόγια (blog από τους όρους 
web και log), υπηρεσίες δηµοσίευσης υλικού, όπως φωτογραφίες και βίντεο, και τέλος οι 
ιστοσελίδες wiki (συλλογικές εγκυκλοπαίδειες). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των υπηρεσιών είναι η ευκολία χρήσης τους, αλλά και 
η ευκολία περιήγησης στο περιεχόµενο. Έτσι, όχι µόνο υπάρχει µεγάλη ποσότητα πληροφοριών, 
υλικού και γνώσης, αλλά ο χρήστης έχει και τη δυνατότητα να τη διαχειριστεί. Ένα ενδιαφέρον 
κοµµάτι που σχετίζεται µε την ευκολία διαχείρισης των πληροφοριών αυτών είναι αυτό που 
ονοµάζεται συλλογική ευφυΐα. Παράδειγµα είναι η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου 
Amazon (www.amazon.com), όπου δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να βαθµολογήσουν και 
να σχολιάσουν τα προϊόντα. Έτσι, προηγούµενοι χρήστες επηρεάζουν τη συµπεριφορά 
µελλοντικών χρηστών, µεταφέροντας την εµπειρία τους και τη γνώµη τους. Η µέθοδος αυτή έχει 
απεριόριστες δυνατότητες και τροµακτική δύναµη, επιτρέποντας µε έναν πολύ απλό τρόπο τη 
συµβολή στο περιεχόµενο του διαδικτύου. 

Στη διαδικασία της εκπαίδευσης έχουν αρχίσει και ενσωµατώνονται ήδη λειτουργίες του 
Web 2.0. Πιο πολύτιµες υπηρεσίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το wiki και τα 
δικτυακά ηµερολόγια και ήδη υπάρχει µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών κοινοτήτων που 
αξιοποιεί της δυνατότητες τους. Πρέπει να αναφερθούν και οι υπηρεσίες RSS (Really Simple 
Syndication), που συµβάλλουν στην παρακολούθηση και ενηµέρωση των χρηστών για τα 
τελευταία νέα και αλλαγές σε ένα δικτυακό τόπο. 

Κεφάλαιο 3ο: LMS Συστήματα 
Η παραδοσιακή µέθοδος διδασκαλίας ενός αντικειµένου δια ζώσης, περιλαµβάνει ως 

απαραίτητα εργαλεία για την πραγµατοποίησή της, το βιβλίο του καθηγητή, το βιβλίο του 
µαθητή και τον πίνακα, ενώ ως εργαλεία ελέγχου της προόδου του µαθητή, περιλαµβάνει επίσης 
τον πίνακα καθώς και το τετράδιο ασκήσεων του µαθητή. Παράλληλα, στην παραδοσιακή 
µέθοδο διδασκαλίας από απόσταση, οι µαθητές λαµβάνουν – κυρίως ταχυδροµικά - ένα πακέτο 
υλικού, το οποίο επεξεργάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του καθηγητή και ακολούθως 
επικοινωνούν µε τον καθηγητή για διευκρινίσεις ή περαιτέρω διασαφηνίσεις και οδηγίες. 
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Αυτά τα «παραδοσιακά» διδακτικά υλικά και οι παραδοσιακές µέθοδοι εξακολουθούν να 
χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα, ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνολογίας επέτρεψε την υπέρβαση 
των παραδοσιακών αυτών συµβατικών µεθόδων διδασκαλίας και τη δηµιουργία νέων µεθόδων 
κατάρτισης µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και έτι περισσότερο µε τη χρήση του 
διαδικτύου. 

Ήδη, η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία e-Learning, ενταγµένη στο πλαίσιο του e-Europe, 
προάγει νέους τρόπους δικτυακής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη, προκειµένου να επιτευχθεί ο 
πανευρωπαϊκός στόχος της δηµιουργίας της ανταγωνιστικότερης οικονοµίας στον κόσµο, η 
οποία θα είναι βασισµένη στη γνώση. Στο πλαίσιο αυτής της νέας κοινοτικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το 2003 κατευθύνσεις στις κυβερνήσεις των κρατών 
µελών να θεσπίσουν ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης µε ηλεκτρονικά µέσα για την εφαρµογή του 
προγράµµατος δράσης του e-learning, να δροµολογήσουν προγράµµατα κατάρτισης για να 
παρέχουν στους ενήλικες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εργαστούν στην κοινωνία της 
πληροφορίας και να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε όλα τα σχολεία και πανεπιστήµια να 
διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση έως τα τέλη του 2005. 

3.1 Τα συστήµατα διαχείρισης µάθησης LMS 

Η εισαγωγή του διαδικτύου στη διδακτική διαδικασία έχει δώσει άλλη διάσταση και νέες 
δυνατότητες στη διαδικασία της κατάρτισης, καθώς επέτρεψε την ανάπτυξη διαδραστικών 
συστηµάτων, που ονοµάστηκαν Συστήµατα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management 
Systems-LMS / Learning Content Management Systems-LCMS). Δηλαδή, συστηµάτων 
εκµάθησης στα οποία ο µαθητής/εκπαιδευόµενος δεν παίζει τον ρόλο µόνον του δέκτη/λήπτη 
πληροφοριών, όπως συµβαίνει στην παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας, αλλά έχει και τη 
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δυνατότητα να συµµετέχει στην εκπαίδευσή του, µε τη µορφή ηλεκτρονικής υποβολής 
απαντήσεων και ερωτήσεων προς τον εκπαιδευτή του, οι οποίες διαµορφώνουν το περιεχόµενο 
της εκπαίδευσής του και το προσαρµόζουν απολύτως στις εκάστοτε ανάγκες του. Επιπλέον, στο 
σηµείο αυτό ο ρόλος του καθηγητή διαφοροποιείται σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους 
διδασκαλίας τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, καθώς εδώ ο δάσκαλος/εκπαιδευτής 
λειτουργεί σε µία προσωπική βάση µε τον κάθε µαθητή, επικοινωνώντας µαζί του ξεχωριστά και 
προσαρµόζοντας τη διδασκαλία στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόµενου. 

Η εισαγωγή του e-learning και ειδικότερα των LMS/LCMS στην εκπαίδευση, ήλθε ως 
επακόλουθο της επικράτησης των LMS/LCMS στην ελεύθερη αγορά. Πράγµατι, η χρήση των 
LMS/LCMS είχε ήδη προηγηθεί στις βιοµηχανίες κατασκευής αυτοκινήτων, αεροδιαστηµικής 
και σε άλλες προηγµένες βιοµηχανίες κατασκευής προϊόντων, καθώς παρουσίαζε συγκεκριµένα 
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας και εν γένει κατάρτισης 
των εργαζοµένων στις βιοµηχανίες αυτές. 

Σύµφωνα µε τον επίσηµο ορισµό των LMS/LCMS, όπως αυτός παρατίθεται στα κείµενα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η χρήση νέων πολυµεσικών τεχνολογιών και του διαδικτύου, 
προκειµένου να προαχθεί η ποιότητα της µάθησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πηγές και 
υπηρεσίες, καθώς και προάγοντας την ανταλλαγή και τη συνεργασία. Επίσης, σύµφωνα µε έναν 
άλλον επιτυχή ορισµό που δίνεται από την βιοµηχανία παραγωγής τους, τα LMS/LCMS είναι 
ένας ταχύτατα αναπτυσσόµενος προµηθευτής λύσεων, που ενσωµατώνει λειτουργικές 
εφαρµογές της µηχανικής των υπολογιστών (computer engineering) µέσα στην ψηφιακή 
τεχνολογία. Τα LMS/LCMS προσφέρουν έναν µοναδικό συνδυασµό εικονικού λογισµικού 
προσοµοίωσης, εξεταστικών συστηµάτων και µηχανικών υπηρεσιών και ως συνέπεια αυτού 
επιτρέπουν στους πελάτες των επιχειρήσεων/ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που τα χρησιµοποιούν, 
να πάρουν τα καλύτερα και πλέον αποδοτικά προϊόντα της αγοράς στο µικρότερο δυνατό χρόνο, 
αποκτώντας έτσι στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους. Τα 
LMS/LCMS καταργούν όποια σύνορα υπήρχαν µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και τοµέων 
παραγωγής, οφειλόµενα στην τοπική απόσταση, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση από οπουδήποτε, οποτεδήποτε, ενώ ως επίσης εξαιρετικά σοβαρό πλεονέκτηµά τους 
παρουσιάζεται το γεγονός ότι εµπεριέχουν διδακτικό υλικό "κοµµένο και ραµµένο στα 
µέτρα" ("tailored"/"customization") για να εξυπηρετεί τις διδακτικές ανάγκες συγκεκριµένων 
εκάστοτε εκπαιδευοµένων/πελατών, µε έναν ταχύ ρυθµό εκµάθησης. 

Σύµφωνα µε µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής LMS, αυτά τα εργαλεία 
διδασκαλίας θα πρέπει να θεωρηθούν ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Όταν πρόκειται να προωθηθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά, ή να παρασχεθούν 
στον πελάτη πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης, εύκολα και γρήγορα. 
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• Όταν υπάρχει ανάγκη να εκπαιδευτούν γρήγορα νέοι εργαζόµενοι στο λογισµικό 
(software) που χρησιµοποιεί µια εταιρία. 

• Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο κάθε εκπαιδευόµενος λαµβάνει την ίδια εκπαίδευση 
και ενηµερώνεται µε τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες. 

• Προκειµένου να εµπεδωθούν αυτά που έχουν ήδη διδαχτεί σε µία παραδοσιακή αίθουσα 
διδασκαλίας, χρησιµοποιώντας online µαθήµατα, υλικό για παραποµπές και διαδικτυακά 
εργαστήρια. 

• Προκειµένου να έχει ο εκπαιδευτής πρόσβαση σε εργαλεία που τον πληροφορούν σε 
ποια σηµεία έχει ελλείψεις γνώσης ο εκπαιδευόµενος και πού χρειάζεται να επιµείνει 
στην εκπαίδευσή του. 

• Όταν χρειάζεται η σύνταξη πλήρους αναφοράς για κάθε έναν εκπαιδευόµενο ξεχωριστά, 
η οποία να αναφέρει λεπτοµερώς την πορεία της εξέλιξής του. 

Παράλληλα, ως λογισµικό, τα LMS/LCMS θεωρούνται πνευµατικά έργα και 
προστατεύονται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί προστασίας πνευµατικών 
δικαιωµάτων, ενώ ταυτόχρονα οι διαφορετικές ονοµασίες που έχει προσδώσει η κάθε εταιρία 
παραγωγής στο δικό της LMS/LCMS έχουν στην πλειοψηφία τους καταχωρηθεί ως εµπορικά 
σήµατα (trademarks) προστατευόµενα νοµοθετικά ως τέτοια από την ισχύουσα ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία περί σηµάτων. Σε µεγάλο βαθµό όµως τα περισσότερα συστήµατα ακολουθούν 
γενικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές που κατά καιρούς εισάγουν αντίστοιχοι οργανισµοί 
τυποποίησης. 

3.2 Πρότυπα και προδιαγραφές συστηµάτων διαχείρισης µάθησης 

Η ευρύτερη εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε 
συνάρτηση µε την ανάπτυξη των Συστηµάτων Διαχείρισης Μάθησης στον χώρο της µαθησιακής 
διαδικασίας δηµιούργησε και µια σειρ επιτροπών και οργανισµών υπευθύνων για την 
τυποποίηση των µαθησιακών τεχνολογιών αλλά και την προτυποποίηση αυτών. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

• Ο φορέας προτυποποίησης ISO/IEC JTC1 ίδρυσε την υποεπιτροπή SC36 για την 
αντιµετώπιση των αναγκών προτυποποίησης στο χώρο των µαθησιακών τεχνολογιών. 
Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι «η προτυποποίηση στο χώρο των τεχνολογιών της 
πληροφορικής για τη µάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση µε σκοπό την 
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υποστήριξη ατόµων, οµάδων και οργανισµών και την επίτευξη διαλειτουργικότητας και 
επαναχρησιµοποίησης των πόρων και των εργαλείων». Δικαίωµα συµµετοχής ως µέλη 
στο φορέα αυτό έχουν οι εθνικοί φορείς προτυποποίησης. Η SC36 συνεργάζεται στενά 
µε αρκετούς οργανισµούς ανάπτυξης προδιαγραφών που αναπτύσσουν παγκόσµια 
δράση. Οι οµάδες αυτές εργάζονται µε σκοπό την εισήγηση και ανάπτυξη τεχνικών 
συστάσεων και προδιαγραφών που άπτονται του συγκεκριµένου πεδίου. Οι κυριότεροι 
από τους οργανισµούς αυτούς είναι: 

• ΙΕΕΕ LTSC (Learning Technology Standards Committee): Η επιτροπή αυτή έχει περίπου 
20 υπο-επιτροπές που ασχολούνται µε την ανάπτυξη προδιαγραφών προτυποποίησης στο 
χώρο των τεχνολογιών µάθησης. 

• CEN/ISSS/WS-LT (Information Society Standardisation System / Workshop on Learning 
Technology): H επιτροπή αυτή έχει παράγει µια αναφορά σχετικά µε τις σηµαντικές 
περιοχές προτυποποίησης στην Ευρώπη, η οποία εγκρίθηκε και δηµοσιεύτηκεαρχικά το 
2000. Η CEN/ISSS/WS/LT συνεργάζεται µε όλους τους σηµαντικούς οργανισµούς, 
συµπεριλαµβανοµένου του JTC 1/SC36 µε σκοπό την εναρµόνιση των αποτελεσµάτων. 

• AICC (Aviation Industry CBT Committee): Ο οργανισµός αυτός στοχεύει σε µια 
συγκεκριµένη κοινότητα χρηστών: την αεροπορική βιοµηχανία. H AICC έχει αναπτύξει 
µια σειρά προδιαγραφών ελέγχου και τυποποιήσεις. Οι προδιαγραφές της έχουν 
υιοθετηθεί σε υψηλό βαθµό από την αεροπορική βιοµηχανία. 

• ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and DistributionNetworks for 
Europe): πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ίδρυµα που αναπτύσσει εννοιολογικά πλαίσια και 
εργαλεία για εξ’αποστάσεως διδασκαλία και µάθηση µε χρήση των ΤΠΕ και µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην επαναχρησιµοποίησητου παραγόµενου µαθησιακού υλικού. Το ίδρυµα 
συµµετέχει σε διεθνείς δραστηριότητες προτυποποίησης, µε έµφαση στα 
µεταδεδοµένα(metadata). 

• IMS Global Learning Consortium: Ο οργανισµός αυτός ιδρύθηκε στις Ηνωµένες 
Πολιτείες το 1997 µε συµµετέχοντες τόσο από τον ακαδηµαϊκό όσο και από τον 
επιχειρηµατικό χώρο. Οι προδιαγραφές που αναπτύσσει στοχεύουν στην επίτευξη 
διαλειτουργικότητας των συστηµάτων που υποστηρίζουν τη συνδεδεµένη(online) 
µάθηση και εκπαίδευση/κατάρτιση. 
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•  DCMI (Dublin Core Metadata Initiative): η οµάδα εργασίας Dublin Core Education 
ιδρύθηκε το 1999 µε σκοπό την περιγραφή των εκπαιδευτικών πόρων. 

3.3 Πρότυπα συσκευασίας εκπαιδευτικού υλικού (Content Packaging) 

Εκτός από την προσπάθεια για τυποποίηση των Συστηµάτων Διαχείρισης Μάθησης, τα 
τελευταία χρόνια έχει γίνει µια εξίσου µεγάλη προσπάθεια τυποποίησης της συσκευασίας του 
εκπαιδευτικού υλικού. Έτσι µε την εφαρµογή κοινών τεχνικών προδιαγραφών γίνεται δυνατή η 
µεταφορά του εκπαιδευτικού υλικού από ένα Learning Management System σε ένα άλλο. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, αφού το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να αναπτυχθεί µε 
ένα ΣΔΜ, και να επαναχρησιµοποιηθεί σε ένα άλλο ΣΔΜ. Τα «πακέτα εκπαιδευτικού 
υλικού» (content packages) περιέχουν αντικείµενα µάθησης καθώς και πληροφορίες για το πώς 
πρέπει αυτά να οµαδοποιηθούν ώστε να σχηµατίσουν µια υψηλότερου επιπέδου µαθησιακή 
ενότητα. Μπορούν επίσης να καθορίζουν τους κανόνες για τη διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού 
σε έναν εκπαιδευόµενο. 

Τα κυριότερα πρότυπα επιτροπών και οργανισµών υπεύθυνων για την τυποποίηση των 
«πακέτων εκπαιδευτικού υλικού» είναι: 

• ΙΜS Content Packaging specification (αναφέρεται ως LRN από την Microsoft και 
υποστηρίζεται από πολλές βιοµηχανίες 

• Aviation Industry CBT Committee guidelines and recommendations for Computer 
Managed Instruction. 

• Sharable Content Object Reference Model (SCORM) της Advanced Distributed Learning 
(ADL) πρωτοβουλίας, τοοποίοστηρίζεταιστις προδιαγραφέςτουAviation Industry CBT 
Committee. 

•  ΙΕΕΕ Learning Technology Standards Committee, το οποίο στηρίζεται κυρίως στις 
προδιαγραφές του Aviation Industry CBT Committee και του Sharable Content Object 
Reference Model (SCORM). 

3.4 Κριτήρια Αξιολόγησης 

Η χρήση µεθόδων e- learning ως νέο διδακτικό εργαλείο εφαρµόστηκε αρχικά και 
επικράτησε στους εκπαιδευόµενους και στους εργαζοµένους στην ελεύθερη αγορά και στη 
βιοµηχανία. Η επικράτηση οφείλεται σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα που 
παρουσιάζουν τα συστήµατα LMS/LCMS σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές µεθόδους 
διδασκαλίας, και η αξιολόγησή  τους γίνεται µε βάση ορισµένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να 
πληρούν τα συστήµατα αυτά. 
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Εν γένει τα LMS/LCMS διακρίνονται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και µπορούν να 
αξιολογηθούν βάσει της ύπαρξης των ακόλουθων κριτηρίων:  

•  Υψηλή διαθεσιµότητα, δηλαδή ικανότητα ταυτόχρονης κάλυψης των διαφορετικών 
αναγκών, τόσο των εκπαιδευοµένων, όσο και των εκπαιδευτών τους. 

•  Εξελιξιµότητα, δηλαδή ικανότητα επέκτασης των δυνατοτήτων τους, προκειµένου να 
µπορούν να ανταποκριθούν στην αύξηση του όγκου των εκπαιδευοµένων και του 
διδακτικού υλικού, καθώς και στην αύξηση των αναγκών των εκπαιδευοµένων. 
Εξελιξιµότητα σηµαίνει ακόµη, να µπορούν να χρησιµοποιήσουν κάθε νέο λογισµικό 
που θα εξυπηρετεί τα εκάστοτε νέα εκπαιδευτικά υλικά και µοντέλα εκπαίδευσης, καθώς 
και να υποστηρίζουν τις εκάστοτε εξελίξεις του διαδικτύου. 

•  Διαλειτουργικότητα, δηλαδή ικανότητα να µπορούν να επικοινωνούν και να 
λειτουργούν σε συνεργασία µε άλλα συστήµατα καθώς και να µπορούν να υποστηρίζουν 
τα διαφορετικά λογισµικά που παράγονται από διαφορετικές βιοµηχανίες παραγωγής 
λογισµικού. Θα πρέπει ακόµη να µπορούν να υποστηρίζουν τα σηµαντικότερα πρότυπα 
εκµάθησης, όπως τυχαίνει σήµερα να είναι τα AICC (Aviation Industry CBT 
Committee), IMS (Instruction Management Project) και SCORM (Shareable Courseware 
Object Reference Model). 

• Διαδραστικότητα (interactivity) δηλαδή η ικανότητα εκείνη των πληροφορικών 
συστηµάτων, να «διαλέγονται» µε τον χρήστη µέσω ενός περιορισµένου ή ευρύτερου 
πεδίου επιλογών. Έτσι ο χρήστης έχει πλέον ρόλο ενεργητικό και όχι παθητικό, αφού 
έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί αµφίδροµα µε το πληροφορικό σύστηµα, 
λαµβάνοντας πληροφορίες, ακολούθως στέλνοντας πληροφορίες και τέλος λαµβάνοντας 
πίσω ως απάντηση νέες πληροφορίες (feedback), κ.ά. Η διαδραστική διδασκαλία µε 
χρήση πολυµεσικών ηλεκτρονικών µαθησιακών υλικών, παρουσιάζει καταρχήν µερικά 
εµφανή πλεονεκτήµατα, έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη, καθώς 
λειτουργεί σαν ένα ιδιαίτερο µάθηµα που γίνεται σε κάθε έναν εκπαιδευόµενο 
ξεχωριστά, για όσο χρόνο αυτός απαιτεί και κατά τη χρονική στιγµή που του είναι 
βολική. Επιπλέον, η πολυµεσική δοµή του υλικού, διευκολύνει τη µάθηση κατά µονάδα, 
καθώς έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται στις µαθησιακές δεξιότητες του κάθε 
εκπαιδευόµενου ξεχωριστά, αφού έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι εξ αυτών κατανοούν 
καλύτερα µέσω του γραπτού λόγου, ενώ για κάποιους άλλους οι εικόνες, ή τα 
γραφήµατα, ή οι ήχοι, ή ένας συγκεκριµένος συνδυασµός αυτών κάθε φορά, δρουν πιο 
αποτελεσµατικά στη κατανοητική διαδικασία του µαθησιακού υλικού. Συνεπώς, το 
πολυµεσικό διδακτικό υλικό είναι το πλέον κατάλληλο για την εκµετάλλευση της 
διαδραστικότητας στη µαθησιακή διαδικασία. Σύµφωνα µε τη θεωρία, η 
διαδραστικότητα µπορεί να παρουσιάζει την ακόλουθη κλιµάκωση. 

➢ Διαδραστικότητα µε τη µορφή δέντρου (tree structure), στην οποία ο µαθητής έχει τη 
δυνατότητα επιλογής υλικού από διαθέσιµο µενού. 

➢ Διαδραστικότητα µε δηµιουργία, στην οποία ο µαθητής έχει όλες τις παραπάνω 
δυνατότητες, καθώς και τη δυνατότητα να συνθέσει και να αποστείλει µήνυµα µε τη 
µορφή κειµένου, ήχου ή γραφήµατος. 
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➢ Διαδραστικότητα µε συνεχείς εντολές, στην οποία ο µαθητής έχει όλες τις παραπάνω 
δυνατότητες, καθώς και τη δυνατότητα να τροποποιήσει ή να µετακινήσει τµήµατα του 
υλικού. 

➢ Διαδραστικότητα µε παρέµβαση στο υλικό, στην οποία ο µαθητής µπορεί, εκτός από τα 
παραπάνω, να διαφοροποιήσει το υπάρχον υλικό, προσθέτοντας νέα δικά του γραπτά 
κείµενα, ή 

και ήχο ή και εικόνα, ή αντικαθιστώντας τα υπάρχοντα (π.χ. µε άλλα που µπορεί να αναζητήσει 
στο διαδίκτυο). 

•  Σταθερότητα και αντοχή, δηλαδή ικανότητα να µπορούν να ανταποκρίνονται και να 
µπορούν να διαχειριστούν τις ανάγκες των χρηστών τους µε την ίδια 
αποτελεσµατικότητα και σταθερότητα στην απόδοσή τους επί 24ώρου βάσεως, επτά 
ηµέρες την εβδοµάδα. Η σταθερότητα, ως χαρακτηριστικό των LMS/LCMS, έχει επίσης 
την έννοια ότι η άρτια και αποτελεσµατική µετάδοση του περιεχοµένου του µαθήµατος, 
από τον εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευοµένους, δεν εξαρτάται από το πρόσωπο του 
εκάστοτε εκπαιδευτή ούτε µπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικά γεγονότα. Έτσι, η 
οµοιοµορφία τόσο του περιεχοµένου που διδάσκεται, όσο και του τρόπου διδασκαλίας 
του, δίδει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εκπαιδευοµένους, συγχρονίζοντας ταυτόχρονα το 
επίπεδο ενηµέρωσής τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα LMS/LCMS προσφέρονται 24Χ7, 
προσδίδει ανεξαρτησία στους εκπαιδευόµενους και αποσυνδέει το πρόγραµµα του 
εκπαιδευτή από τα προγράµµατα των εκπαιδευοµένων. 

• Ασφάλεια χρήσης, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν οι διαχειριστές του προγράµµατος, 
να µπορούν να ελέγχουν την πρόσβαση σε αυτά από εξωτερικούς παράγοντες και από 
πρόσωπα και να µπορούν να αποκλείσουν όσους δεν διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια 
νόµιµης χρήσης. Το χαρακτηριστικό της ασφάλειας χρήσης, εξασφαλίζει ως περαιτέρω 
συνέπεια, την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών των LMS/
LCMS από κάθε χρήση ή αντιγραφή χωρίς νόµιµη άδεια. Εξασφαλίζει ακόµη την 
καταβολή νοµίµων δικαιωµάτων στους δηµιουργούς τους από κάθε νόµιµο χρήστη, 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της παραγωγής συστηµάτων LMS/LCMS και 
τη διασφάλιση των συνθηκών των ελεύθερου ανταγωνισµού στις εταιρίες και στα 
ιδρύµατα παραγωγής τους. 

• Ευκολία χρήσης, φιλικότητα στο χρήστη, δηλαδή ικανότητα να γίνεται εύκολα 
αντιληπτό και κατανοητό το περιεχόµενό τους και ο τρόπος λειτουργίας τους, τόσο στους 
εκπαιδευόµενους όσο και στους εκπαιδευτές, καθώς και η ικανότητα να είναι εύκολα στη 
χρήση και να γίνονται έτσι ευχάριστα και επιθυµητά στον χρήστη, παρουσιαζόµενα ως 
µία παραλλαγή ενός ευχάριστου παιχνιδιού ή µιας δηµιουργικής διασκέδασης, 
ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά πρότυπα µιας µονότονης και καµιά φορά βαρετής 
διδασκαλίας. 

• Μειωµένο κόστος, δηλαδή ικανότητα να είναι προσιτά και να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και από εκπαιδευόµενους περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων, 
καθώς η χρήση τους δεν απαιτεί ιδιαίτερων αξιώσεων υποδοµή πέραν του υποτυπώδους 
εξοπλισµού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός µόντεµ για σύνδεση στο διαδικτύου. 
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Το µειωµένο κόστος των LMS/LCMS, είναι από τα πλέον σηµαντικά χαρακτηριστικά 
τους και αυτό το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διάδοσή τους, καθώς το υψηλό 
κοστολόγιο ενός νέου διδακτικού υλικού, θα απέκλειε την γενίκευση της χρήσης του και 
θα το περιόριζε στην εκπαίδευση µόνον προνοµιούχων εργαζοµένων ή µαθητών και πάλι 
µόνον από τις εταιρίες ή τα ιδρύµατα που θα είχαν την απαιτούµενη οικονοµική 
δυνατότητα. Το µειωµένο κόστος των LMS/LCMS δεν αναφέρεται βεβαίως στο κόστος 
δηµιουργίας του διδακτικού υλικού, ούτε στο κόστος της ανάπτυξής του, ή της 
διατήρησής του πλήρως ενηµερωµένου, καθώς το κόστος αυτό είναι ίδιο µε το κόστος 
που απαιτεί το διδακτικό υλικό που διδάσκεται µε τον παραδοσιακό τρόπο. Αντιθέτως, το 
µειωµένο κόστος των LMS/LCMS προκύπτει από τη σύγκρισή τους µε το κόστος που 
απαιτεί η παραδοσιακή διδασκαλία µαθητών και κυρίως η περιοδική εκπαίδευση 
εργαζοµένων, η οποία προϋποθέτει κόστος χώρων διδασκαλίας, συντήρηση κτιριακών 
εγκαταστάσεων, εποπτικά µέσα, διδακτικό υλικό, έξοδα µετάβασης και διαµονής-
φιλοξενίας εκπαιδευτή, εξαιρετικά µεγάλος αριθµός από τις εργατοώρες ενός 
εκπαιδευτή, ο οποίος θα πρέπει να επισκεφθεί διαφορετικούς τόπους εργασίας 
προκειµένου να εκπαιδεύσει όλους τους εργαζόµενους της εταιρίας και αυτό κατ' 
επανάληψη και περιοδικά, ούτως ώστε να διατηρείται πάντοτε το επίπεδο εκπαίδευσης 
των εργαζοµένων σε ικανοποιητικό βαθµό αλλά και για να συµβαδίζει µε τις εξελίξεις, 
χωρίς να υπολογιστεί και το κόστος των επιπλέον εργατοωρών των εκπαιδευοµένων οι 
οποίοι εκπαιδεύονται σε ώρες εκτός της εργασιακής τους απασχόλησης. Στο 
χαρακτηριστικό του χαµηλού κόστους θα πρέπει εναλλακτικά να αναφερθεί και η 
περίπτωση εκείνη στην οποία το LMS/LCMS δεν έχει κανένα απολύτως κόστος, διότι 
πολλές φορές προσφέρεται δωρεάν στους χρήστες του διαδικτύου, ως λογισµικό open 
source, οπότε ο εκπαιδευτής ή το εκπαιδευτικό Ίδρυµα δεν χρειάζεται να κατασκευάσει 
εξ αρχής ένα LMS/LCMS, αλλά µπορεί να προχωρήσει στη χρήση ενός LMS/LCMS 
open source και να προσαρµόσει σε αυτό το διδακτικό υλικό του. 

•  Προσέγγιση επιπέδου γνώσης και κατάρτισης σε πανευρωπαϊκό ή και σε παγκόσµιο 
επίπεδο, δηλαδή ικανότητα συγχρονισµού προόδου γνώσης των εκπαιδευοµένων, την 
οποία επιτυγχάνουν τα LMS/LCMS χάρη στην ταυτόχρονη µετάδοση µεγαλύτερης 
ποσότητας πληροφοριών, σε περισσότερους αποδέκτες, σε σύγκριση µε τις 
παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας. 

Η πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων σε κάποια από τα LMS/LCMS που χρησιµοποιούνται 
σήµερα ευρέως, σύµφωνα µε το πελατολόγιό τους, αποτελεί σηµαντικό τµήµα της παρούσας 
διατριβής, γιατί µπορεί να διαγνωσθεί η καταλληλότερη πλατφόρµα για χρήση σε θέµατα 
εκπαίδευσης στην ασφάλεια. Η έρευνα περιορίζεται στα σηµαντικότερα LMS/LCMS τα οποία 
χορηγούν ή όχι δωρεάν demo στον χρήστη του διαδικτύου, ή σε LMS/LCMS τα οποία 
παραθέτουν εξαντλητική αναφορά των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και σε LMS/
LCMS ανοικτού κώδικα/ελεύθερου λογισµικού (open source). Η έρευνα ολοκληρώνεται µε τη 
σύγκριση που προκύπτει από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης(state of the art) 
των LMS/LCMS που µελετώνται. 
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3.5 Οι κυριότερες εµπορικές εφαρµογές- πλατφόρµες 

3.5.1 ACollab 

Από την παρουσίαση του ACollab που γίνεται στην ιστοσελίδα του από την παραγωγό 
εταιρία ATRC, προκύπτει ότι το ACollab είναι ένα LCMS (Learning Content Management 
System) προσιτό στον καθένα, το οποίο µπορεί να το προµηθευτεί οποιοσδήποτε χρήστης χωρίς 
να καταβάλει αντίτιµο ή συνδροµή, εφόσον πρόκειται για ένα λογισµικό ανοικτού κώδικα. Το 
ACollab προσφέρεται για χρήση από οµάδες που συγγράφουν σε συνεργασία ή συν-ερευνούν, 
ενώ βρίσκονται σε τοπική απόσταση µεταξύ τους, καθώς και για χρήση από εκπαιδευτές, οι 
οποίοι επιθυµούν να εφαρµόσουν δραστηριότητες διδασκαλίας σε οµάδα, τα µέλη της οποίας 
βρίσκονται σε γεωγραφική απόσταση µεταξύ τους. 

Σύµφωνα µε την παραγωγό εταιρία, τα κυριότερα χαρακτηριστικά/λειτουργίες του 
ACollab LCMS, είναι τα ακόλουθα: 

• Παρέχει Δωµάτιο Σύνταξης Εγγράφων, δηλαδή τη δυνατότητα να εργάζονται τα µέλη 
µιας οµάδας σε ξεχωριστούς τόπους και µέσω συστήµατος εγγράφων βασισµένο σε web 
version, να συνεργάζονται στην σύνταξη και στη δηµοσίευση εγγράφων, µεταφέροντας 
τα έγγραφα σε κοινή βιβλιοθήκη εγγράφων µόλις ολοκληρωθούν. Τα συνεργαζόµενα 
µέλη της οµάδας, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικούς τόπους, έχουν τη δυνατότητα να 
προσθέτουν νέο υλικό και να παρεµβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύνταξης αυτών των εγγράφων. 

• Διαθέτει Κοινή Βιβλιοθήκη Εγγράφων, δηλαδή τα µέλη της οµάδας µπορούν, πέρα από 
την υποβολή των εγγράφων στην κοινή βιβλιοθήκη, να τα ανακτούν για µελέτη ή για 
µεταφόρτωση. Διαθέτει ηµερολόγιο γεγονότων, δηλαδή όλα τα µέλη των οµάδων, 
ευρισκόµενα σε διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους, έχουν τη δυνατότητα να έχουν 
πρόσβαση σε ένα κοινό ηµερολόγιο στο οποίο θα τοποθετούν ανακοινώσεις συµβάντων, 
δραστηριοτήτων, συνεδριάσεων, υποχρεώσεων, λήξεων προθεσµιών, και ότι άλλο αφορά 
τις οµάδες και πρέπει να γίνει γνωστό ταυτόχρονα σε όλα τα µέλη τους. 

• Ειδήσεις και ανακοινώσεις, δηλαδή οι διαχειριστές της οµάδας ή των συστηµάτων έχουν 
τη δυνατότητα να στέλνουν ειδήσεις και ανακοινώσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν 
στους χρήστες µόλις αυτοί κάνουν την πρώτη τους ένταξη σε ένα γκρουπ. 

• Index των µελών της οµάδας, δηλαδή τα µέλη της οµάδας µπορούν να έχουν πρόσβαση 
στα χαρακτηριστικά/στοιχεία των υπολοίπων µελών της οµάδας τους, καθώς και στα 
στοιχεία επικοινωνίας µαζί τους. 

• Mail Inbox και AChat-PHP, δηλαδή τα µέλη της οµάδας µπορούν να επικοινωνούν 
µεταξύ τους µέσω e-mail, ή µέσω chat rooms, εργαλείο εξαιρετικά χρήσιµο για on line 
συναντήσεις. 

• AForum, που είναι µια προηγµένη έκδοση για τα forums ATutor, όπου τα µέλη 
ανταλλάσσουν µηνύµατα µεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα, τα forums µπορούν να 
ρυθµιστούν έτσι ώστε να είναι µόνο για διάβασµα, µόνο για απάντηση, µόνο για ανοικτή 
συζήτηση ή να είναι κρυµµένα. 
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• Πολύγλωσσο interface, δηλαδή οι διαχειριστές των συστηµάτων έχουν τη δυνατότητα να 
τροποποιήσουν τη γλώσσα του συστήµατος, ανάλογα µε τις ικανότητες των χρηστών. 

• Συµµόρφωση σε πρότυπα πρόσβασης: Κάθε µέλος και κάθε διαχειριστής οµάδας, καθώς 
και τα εργαλεία διαχείρισης του συστήµατος, είναι σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 
πρόσβασης, ούτως ώστε να µπορούν να συµµετέχουν σε αυτό µε ίσους όρους και άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες. 

• Δυνατότητες διαχειριστή συστήµατος: Ο διαχειριστής του συστήµατος δηµιουργεί και 
διευθύνει τις οµάδες, διαχειρίζεται τις γλώσσες του συστήµατος και όλους τους χρήστες 
του συστήµατος. 

• Το LMS ACollab, συνεργάζεται µε το LMS ATutor που µελετάται αµέσως ακολούθως 
και το οποίο είναι της ίδιας εταιρίας, αλλά και το οποίο παρουσιάζει παρόµοια 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. 

3.5.2 A Tutor 

Από την παρουσίαση του ATutor που γίνεται στην ιστοσελίδα του από την παραγωγό 
εταιρία ATRC50, προκύπτει ότι το ATutor είναι ένα LCMS (Learning Content Management 
System) το οποίο επίσης είναι προσιτό στον καθένα, όπως και το ACollab. Το ATutor είναι 
σχεδιασµένο έτσι ώστε να προσφέρει ευελιξία και προσαρµοστικότητα στους σχεδιαστές των 
µαθηµάτων/εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το εγκαθιστούν και να το κρατούν 
ενηµερωµένο σε ελάχιστο χρόνο. Μπορούν ακόµη να συγκεντρώνουν και να ανακατανέµουν το 
εκπαιδευτικό υλικό τους που είναι βασισµένο στο διαδίκτυο, να ανακτούν εύκολα και να 
εισάγουν το προκατασκευασµένο περιεχόµενο, και να διευθύνουν τις σειρές των µαθηµάτων 
τους on-line. 

Τα χαρακτηριστικά/λειτουργίες του ATutor LCMS, όσον αφορά τους εκπαιδευόµενους, 
είναι τα ακόλουθα: 

• Συµµετοχή στη διαχείριση των µαθηµάτων, χαρακτηριστικό σύµφωνα µε το οποίο, οι 
εκπαιδευτές και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις σειρές 
µαθηµάτων ATutor που διδάσκουν ή στις οποίες εγγράφονται. 

• Ευπροσάρµοστη "πλοήγηση" στο διαδίκτυο, δηλαδή προσφέρεται στους 
εκπαιδευόµενους η δυνατότητα να µπορούν να περιηγηθούν στο ATutor 
χρησιµοποιώντας global, hierarchical, or sequential navigation tools. Τα στοιχεία της 
πλοήγησης µπορούν να εµφανιστούν ως κείµενο, εικόνες, ή και τα δύο, ή να αποκρυβούν 
για ένα απλούστερο περιβάλλον. 

• Δυνατότητα άµεσης συνεργασίας µε το ACollab, καθώς εάν εγκατασταθεί και αυτό το 
σύστηµα στον υπολογιστή των εκπαιδευοµένων, οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα 
να συνεργάζονται µεταξύ τους στα µαθήµατα, να επικοινωνούν µεταξύ τους, να 
επισκέπτονται τα Forums και τα chat rooms, να ανταλλάσσουν πηγές χρησιµοποιώντας 
την βιβλιοθήκη της οµάδας, να κοινοποιούν µεταξύ τους τα γεγονότα του ηµερολογίου 
γεγονότων και να συνεργάζονται στη σύνταξη κοινών εγγράφων στο δωµάτιο σύνταξης. 
Τέλος, οι ασκήσεις και οι εργασίες µπορούν να υποβάλλονται από κοινού στον αρχηγό 
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της οµάδας ή στον εκπαιδευτή. Tο ATutor διαθέτει ιδιωτικό ταχυδροµείο, ενώ 
παράλληλα, οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να κρατούν λίστα των σελίδων που 
έχουν επισκεφθεί. 

• Feedback ενεργειών, δηλαδή το λογισµικό ειδοποιεί αυτόν που ολοκληρώνει µία 
ενέργεια, για την πρόοδο ή την αποτυχία αυτής, ή σφάλµατα που πρέπει να διορθωθούν, 
κ.λπ. 

• Έλεγχος τεστ, δηλαδή οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε 
πλήρεις εξετάσεις και να µελετούν τα αποτελέσµατα των εξετάσεών τους. 

• Εξαγωγή περιεχοµένου, δηλαδή η δυνατότητα που προσφέρεται στους εκπαιδευόµενους, 
να εξάγουν το περιεχόµενο του ATutor και να το µελετούν µε συνεκπαιδευµένο τους 
εκτός σύνδεσης. 

• Βάση δεδοµένων συνδέσεων: Κάθε σειρά µαθηµάτων διαθέτει εργαλείο λίστας 
συνδέσεων που είναι σχετικές µε το µάθηµα, λίστα η οποία µπορεί να εµπλουτιστεί µε 
νέες σχετικές συνδέσεις που θα προσθέσουν οι εκπαιδευτές ή οι εκπαιδευόµενοι.

• Αναζήτηση µαθηµάτων, δηλαδή οι εκπαιδευόµενοι έχουν στη διάθεσή τους µια µηχανή 
αναζήτησης για να ψάξουν το περιεχόµενο των µαθηµάτων, από διαθέσιµο κατάλογο 
µαθηµάτων. 

Τα χαρακτηριστικά/λειτουργίες του ATutor LCMS όσον αφορά τους εκπαιδευτές είναι τα 
ακόλουθα: 

• Χρήση περιεχοµένου, δηλαδή οι εκπαιδευτές µπορούν να βλέπουν τα στατιστικά 
στοιχεία χρήσης του κάθε εκπαιδευόµενου και να εντοπίζουν τα κενά στις δυνατότητες 
κάλυψης της ύλης και µάθησης κάθε εκπαιδευόµενου, ενώ ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση 
σε όλα τα εργαλεία µάθησης που έχουν στη διάθεσή τους και οι εκπαιδευόµενοι, έχοντας 
επιπλέον στη διάθεσή τους και help boxes. 

• Δυνατότητες συντάκτη κειµένου: Ο δηµιουργός του διδακτικού υλικού µπορεί να 
επιλέξει να δηµιουργήσει το περιεχόµενο του µαθήµατός του σε γλώσσα HTML ή απλού 
κειµένου. Μπορεί να οριστούν ηµεροµηνίες στις οποίες οι διδακτικές σελίδες θα 
διατεθούν στους εκπαιδευόµενους, και επίσης µπορεί να συνδεθούν σε αυτές τις 
διδακτικές σελίδες άλλες σχετικές σελίδες σαν παραποµπές ή σαν σχετιζόµενες 
πληροφορίες. 

• IMS/SCORM Content Packaging: Οι εκπαιδευτές µπορούν να εξάγουν το διδακτικό 
υλικό τους από το ATutor ως IMS/SCORM conformant Content Packages και να το 
µελετούν εκτός δικτύου, ή να το εισάγουν στο ATutor ή σε ένα άλλο LMS/LCMS. Με 
τον τρόπο αυτόν µπορούν να ενοποιηθούν για εξέταση ή αναδιανοµή ολόκληρα 
µαθήµατα ή διδακτικές ενότητες, ή να εισαχθούν στο ATutor διδακτικά υλικά από άλλα 
παρόµοια συστήµατα. 

• Ειδήσεις & ανακοινώσεις: Οι εκπαιδευτές µπορούν να στέλνουν µηνύµατα στην 
κεντρική σελίδα του µαθήµατος προκειµένου να καθοδηγούν τους εκπαιδευόµενους, να 
ανακοινώνουν ειδήσεις, σηµαντικές ηµεροµηνίες, ή κρίσιµες πληροφορίες, ιδιότητα 
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σηµαντική, δεδοµένου ότι η σελίδα ανακοινώσεων είναι πάντοτε η πρώτη σελίδα που 
επισκέπτεται ένας εκπαιδευόµενος όταν συµµετέχει σε ένα µάθηµα. 

• Test Manager: Οι εκπαιδευτές µπορούν να δηµιουργήσουν ολοκληρωµένα σετ εξετάσεων 
µε επιλογές multiple choices, ή true/false. Οι ερωτήσεις µε επιλογές multiple choices, ή 
true/false, ελέγχονται αυτόµατα. Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα 
παράθυρο εξετάσεων που θα είναι διαθέσιµο για µία περίοδο, το οποίο θα διαθέτει 
feedback και έτσι θα λαµβάνονται οι απαντήσεις στα ερωτήµατα, οι οποίες στη συνέχεια 
θα αρχειοθετούνται. Ο εκπαιδευτής µπορεί ακόµη να δηµιουργήσει δικά του σετ 
εξετάσεων ή κουίζ, που θα διαθέτουν άµεσο feedback από τους εκπαιδευόµενους, µε 
σύνδεση στην αρχική σελίδα των µαθηµάτων, να προσθέτει ερωτήσεις σε µία βάση 
δεδοµένων από την οποία θα επιλέγει κάθε φορά όποιες επιθυµεί, να δηµιουργεί 
ερωτήσεις εξετάσεων µε αντικείµενο οπτικό υλικό, και να διευθετεί τα αντικείµενα σε 
οριζόντια ή κάθετη θέση. 

Τέλος, τα χαρακτηριστικά/λειτουργίες του ATutor LCMS όσον αφορά τους διαχειριστές είναι τα 
ακόλουθα: 

• Πολλαπλοί διαχειριστές: Μπορούν να δηµιουργηθούν πολλοί λογαριασµοί διαχειριστών 
µε συγκεκριµένα προνόµια για τον καθένα. 

• Έλεγχος ταυτότητας επισκεπτών/µαθητών: Η πρόσβαση στο διδακτικό υλικό επιτρέπεται 
µόνον σε όσους διαθέτουν ΡΙΝ και αποτρέπει την είσοδο και την αντιγραφή προϊόντων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας χωρίς άδεια. 

• Αυτοµατοποιηµένη εγκατάσταση και αναβάθµιση, δηλαδή εύκολη και γρήγορη 
εγκατάσταση και αναβάθµιση, προσόν το οποίο στην πράξη είναι σχετικά δυσεύρετο. 

• Όσον αφορά την αρχική αξιολόγηση των δύο αυτών LMS, του ACollab και του ATutor, 
θα πρέπει καταρχήν να αναφερθεί ότι σχεδόν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
διαθέτουν τα δύο αυτά προγράµµατα, απαντώνται και σε όλα τα υπόλοιπα LMS που 
αναφέρονται παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι αυτά τα δύο 
LMS διαθέτουν µία οµάδα χαρακτηριστικών τα οποία θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως ένα είδος πρότυπων χαρακτηριστικών πλατφόρµας, κοινών σε όλα σχεδόν τα 
εξεταζόµενα LMS. 

Επιπλέον, ενώ τα δύο αυτά LMS εµφανίζονται από την παραγωγό εταιρία ως δύο ξεχωριστά 
προϊόντα, µε το δεύτερο από αυτά να απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτές, στην ουσία από 
την ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, γίνεται αντιληπτό ότι απευθύνεται εξίσου και 
στους εκπαιδευόµενους, και στους εκπαιδευτές και στους διαχειριστές. Έτσι, µπορεί να 
παρατηρηθεί εδώ, ότι κάποια από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είναι κεντρικά 
χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να διαθέτει κάθε πρόγραµµα LMS. Τέτοια είναι: το 
«δωµάτιο σύνταξης εγγράφων» που διαθέτει το σύστηµα, δηλαδή η εξ αποστάσεως συνεργασία 
των µελών µιας οµάδας στην από κοινού σύνταξη ενός εγγράφου, η «κοινή βιβλιοθήκη των 
εγγράφων» από όπου τα µέλη της οµάδας µπορούν να ανακτήσουν τα έγγραφα που συνέταξαν 
από κοινού, το «ηµερολόγιο γεγονότων» για την κοινοποίηση σηµαντικών ανακοινώσεων, το 
index των µελών της οµάδας, η δυνατότητα e-mail, η δυνατότητα chat και το πολύγλωσσο 
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interface. Ταυτόχρονα, όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδίδουν χαρακτήρα φιλικό και 
εικόνα διαδραστικότητας στο συγκεκριµένο LMS. 

Ειδική παρατήρηση θα πρέπει να γίνει εδώ για το εργαλείο «ηµερολόγιο γεγονότων», το 
οποίο προσδίδει έτι µεγαλύτερη φιλικότητα στο χρήστη, αναδεικνύει τη διαδραστικότητα του 
συστήµατος και είναι ιδιαίτερα χρήσιµο ιδίως σε εταιρίες στις οποίες παίζουν µεγάλο ρόλο τα 
θέµατα ασφαλείας, όπως είναι επί παραδείγµατι οι εταιρίες διακίνησης πετρελαιοειδών και 
φυσικού αερίου, οι εταιρίες αεροδιαστηµικής, οι αυτοκινητοβιοµηχανίες, οι κατασκευαστικές 
εταιρίες κ.λπ., και συνεπώς η ταυτόχρονη κοινοποίηση σηµαντικών γεγονότων σχετιζόµενων µε 
την ασφάλεια των εργαζοµένων και των πελατών είναι κρίσιµης σηµασίας. 

Συµπερασµατικά, τα δύο προαναφερθέντα LMS ACollab και ATutor, χωρίς να αποτελούν 
καινοτοµίες στον χώρο των LMS, παρουσιάζουν ωστόσο µία πλήρη σειρά χαρακτηριστικών η 
οποία προσφέρει στον χρήστη ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο φιλικότητας και 
διαδραστικότητας. 

3.5.3 Blackboard 

Από την παρουσίαση του Blackboard που γίνεται στην ιστοσελίδα του, προκύπτει ότι 
πρόκειται για ένα LMS το οποίο προορίζεται για εκπαιδευτικά ιδρύµατα και προσφέρει σε 
γενικές γραµµές τριπλή λειτουργία: τη διδασκαλία του διδακτικού υλικού, την επικοινωνία 
µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων και την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων. Όσον αφορά 
τη διδασκαλία του διδακτικού υλικού, το Blackboard προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Δηµιουργία διδακτικού υλικού κατά µονάδες ή πακέτα και εργαλεία αρχειοθέτησης, µαζί 
µε εκτυπωτικές δυνατότητες επαγγελµατικού επιπέδου word processor, µε ταυτόχρονη 
δυνατότητα του εκπαιδευτή, να µπορεί να επιλέγει και να καθορίζει τον χρόνο και τον 
τρόπο µε τον οποίο οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό, στις αίθουσες 
συζητήσεως και στους πίνακες ανακοινώσεων, και πότε θα συµµετέχουν στην 
αξιολόγηση και στις υπόλοιπες µαθησιακές δραστηριότητες. 

• Εφαρµογή γραµµικής διδασκαλίας, δηλαδή διδασκαλία διδακτικών µονάδων υλικού οι 
οποίες συνδέονται κατ' αλληλουχία µεταξύ τους, και δυνατότητα του εκπαιδευτή να 
καθοδηγεί και να ελέγχει την πορεία των εκπαιδευοµένων στην πλοήγηση σε αυτά τα 
πακέτα υλικού. 

• Δηµιουργία λεξικού ειδικών όρων που παρέχεται στους εκπαιδευόµενους και ηµερολόγιο 
συµβάντων, προθεσµιών και µηνυµάτων. 

Όσον αφορά την επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων, το Blackboard προσφέρει 
στους χρήστες τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• On-line συζήτηση µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων και on-line προγραµµατισµός 
συνεργασιών και σχηµατισµός οµάδων συνεργασίας που απέχουν γεωγραφικά µεταξύ 
τους. 
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• Χορήγηση σε κάθε οµάδα χωριστού πεδίου ανταλλαγής αρχείων και συµβουλίου 
αποφάσεων, καθώς και ένα οµαδικό εργαλείο e-mail για να στέλνουν µηνύµατα σε όλα 
τα µέλη της οµάδας. 

• Εργαλείο εικονικής τάξης και συνεργασίας (Virtual Classroom/Collaboration Tool), το 
οποίο υποστηρίζει τη ζωντανή και ταυτόχρονη interaction µέσω περιβάλλοντος chat και 
εικονικής τάξης. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων, το Blackboard προσφέρει στους χρήστες τις 
ακόλουθες δυνατότητες: 

• Αξιολόγηση, δηλαδή δυνατότητα των εκπαιδευτών να παραδίδουν online βαθµολογία 
που εξάγεται αυτόµατα, καθώς µπορούν να δηµιουργήσουν ερωτήσεις µόνοι τους ή να 
χρησιµοποιήσουν κάποιες ερωτήσεις από τη διαθέσιµη "τράπεζα εξετάσεων". Οι τύποι 
των ερωτήσεων είναι ποικίλοι, όπως Multiple choice, true/false, κ.λπ. Οι εξεταζόµενοι 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απαντήσεις τους απευθείας στο 
"Βαθµολόγιο" (Gradebook) για ευκολότερη διευθέτηση της βαθµολογίας τους από τον 
εξεταστή και κατάταξή τους στην τελική λίστα βαθµολογίας. 

• Βαθµολόγιο (Gradebook), στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι βαθµοί των φοιτητών 
αναλυτικά κατά µάθηµα και κατά εξεταστική δραστηριότητα. 

• Βιβλίο προόδου µαθητών, στο οποίο απεικονίζεται όλη η πορεία προόδου κάθε µαθητή 
καθ' όλη τη διάρκεια των µαθηµάτων. 

Τέλος, το Blackboard προσφέρει στον διαχειριστή του, δυνατότητα πολυγλωσσικής 
υποστήριξης και της επέκτασης και συνεργασίας του λογισµικού µε άλλες εφαρµογές, ενώ –
σύµφωνα µε την παραγωγό εταιρία µπορεί να υποστηρίξει χρήση από µεγάλο αριθµό χρηστών, 
από εκατοντάδες έως χιλιάδες χρήστες. 

Πειραµατική έρευνα και αξιολόγηση που έγινε από εκπροσώπους του On-line Steering 
Committee χρησιµοποιώντας το Blackboard µεταξύ άλλων παρόµοιων ανταγωνιστικών LMS 

κατέδειξε ότι, καταρχήν, το Blackboard είναι ένα LMS κυρίαρχο στην αγορά, το οποίο 
χρησιµοποιείται ευρέως και κυρίως από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Ο κάθε εκπαιδευτής που το 
χρησιµοποίησε για πρώτη φορά χρειάστηκε τρεις ηµέρες για να γνωρίσει τη λειτουργία του, τις 
δυνατότητές του και τον τρόπο εισαγωγής του διδακτικού υλικού τους στο Blackboard, χρονικό 
διάστηµα το οποίο κρίνεται αρκετά σύντοµο για ένα νέο εργαλείο και συνεπώς καταδεικνύει 
µεγάλη φιλικότητα του προϊόντος προς τον χρήστη. Στην έρευνα συµµετείχαν ακόµη 
εκπαιδευόµενοι, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν για πρώτη φορά εργαλεία µάθησης µέσω δικτύου. 
Στο τέλος της έρευνας, όταν τους ζητήθηκε να υποβάλουν έκθεση σχετικά µε την εµπειρία τους 
στη χρήση των LMS, οι εκπαιδευόµενοι κατέταξαν πρώτο το Blackboard διότι το θεώρησαν 
εύκολο στη χρήση και γενικά στην πλοήγηση. Πέραν αυτού του θετικού χαρακτηριστικού, οι 
εκπαιδευόµενοι ανέφεραν σοβαρά τεχνικά προβλήµατα στη χρήση των LMS που 
χρησιµοποίησαν και ιδίως το γεγονός ότι οι συνδέσεις δικτύου υπολειτουργούσαν κατά τη 
χρήση και την οργάνωση των chat rooms και τον συγχρονισµό των ενεργειών εκ µέρους των 
εκπαιδευόµενων που βρίσκονταν σε ξεχωριστούς τόπους. 
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Ωστόσο, το αποτέλεσµα της έρευνας καταδεικνύει θετική υποδοχή και αντιµετώπιση της 
on line εκπαίδευσης, η περαιτέρω διάδοση και επικράτηση της οποίας εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από την αρτιότερη τεχνική υποστήριξη των χρησιµοποιούµενων συστηµάτων. 

Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται, το Blackboard εµφανίζεται να είναι 
σε ορισµένα σηµείο πιο φιλικό στον χρήστη και στον εκπαιδευτή, αλλά και πιο διαδραστικό από 
ότι τα δύο προηγούµενα LMS που µελετήθηκαν. Συγκεκριµένα, το Blackboard δίνει τη 
δυνατότητα στον εκπαιδευτή να δηµιουργεί διδακτικό υλικό κατά µονάδες ή πακέτα, καθώς και 
να εφαρµόζει γραµµική διδασκαλία, δηλαδή διδασκαλία διδακτικών µονάδων υλικού που 
συνδέονται κατ' αλληλουχία µεταξύ τους, και να καθοδηγεί και να ελέγχει την πορεία των 
εκπαιδευοµένων στην πλοήγηση σε αυτά τα πακέτα υλικού. 

Επίσης, είναι πιο φιλικό στους χρήστες, διότι προσφέρει λεξικό ειδικών όρων, χωριστό 
πεδίο ανταλλαγής αρχείων και συµβουλίου αποφάσεων για κάθε οµάδα χρηστών, και εργαλείο 
εικονικής τάξης και συνεργασίας (Virtual Classroom/Collaboration Tool), που υποστηρίζει τη 
ζωντανή και ταυτόχρονη διάδραση µέσω περιβάλλοντος chat και εικονικής τάξης. 

3.5.4 LMS Mindflash 

Η περίπτωση του LMS Mindflash, είναι από τις λίγες στις οποίες η παραγωγός εταιρία 
προσφέρει στον επισκέπτη της ιστοσελίδας της ένα demo, για να επιδείξει αναλυτικά τον τρόπο 
λειτουργίας του LMS, τον τρόπο κατασκευής διδακτικού υλικού και τον τρόπο αξιολόγησης των 
εκπαιδευοµένων. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του, είναι τα ακόλουθα: 

• Ασφάλεια χρήσης, όσον αφορά το περιεχόµενο των µαθηµάτων, καθώς η πρόσβαση 
επιτρέπεται µόνον στους εκπαιδευόµενους που είναι εγγεγραµµένοι και διαθέτουν 
password, ενώ δίδεται η δυνατότητα να επιτραπεί η πρόσβαση µόνον σε 
εκπαιδευόµενους που βρίσκονται σε συγκεκριµένο τόπο. 

• Οργάνωση συστήµατος, δηλαδή αυτόµατη εγγραφή και κατάταξη των εκπαιδευόµενων 
σε οµάδες στους οποίους εφαρµόζεται γραµµική διδασκαλία, η οποία καλύπτει τις 
συγκεκριµένες ανάγκες τους. 

• E-commerce, δηλαδή αγορά των µαθηµάτων από τους εκπαιδευόµενους µέσω on-line 
πληρωµών, που γίνονται µε την πιστωτική τους κάρτα, µέσω secure paid system. 

• Οργάνωση των εκπαιδευοµένων, µε τη δυνατότητα που έχουν οι εκπαιδευτές να τους 
χωρίζουν σε οµάδες έτσι ώστε να διευκολύνεται η εγγραφή, η παρακολούθηση των 
µαθηµάτων και η καταγραφή της προόδου τους. Για την καταγραφή της προόδου τους, οι 
εκπαιδευτές έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν και να συγκρίνουν τους βαθµούς 
των µαθητών, και να τους συσχετίζουν µε άλλες πληροφορίες που αφορούν το προφίλ 
του κάθε εκπαιδευόµενου. 

• Ευκολία στη χρήση όσον αφορά τον τύπο των αρχείων που µπορούν να αποτελέσουν 
περιεχόµενο µαθήµατος, καθώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν αρχεία Word, PowerPoint, 
Flash, PDG, HTML κ.α., καθώς τα αρχεία που είναι σε µορφή Word και PowerPoint 
µετατρέπονται σε HTML και συµπιέζονται, τα αρχεία ήχου συµπιέζονται από WAVE 
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format σε MP3 format, και τα µεγάλα αρχεία όπως είναι τα video clips µπορούν να 
διανεµηθούν σε ένα συνοδευτικό cd και να ενσωµατωθούν στο µάθηµα. 

Οι διαχειριστές του συστήµατος και οι εκπαιδευτές έχουν παρόµοιες δυνατότητες µε αυτές 
που προαναφέρθηκαν στα προηγούµενα LMS, και συγκεκριµένα οι διαχειριστές έχουν απόλυτη 
πρόσβαση σε όλο το διδακτικό υλικό, δηµιουργούν λογαριασµούς εκπαιδευοµένων, χορηγούν 
άδειες χρήσης, σχεδιάζουν την εµφάνιση της ιστοσελίδας και ελέγχουν την πρόσβαση όλων, ενώ 
οι εκπαιδευτές, εκτός από την πρόσβαση που έχουν στο δικό τους διδακτικό υλικό, µπορούν να 
πάρουν άδεια και να αποκτήσουν πρόσβαση και σε διδακτικό υλικό που δηµιούργησε άλλος 
εκπαιδευτής. 
Χρονικός περιορισµός πρόσβασης των εκπαιδευοµένων στο διδασκόµενο µάθηµα που 

εξαρτάται από το εάν είναι ενεργός ο λογαριασµός τους ή όχι. 
Όσον αφορά την αξιολόγηση της φιλικότητας και της διαδραστικότητάς του, το Demo που 
µπορούν να δουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, δείχνει αναλυτικά τα βήµατα δηµιουργίας ενός 
µαθήµατος LMS. Επίσης εύκολη παρουσιάζεται η πρόσθεση και η αφαίρεση αρχείων στο υλικό, 
κάθε τύπου, όπως word, PowerPoint, κ.λπ, καθώς και η δηµιουργία κουίζ και ερωτήσεων, για τις 
οποίες ο δηµιουργός του υλικού έχει πολύ µεγάλη δυνατότητα επιλογής (multiple choice, true/
false, drag and drop, κ.λπ.) µεγαλύτερη από ότι παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες των άλλων 
LMS. Συνεπώς, θα πρέπει να παρατηρηθεί στο σηµείο αυτό, ότι το συγκεκριµένο LMS 
εµφανίζεται εξαιρετικά φιλικό στο χρήστη και µε την έννοια αυτή εννοείται τόσο ο 
εκπαιδευόµενος όσο και ο εκπαιδευτής. 

Ωστόσο, τα µαθήµατα του mindflash γίνονται µόνον online και – σε αντίθεση µε άλλα 
LMS που προαναφέρθηκαν- οι µαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιγράψουν κοµµάτια της 
ύλης και να την µελετήσουν εκτός διαδικτύου µε τους συνεκπαιδευόµενούς τους και για όση 
ώρα το επιθυµούν, όποτε το επιθυµούν. Το χαρακτηριστικό αυτό συνιστά σηµαντικό 
µειονέκτηµα του συγκεκριµένου LMS, καθώς το καθιστά λιγότερο προσβάσιµο προς τον 
εκπαιδευόµενο, δεδοµένου ότι η πρόσβαση του κάθε εκπαιδευόµενου έχει συγκεκριµένο χρονικό 
περιορισµό υπαγορευόµενο από το εκάστοτε υπόλοιπο του λογαριασµού του. Συνεπώς, θα 
µπορούσε να διατυπωθεί εδώ ο ισχυρισµός ότι κατ' ουσία και σε τελική ανάλυση, το 
συγκεκριµένο LMS µπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από ότι τα προηγούµενά του. 

3.5.5 LMS/LCMS Generation21 

Το LMS/LCMS Generation21, παρουσιάζει στην ιστοσελίδα του  δύο προϊόντα, το 
Generation21 Enterprise το οποίο εξετάζεται σε αυτήν την παράγραφο και το Generation21 
Expert Edition, το οποίο εξετάζεται στην επόµενη. 

Το Generation21 Enterprise εµφανίζεται ως ένα LMS/LCMS ειδικά σχεδιασµένο και 
απευθυνόµενο προς χρήση από επιχειρήσεις και µάλιστα σε εξαιρετικά µεγάλη ποικιλία 
επιχειρήσεων, όπως νοσοκοµεία, φαρµακοβιοµηχανίες, ιατρικά κέντρα, χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, εταιρίες, κτηµατοµεσίτες, ασφαλιστικές εταιρίες, επενδυτικές εταιρίες, εργοστάσια 
αεροναυπηγικής, εταιρίες παραγωγής λογισµικού, αλυσίδες εστιατορίων, αλυσίδες µεταπώλησης 
προϊόντων, αλυσίδες ξενοδοχείων, κρατικές διοικητικές υπηρεσίες, στρατιωτικές υπηρεσίες και 
µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Αναφέρονται δε ως παραδείγµατα εταιριών πελατών που 
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χρησιµοποιούν το Generation21 Enterprise, οι πολύ γνωστές εταιρίες Xerox, Sharp, Daimler 
Chrysler, Sara Lee, Tyco, Coca-Cola Institute, University of Pennsylvania Health System, 
Lockheed Martin, κ.λπ. 

Το Generation21 Enterprise µπορεί –κατά την παραγωγό εταιρία- να λειτουργήσει 
προσαρµοσµένο στα σηµαντικότερα πρότυπα εκµάθησης πολλών εταιριών, όπως το AICC 
(Aviation Industry CBT Committee), το IMS (Instruction Management Project), το SCORM 
(Shareable Courseware Object Reference Model), το ADL του Υπουργείου Άµυνας των ΗΠΑ και 
το LRN της Microsoft. 

Το Generation21 Enterprise διαθέτει τρία κυρίως εργαλεία ως ενσωµατωµένες 
υποµονάδες ("integrated modules"): το "Knowledge Manager" που είναι LMS και µε το οποίο 
ασχολείται η µελέτη στο σηµείο αυτό, το "Knowledge Assembler" που είναι κυρίως εργαλείο 
εξέλιξης και οργάνωσης του υλικού και αποθήκευσης των πολύτιµων διανοητικών επιτευγµάτων 
µιας επιχείρησης και το "Knowledge Navigator", το οποίο είναι user interface work. 

Ως κύρια χαρακτηριστικά του Generation21 Enterprise Knowledge Manager, 
παρουσιάζονται τα ακόλουθα: 

• Γρήγορη και εύκολη δηµιουργία περιεχοµένου το οποίο θα είναι σύµφωνο µε τα 
επιθυµητά πρότυπα της επιχείρησης. 

• Συνεργάτες µπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα σε κοινό project, ενώ βρίσκονται σε 
τοπική απόσταση µεταξύ τους. 

• Εύκολη εισαγωγή στο διδακτικό υλικό κάθε είδους αρχείου, όπως ηχητικό, οπτικό, video, 
Pdf, κ.λπ., µε την χρήση του click-drag-drop και µε τη χρήση του εργαλείου "open 
authoring tool". 

• Εύκολη εξαγωγή του υλικού είτε σε ηλεκτρονική µορφή, είτε σε µορφή εκτύπωσης 
• Εκπαίδευση µε τη χρήση του εργαλείου "Universal Knowledge Objects" σε απεριόριστο 
αριθµό µαθηµάτων. Το εργαλείο αυτό προβάλλεται από την παραγωγό εταιρία ως ένα 
πατενταρισµένο τεχνολογικό επίτευγµα της εταιρίας, το οποίο χρησιµοποιείται για να 
στέλνει στους εκπαιδευόµενους στον χώρο της εργασίας τους "χρυσές" πληροφορίες και 
χρησιµοποιώντας το εργαλείο αυτό οι εκπαιδευόµενοι, βρίσκουν την πληροφορία που 
αναζητούν στιγµιαία, χωρίς να διακόπτουν την εργασία τους. Επιπλέον, µε το εργαλείο 
αυτό η πληροφορία τούς παραδίδεται στιγµιαία, στην επιφάνεια εργασίας τους ή µέσω 
µίας ασύρµατης συσκευής. Τέλος, το εργαλείο αυτό χρησιµεύει για να γίνεται αυτόµατη 
αναβάθµιση του περιεχοµένου του διδακτικού υλικού. 

• Διαδικτυακή διεκπεραίωση της εγγραφής, της πληρωµής και του προγραµµατισµού της 
εκπαίδευσης. Μπορεί να γίνει εγγραφή ενός έως χιλιάδων εκπαιδευόµενων, σε µία ή 
πολλές οµάδες. 

• Προσφέρεται η δυνατότητα αξιολόγησης του επιπέδου της υπάρχουσας γνώσης των 
εκπαιδευοµένων πριν αρχίσει η εκπαίδευσή τους και ως συνέχεια αυτού, επιτάχυνση της 
εκπαίδευσης εξαλείφοντας το περιεχόµενο των µαθηµάτων που οι χρήστες ήδη 
γνωρίζουν και δηµιουργώντας µαθήµατα στα µέτρα τους ("tailored tutorials"). 

• Παραδίδει τις πληροφορίες στους χρήστες µέσω PDA και άλλων ασύρµατων συσκευών. 
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• Άµεση υποστήριξη της πληροφόρησης των εκπαιδευοµένων, µε τη χρήση µηχανής 
αναζήτησης πληροφοριών στις βιβλιοθήκες, αναφορικά µε µαθήµατα, manuals, 
διαδικασίες κ.λπ. 

• Χρήση wizards για διευκόλυνση των χρηστών να ολοκληρώσουν τις εκπαιδευτικές τους 
δραστηριότητες µε όσο το δυνατόν µικρότερο βαθµό δυσκολίας. 

• Τέλος, όπως και όλα τα προαναφερθέντα LMS, έτσι και το Generation21 Enterprise, 
προσφέρει επικοινωνία των εκπαιδευτών µε τους εκπαιδευόµενους µέσω e-mail, chat 
rooms και message forums. 

Σύµφωνα µε την παραγωγό εταιρία, όλη η διαδικασία της διδασκαλίας, από τη στιγµή της 
εγκατάστασης του λογισµικού µέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης µπορεί να διαρκέσει 60 
ηµέρες/8 εβδοµάδες, χρονικό διάστηµα το οποίο προβάλλεται ως σηµαντικό πλεονέκτηµα του 
προϊόντος και το οποίο περιλαµβάνει ως βήµατα τα ακόλουθα: 1) θέση στόχων και επιθυµητού 
επιπέδου εκπαίδευσης, 2) εγκατάσταση λογισµικού, 3) εκπαίδευση, 4) λεπτοµερή επεξήγηση του 
συστήµατος στους εκπαιδευτές και 5) δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη για συγκεκριµένη 
χρονική διάρκεια. 
Σε σύγκριση µε τα προηγουµένως εξετασθέντα LMS, το Generation21 Enterprise, φαίνεται 

να παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία συναντώνται σε αυτό πρώτη φορά και 
συνιστούν τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τη χρήση του 
εργαλείου "open authoring tool" για την εύκολη εισαγωγή κάθε είδους αρχείου στο υλικό, 
(ηχητικό, οπτικό, video, Pdf, κ.λπ.), το οποίο η παραγωγός εταιρία παρουσιάζει επίσης ως 
µοναδικό, δεν δίδονται όµως περαιτέρω πληροφορίες ούτε προσφέρεται demo προκειµένου να 
διαπιστωθεί εάν όντως αυτό το εργαλείο καθιστά την εισαγωγή υλικού πιο εύκολη από ότι τα 
αντίστοιχα εργαλεία που διαθέτουν λοιπά ανταγωνιστικά LMS, ή εάν διαφέρει σε κάτι η 
λειτουργία του από αυτά.  

Η εύκολη εξαγωγή του υλικού σε ηλεκτρονική µορφή ή σε µορφή εκτύπωσης, υπάρχει σε 
αρκετά LMS, πλην εξαιρέσεων, όπως το LMS Mindflash το οποίο εξετάσθηκε αµέσως 
προηγουµένως και το οποίο δεν επιτρέπει καµία εξαγωγή του υλικού του και καµία εργασία 
εκτός δικτύου. 

Ως σοβαρό πλεονέκτηµα του συγκεκριµένου LMS θα µπορούσε να προβάλει το εργαλείο 
"Universal Knowledge Objects", το οποίο κάνει εφικτή την αυτόµατη αναβάθµιση του 
περιεχοµένου του διδακτικού υλικού και την στιγµιαία πληροφόρηση των εργαζοµένων, χωρίς 
να χρειάζεται να διακόψουν την εργασία τους, όπως προαναφέρθηκε, εργαλείο το οποίο καθιστά 
το Generation21 Enterprise, ένα προϊόν εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη, πιο φιλικό σε 
σύγκριση µε τα ανταγωνιστικά του. Δεν καθίσταται απολύτως σαφές ωστόσο, σε τι ακριβώς 
συνίσταται η καινοτοµία αυτού του πατενταρισµένου προϊόντος και ποια η διαφορά του από τα 
ήδη υπάρχοντα, όπως επί παραδείγµατι, ποια η διαφορά του από την ανακοίνωση µιας 
πληροφορίας που στέλνεται στους εκπαιδευόµενους µέσω e-mail, ή µέσω ενός πίνακα 
ανακοινώσεων, ή ποια η διαφορά του από µία πληροφορία που βρίσκει ο εκπαιδευόµενος 
χρησιµοποιώντας µία µηχανή αναζήτησης, κ.λπ. 

Επίσης ως σοβαρό χαρακτηριστικό φιλικότητας στον χρήστη του συγκεκριµένου LMS θα 
µπορούσε να προβάλει η δυνατότητα αξιολόγησης του επιπέδου της υπάρχουσας γνώσης των 
εκπαιδευοµένων πριν αρχίσει η εκπαίδευσή τους και, εν συνεχεία, η παράλειψη των µαθηµάτων 
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που οι χρήστες ήδη γνωρίζουν, έτσι ώστε για τον κάθε ένα χρήστη να δηµιουργείται µάθηµα στα 
µέτρα του. Το χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να προσφέρει σοβαρή εξοικονόµηση χρόνου στον 
κάθε ένα µαθητή προσωπικά, καθώς του δίδεται η δυνατότητα να προοδεύσει στην εκπαίδευσή 
του µε τον απόλυτα προσωπικό του ρυθµό, καθιστώντας το έτσι λιγότερο χρονοβόρο και 
συνεπώς λιγότερο κουραστικό και περισσότερο φιλικό στον χρήστη. 

Ωστόσο, από πουθενά δεν φαίνεται να δικαιολογείται η ξεχωριστή έκδοση ενός LMS 
ειδικού για επιχειρήσεις, όπως παρουσιάζεται ("Generation21 Enterprise"), καθώς δεν φαίνεται 
να υπάρχει στα χαρακτηριστικά του κανένα στοιχείο λειτουργίας που να αποκλείει τη χρήση και 
εφαρµογή του στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Δεν δηλώνεται δηλαδή πουθενά να υπάρχει κάποια 
διαφορετική µαθησιακή ανάγκη στις επιχειρήσεις σε σχέση µε τις µαθησιακές ανάγκες που 
υπάρχουν στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, που, εάν υπήρχε, θα δικαιολογούσε την έκδοση προϊόντος 
προορισµένου ειδικά για επιχειρήσεις. 

Κεφάλαιο 4ο: Υγεία, ασφάλεια και 
προστασία σε εργασιακούς χώρους. 
4.1 Γενικά-Εισαγωγή: 

Η κάθε είδους εργασία, σωµατική ή πνευµατική, αποτελούσε ανέκαθεν το κύριο µέσο 
βιοπορισµού του ανθρώπου. Ταυτόχρονα όµως έχει και ενεργό ρόλο στην δόµηση και 
ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του αλλά και της ψυχικής του υγείας και ισορροπίας. Έτσι το 
δικαίωµα στην εργασία είναι ένα θεµελιώδες δικαίωµα και ως τέτοιο προστατεύεται 
συνταγµατικά. 

Αντίστοιχη προστασία τυγχάνει και η προστασία της υγείας, και της ατοµικής ασφάλειας 
κατά την εκτέλεση µιας εργασίας, αλλά και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις εργαζοµένων και 
εργοδοτών όπως θα συζητηθεί αναλυτικά στην συνέχεια 

4.2 Υγεία, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία  

Η εργασία σε κάθε είδους περιβάλλοντα και συνθήκες προϋποθέτει την διαφύλαξη της 
ατοµικής και κοινωνικής υγείας και ασφαλείας. Αυτό το γεγονός λαµβάνει χώρα και στο χώρο 
της εκπαίδευσης. Έτσι, οι εργοδότες έχουν µία σειρά από υποχρεώσεις: 

• να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων σχετικά µε όλες τις 
πλευρές της εργασίας, κυρίως µε βάση τις απαριθµούµενες γενικές αρχές πρόληψης, 
χωρίς χρηµατική επιβάρυνση για τους εργαζοµένους, 

• να αξιολογούν τους επαγγελµατικούς κινδύνους, ακόµη και κατά την επιλογή των 
διάφορων τύπων εξοπλισµού και κατά τη διευθέτηση των χώρων εργασίας και να 
δηµιουργούν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, 

• να καταγράφουν και να αναγγέλλουν στις αρµόδιες αρχές τα εργατικά ατυχήµατα, 
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• να οργανώνουν την παροχή πρώτων βοηθειών, την πυρασφάλεια, την αποµάκρυνση των 
εργαζοµένων σε περίπτωση κινδύνου και να λαµβάνουν µέτρα σε περίπτωση σοβαρού 
και άµεσου κινδύνου, 

• να πληροφορούν τους εργαζοµένους, να ζητούν τη γνώµη τους και να διευκολύνουν τη 
συµµετοχή τους στο πλαίσιο όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε την ασφάλεια και 
την υγεία κατά την εργασία, 

• να εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαζόµενος καταρτίζεται επαγγελµατικά επαρκώς και 
κατάλληλα όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία. 

Αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις των εργαζοµένων είναι: 

• να χρησιµοποιούν µε σωστό τρόπο τις µηχανές και τα άλλα µέσα, τον εξοπλισµό 
ατοµικής προστασίας καθώς και τα συστήµατα ασφάλειας, 

• να επισηµαίνουν κάθε εργασιακή κατάσταση που παρουσιάζει σοβαρό και άµεσο 
κίνδυνο, και κάθε ελάττωµα των προστατευτικών συστηµάτων, 

• να συνεισφέρουν έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της υγειονοµικής 
προστασίας που επιβάλλονται και να διευκολύνεται ο εργοδότης να εξασφαλίζει ότι το 
εργασιακό περιβάλλον και οι συνθήκες είναι ασφαλείς και ακίνδυνες. 

Οι παραπάνω, γενικές υποχρεώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών εξειδικεύονται στο πλαίσιο 
της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

4.3 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 

Ως «εκτίµηση επαγγελµατικών κινδύνων» µπορεί να ορισθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 
κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια εργαζοµένων κατά την εργασία τους. Η «Εκτίµηση 
Επαγγελµατικού Κινδύνου» είναι µια διαδικασία η οποία πρακτικά εξετάζει συστηµατικά και 
διεξοδικά κάθε πλευρά της φύσεως των εργασιών που γίνονται σε µια επιχείρηση, µε σκοπό: 

• να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελµατικού κινδύνου, δηλαδή τι θα µπορούσε να 
προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων, 

• να διαπιστωθούν κατά πόσον και µε ποια µέτρα µπορούν οι πηγές κινδύνων να 
εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, 

• να καταγράφουν τα µέτρα πρόληψης που ήδη εφαρµόζονται και να προταθούν αυτά που 
πρέπει συµπληρωµατικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία 
των εργαζοµένων. 

Βασικό χαρακτηριστικό της επιτυχηµένης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου είναι η 
ουσιαστική συµµετοχή των εργαζοµένων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ακριβής προσέγγιση 
του κινδύνου. 
Από την πλευρά της νοµοθεσίας, η γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου είναι τυπική 

υποχρέωση κάθε εργοδότη  και θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις όπου υπάρχουν 

  48



εργαζόµενοι από τον τεχνικό ασφαλείας ή/και το γιατρό εργασίας. Γενικά οι κίνδυνοι µπορούν 
να διακριθούν σε κινδύνους για την Υγεία µε άµεσο αποτέλεσµα τις ασθένειες και σε κινδύνους 
για την ασφάλεια µε άµεσο αποτέλεσµα τα ατυχήµατα. 

Οι πηγές κινδύνου στους εργασιακούς χώρους µπορεί να είναι: 
• χώροι και θέσεις εργασίας, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, εργαλεία και άλλα τεχνολογικά 
στοιχεία της εργασίας, 

• φυσικοί, χηµικοί και βιολογικοί παράγοντες του εργασιακού χώρου, 
• εργασιακές και παραγωγικές πρακτικές και διαδικασίες, 
• επικίνδυνες ενέργειες των εργαζοµένων και τρίτων (εργολάβων, άλλων συνεργείων), 
• άλλες οργανωτικές ελλείψεις ή δυσλειτουργίες. 

Κάθε πηγή κινδύνου µπορεί να δηµιουργήσει µελλοντικά επικίνδυνες καταστάσεις, δηλαδή 
συνθήκες κατά τις οποίες εκτίθενται σε κίνδυνο οι άνθρωποι, το περιβάλλον, ή και τα υλικά 
στοιχεία. 

Ειδικότερα οι κίνδυνοι για την ασφάλεια µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

Α. Κτιριακές δοµές, 
Β. Διάσωση – διαφυγή, 
Γ. Οχήµατα – φορτία, 
Δ. Ηλεκτρισµός, 
Ε. Εξοπλισµός, 
ΣΤ. Θερµικοί κίνδυνοι, 
Ζ. Έκρηξη – πυρκαγιά. 
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Κεφάλαιο 5ο: Σχεδιασμός και υλοποίηση 
LMS για την εκπαίδευση στην ασφάλεια 
και στην προστασία 

5.1 Εισαγωγή:  

Ο σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικού υλικού σε µορφή κατάλληλη ώστε να 
χρησιµοποιηθεί στην πλατφόρµα ενός Συστήµατος Διαχείρισης Μάθησης, αποτελεί τον κύριο 
στόχο αυτής της εργασίας. Ειδικότερα, µας ενδιαφέρει ο ιδανικός σχεδιασµός ενός τέτοιου 
συστήµατος που να επικεντρώνεται στην ασφάλεια και στην προστασία. 

5.2 Μάθηση Ενηλίκων Εργαζοµένων-Εκπαιδευτικών 

Η µάθηση στον ενήλικα, και συνεπώς στον ενήλικα εργαζόµενο, απαιτεί κάποιες 
σηµαντικές προϋποθέσεις. Έτσι πάντα κάθε σχεδιαζόµενο µάθηµα εκπαίδευσης/κατάρτισης 
πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες σηµαντικές προϋποθέσεις: 
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• Ο ενήλικας-εργαζόµενος µαθαίνει όταν καταλαβαίνει και η εκπαίδευση έχει σχέση µε 
την καθηµερινότητά του. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να έχει λογική δοµή και να 
σχετίζεται (µε παραδείγµατα, δραστηριότητες κτλ.) µε την καθηµερινή ζωή του 
εκπαιδευόµενου και αυτά που ήδη γνωρίζει και εφαρµόζει. Επίσης θα πρέπει να 
υποστηρίζεται ο εκπαιδευόµενος ώστε να νιώθει ασφαλής και σίγουρος Συνεπώς είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό να διερευνηθεί πόσο κατανοητή είναι η γνώση που προσφέρει το 
αξιολογούµενο µάθηµα στον ενήλικα και αφετέρου κατά πόσο ωφελεί την καθηµερινή 
εργασία και πρακτική του. 

• Ο ενήλικας µαθαίνει όταν αντιλαµβάνεται, κατανοεί και αποδέχεται τους στόχους του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα 
πρέπει να είναι σαφείς στους ενήλικες και να καθορίζονται µε βάση τις προσδοκίες των 
εκπαιδευόµενων (από την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών τους). Επίσης θα πρέπει 
να γίνονται σεβαστές οι απόψεις και ανάγκες των εκπαιδευόµενων. 

• Ο ενήλικας µαθαίνει όταν ενεργεί και εµπλέκεται. Όσο περισσότερο συµµετέχει ενεργά 
στη διαδικασία µάθησης, τόσο περισσότερο επιτυγχάνεται η µάθηση και οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι. Ακόµη, η µάθηση γίνεται πιο αποτελεσµατική εφόσον συµµετέχουν περισσότερες 
αισθήσεις. Έτσι µια αποτελεσµατική εφαρµογή πρέπει να είναι σχεδιασµένη ώστε να 
χρησιµοποιεί ενεργητικές παιδαγωγικές µεθόδους, να θέλγει, να παρακινεί και να 
κινητοποιεί τον εκπαιδευόµενο. 

• Ο ενήλικας µαθαίνει όταν ο εκπαιδευτής ξέρει να αξιοποιεί τα αποτελέσµατα της 
επιτυχίας και της αποτυχίας. Αυτή η προϋπόθεση µάθησης των ενηλίκων καθορίζει τόσο 
τη σηµασία και το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων όσο και της εφαρµογής 
τηλεκπαίδευσης που χρησιµοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι ο 
εκπαιδευτής θα πρέπει να ανατροφοδοτεί τον εκπαιδευόµενο για την πορεία της µάθησης 
του και κατάλληλα να τον ενθαρρύνει ή να εντοπίζει τα αδύνατά του σηµεία και να 
βρίσκει τρόπους βελτίωσής του. Αυτό συνεπάγεται την υποστήριξη της εφαρµογής στον 
εκπαιδευτή µε εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου των 
εκπαιδευόµενων (πχ. µε ειδικούς δείκτες, διαγράµµατα κτλ.), την ανατροφοδότησή τους, 
τη δυνατότητα προσαρµογής των δραστηριοτήτων στις ανάγκες και δυνατότητες των 
εκπαιδευόµενων (βάσει πχ. της προηγούµενης επίδοσής τους) κτλ. 

• Ο ενήλικας µαθαίνει όταν νιώθει ενταγµένος σε µια οµάδα και όταν βρίσκεται σε κλίµα 
που ευνοεί τη συµµετοχή. Έτσι, η εκπόνηση οµαδικών εργασιών βοηθά στη δηµιουργία 
κλίµατος αλληλεγγύης, αλληλοϋποστήριξης και ενθάρρυνσης ώστε να αναπτυχθεί ο 
διάλογος, ο πλουραλισµός των απόψεων και τελικά η µάθηση. Η αξιολογούµενη 
εφαρµογή λοιπόν οφείλει να υποστηρίζει την επικοινωνία και την οµαδική εργασία και 
µελέτη µε κατάλληλα σχεδιασµένα εργαλεία. Ακόµη η χρήση συµµετοχικών τεχνικών 
(µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένα εργαλεία εκπαιδευτικού λογισµικού) επιτρέπει την 
ουσιαστική συµµετοχή του ενήλικα εκπαιδευόµενου στην εκπαιδευτική διαδικασία 
(προσωπική επιλογή της πορείας και του ρυθµού µάθησής του, της πλοήγησής του στο 
µαθησιακό υλικό, της προσαρµογής του προσωπικού περιβάλλοντος εργασίας του κτλ.) 
και αποβλέπει στην αποδοχή και θετική στάση του εκπαιδευόµενου προς την 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη στο στάδιο του σχεδιασµού του 
εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και στο στάδιο υλοποίησης και προσαρµογής του στο Σύστηµα 
Διαχείρισης Μάθησης. 

5.3 Μεθοδολογία-Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Υλικού 

Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα αποτελείται από: 
• αριθµηµένα στάδια εργασίας, 
• κύρια σηµεία όπου επιβάλλεται η προσοχή του εργαζόµενου, 

Επιπλέον κάθε διαδικασία εκπαίδευσης µπορεί να υποστηρίζεται από πολυµεσικά στοιχεία 
όπως ηχητικό, φωτογραφικό ή βιντεοσκοπηµένο υλικό που υποδεικνύει ακριβώς τα σηµεία 
εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους εργαζόµενους. 
Με την ολοκλήρωση από τον εκπαιδευόµενο της διαδικασίας εκπαίδευσης µπορεί να 

ελεγχθεί ή να αξιολογηθεί η γνώση του µε µια σειρά σύντοµων ερωτήσεων αξιολόγησης 
(assessment). Επιλέγοντας την παραπάνω ιεραρχική δοµή και τις σχέσεις µεταξύ διδακτικής 
ενότητας/ µαθήµατος/ διαδικασίας εκπαίδευσης εξασφαλίζονται τα εξής: 

• Αυτονοµία των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Οι διαδικασίες Εκπαίδευσης ως µικρές, 
ανεξάρτητες λειτουργικές µονάδες µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν για να ενταχθούν 
σε οποιονδήποτε ευρύτερο σχεδιασµό τύπου Μάθηµα/Ενότητα (Module/Course). 

• Οι βασικές έννοιες της ασφάλειας και της προστασίας καθώς και οι λοιπές οδηγίες HSSE 
ενσωµατώνονται ως αναπόσπαστο κοµµάτι της διαδικασίας και την διατρέχουν µέχρι την 
ολοκλήρωσή της. 

• Ο εκπαιδευόµενος εργαζόµενος αντιλαµβάνεται ολοκληρωµένα την σχέση µεταξύ των 
διαφόρων σταδίων εργασίας και της τήρησης των προδιαγραφών ασφαλείας. 

Κεφάλαιο 6ο: Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση 
επειγόντων περιστατικών. 

6.1 Ορισµός Επειγόντων Περιστατικών στα Σχολεία 

Όταν η υγεία και η ζωή ενός ατόµου απειλούνται, είτε από αιφνίδια εµφάνιση νόσου, είτε 
από βίαια εξωτερικά αίτια, η παροχή επείγουσας και κατάλληλης φροντίδας µπορεί να είναι 
σωστική ή να περιορίσει την πιθανότητα µόνιµων βλαβών. Για το λόγο αυτό, βασική αρχή 
ανάπτυξης όλων των συστηµάτων υγείας διεθνώς, αποτελεί η παροχή επείγουσας φροντίδας 
«στον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό». 
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Τα επείγοντα περιστατικά δε λείπουν από την καθηµερινότητά µας και δεν θα πάψουν να 
µας απασχολούν σε κάθε χώρο που λαµβάνουν χώρα. Το σχολικό περιβάλλον είναι ένας χώρος 
όπου οι πιθανότητες να εµφανιστούν επείγοντα περιστατικά είναι αρκετά αυξηµένες λόγω 
κυρίως της έκθεσης των παιδιών σε µία σειρά από κινδύνους. Γι’ αυτό το λόγο το προσωπικό 
που έρχεται σε άµεση επαφή µε τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε αυτή τη 
σειρά των κινδύνων άµεσα και αποτελεσµατικά. Το παραπάνω προσωπικό είναι οι εκπαιδευτικοί 
που περνάνε µεγάλο ποσοστό του χρόνου κοντά στα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον. 

6.2 Υγεία και Ασφάλεια του Σχολείου 

6.2.1 Το φυσικό περιβάλλον του σχολείου 

 Το φυσικό περιβάλλον του σχολείου διακρίνεται από µία σειρά από ιδιαιτερότητες. 
Πρώτα από όλα υπάρχουν ώρες της ηµέρας που χαρακτηρίζεται από συνωστισµό εκπαιδευτικών 
και µαθητών στους κοινόχρηστους χώρους του, πράγµα που αυξάνει τις πιθανότητες εµφάνισης 
ενός επικίνδυνου συµβάντος. Ειδικότερα, αν ο διαθέσιµος χώρος είναι περιορισµένος τότε το 
έργο των εκπαιδευτικών και αυτών που επιβλέπουν τα παιδιά γίνεται ολοένα και δυσκολότερο. 
Είναι αξιοσηµείωτο το ότι η διδασκαλία, η υγεία και η ευηµερία µαθητών και εκπαιδευτικών 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον υπερπληθυσµό. Ταυτόχρονα, ο συνωστισµός δηµιουργεί 
υπερδιέγερση ειδικότερα στους µαθητές µε αποτέλεσµα να τους κάνεις ακόµα πιο επιρρεπείς σε 
κίνδυνους για την υγεία τους. Έτσι, τα παιδιά κυρίως δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τις 
αλληλεπιδράσεις τους µε τους άλλους και νιώθουν την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής να 
απειλείται. 
 Γι’ αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει µέσα από τα LMS συστήµατα να είναι σε θέση 
να ελαχιστοποιήσουν το πρόβληµα του συνωστισµού µε τις παρακάτω δράσεις: 

• Δηµιουργία Προσωπικού Χώρου για τους µαθητές υποδιαιρώντας την τάξη σε 
µικρότερες οµάδες εργασίας. 

• Αποφυγή ακαταστασίας στο χώρο, στις αίθουσες και στα προαύλια. 
• Μείωση των επιπέδων θορύβου 
• Αξιοποίηση όλου του υπάρχοντος χώρου του σχολικού κτίσµατος. 
• Μείωση των αιθουσών στους αύλειους χώρους που δηµιουργούν συνθήκες συνωστισµού 

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούµε χωριστά στις συνθήκες φωτισµού 
του σχολείου. Επιβάλλεται ο σχολικός χώρος να είναι επαρκώς φωτισµένος για τους παρακάτω 
λόγους: 

• Η υγεία και η όρεξη για µάθηση βελτιώνεται 
• Αυξάνονται οι συνθήκες ασφαλείας 
• Μειώνονται οι τάσεις για βανδαλισµό 
• Διατηρείται η οπτική επαφή των µαθητών µε το περιβάλλον 
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Αξίζει να σηµειωθεί για να βελτιστοποιηθούν οι παραπάνω συνθήκες καλό θα ήταν ο 
φωτισµός να είναι καθαρά φυσικός. Εξάλλου, το ηλιακό φως βοηθά σε µία σειρά από ωφέλιµους 
παράγοντες της υγείας του παιδιού: 

• Παραγωγή βιταµίνης D 
• Ρύθµιση εσωτερικού βιολογικού ρολογιού του σώµατος 
• Χαλάρωση και µείωση του stress 
• Βελτίωση της διάθεσης και µείωση των πονοκεφάλων. 

Ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα στο σχολικό περιβάλλον είναι και ο θόρυβος. Στο σχολικό 
περιβάλλον, ο θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύµητος ήχος που έρχεται σε επαφή µε την επικοινωνία 
στην τάξη και είναι ενοχλητικός και επιζήµιος στη µαθησιακή διαδικασία. Ο θόρυβος µπορεί να 
προέρχεται είτε από εξωτερικές πηγές είτε από εσωτερικές πηγές. Ο θόρυβος που προέρχεται 
από εξωτερικές πηγές µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε κατάλληλη µόνωση του κτηρίου. Ο 
θόρυβος που προέρχεται από εσωτερικές πηγές µπορεί πιο εύκολα να ελαχιστοποιηθεί και να 
φτάσει στα επιθυµητά επίπεδα ηρεµίας. Εξάλλου, ο θόρυβος ευθύνεται για: 

• Άγχος 
• Αυξηµένη Αρτηριακή Πίεση που µας ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή 
• Ψυχική Κόπωση και Κόπωση στη φωνή για τους εκπαιδευτικούς 

Παράλληλα, πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει και η εργονοµία στο σχολικό περιβάλλον. Με 
άλλα λόγια, τα έπιπλα και ο τεχνολογικός εξοπλισµός πρέπει να είναι ρυθµισµένα σε τέτοιες 
θέσεις έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµα και άνετα στους µαθητές και τους  
εκπαιδευτικούς. Μια κακή προσαρµογή µπορεί να οδηγήσει σε ενόχληση, δυσαρέσκεια ή 
διαταραχές στους µυς, τένοντες & τους συνδέσµους (µυοσκελετικές διαταραχές). Γι’ αυτό µε µία 
σειρά από LMS σεµινάρια και κατάλληλα εφέ και εικόνες στις εκπαιδευτικές πλατφόρµες 
µπορεί να γίνει κατανοητό από τους εκπαιδευτικούς και κατόπιν από τους µαθητές για το ποια 
είναι η σωστή στάση του σώµατος και βέβαια, το ορθό ύψος της καρέκλας και του θρανίου. 

Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα στα σχολικά κτήρια είναι η έκθεση του προσωπικού και των 
µαθητών σε τοξικά µέσα όπως είναι διαλύτες, κόλλες, χρώµατα, βερνίκια καθώς και χηµικές 
ουσίες εργαστηρίων. Είναι γνωστό ότι η ευαισθησία των παιδιών σε ατυχήµατα από τοξικές 
ουσίες είναι µεγάλη. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει πρωτίστως να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας από 
εύφλεκτα υλικά, να υπάρχει σωστός αερισµός του χώρου, και η χρήση των υλικών να γίνεται 
µόνο από ειδικευµένο εκπαιδευτικό. Οι συµβατικές µέθοδοι καθαρισµού, οι σκληρές και τοξικές 
χηµικές ουσίες έχουν αντίκτυπο στην υγεία και στο περιβαλλοντικό κόστος. Οι χώροι στους 
οποίους πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα είναι: 

• Είσοδοι και Προθάλαµοι 
• Σκάλες και ανελκυστήρες 
• Αίθουσες Διδασκαλίας 
• Εργαστήρια, Γυµναστήριο, Πισίνες 
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• Τουαλέτες, Βρύσες, Αποδυτήρια 
• Γραφεία και Χώροι Εργασίας 
• Ντουλάπες και Αποθηκευτικοί Χώροι 
• Κυλικείο 
• Εξωτερικός Χώρος και Γειτονικές Δοµές 
• Υπόγεια 
• Γκαράζ 

Είναι αρκετά κρίσιµο να διεξάγονται καθαριότητες µετά από κάθε συνάθροιση σε 
σχολικές αίθουσες και να διατίθενται ατοµικά µέτρα προφύλαξης στα άτοµα καθαριότητας. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για την διατροφή των παιδιών και το κυλικείο. Είναι 
γνωστό ότι τα παιδιά δεν µπορούν να επιλέξουν µία υγιεινή και ισορροπηµένη διατροφή. Το 
σχολείο, λοιπόν, πρέπει να καταστεί ιδανικός χώρος και µέσο για την προαγωγή της υγιεινής 
διατροφής και την εκπαίδευση των µαθητών σε θέµατα διατροφής. Για να συµβεί, όµως, αυτό θα 
πρέπει πρώτα οι εκπαιδευτικοί µε τα κατάλληλα LMS συστήµατα να πληροφορηθούν για τους 
τρόπους που θα δώσουν κίνητρα στα παιδιά έτσι ώστε να οδηγηθούν στα µονοπάτια της υγιεινής 
διατροφής. Επίσης, είναι αναγκαίο το κυλικείο να παρέχει ποικιλία θρεπτικών και ελκυστικών 
τροφών σε λογικές τιµές. 

Το θέµα της διατροφής είναι κρίσιµο, αφού αρκεί µία λάθος τροφή για να οδηγήσει σε 
ένα επείγον περιστατικό τη σχολική µονάδα όπως είναι µία δηλητηρίαση. Ακόµα χειρότερη είναι 
η κατάσταση όταν αναφερόµαστε σε ένα µαζικό τροφικό γεγονός που µπορεί να προσβάλλει µία 
οµάδα παιδιών και να διαταράξει την οµαλή λειτουργία της σχολικής µονάδος. Για να 
αποφευχθούν τέτοιου είδους περιστατικά προτείνεται: 

• Επιτροπή Ελέγχου Ειδών Διατροφής από γονείς και εκπαιδευτικούς 
• Πολιτική και διαδικασίες για υγιεινά και ασφαλή τρόφιµα στο σχολείο 
• Εκπαίδευση για ασφαλή-υγιεινή επιλογή και χρήση τροφίµων από τους µαθητές. 

6.2.2 Η ενδοσχολική βία ως παράγοντας επειγόντων περιστατικών 

 Τα τελευταία χρόνια οι µαθητές έχουν τάση-ροπή στη σχολική βία. Είναι οξύθυµοι µε 
αποτέλεσµα ο σχολικός χώρος να έχει µετατραπεί σε µία διαρκή εστία βίας, πράγµα που κάνει 
την ασφάλεια των παιδιών να ατονεί. Τα LMS συστήµατα θα πρέπει να επικεντρώσουν τους 
πόρους και τις επιµορφωτικές διαδικασίες τους στην εξάλειψη της βίας στο σχολικό περιβάλλον. 
Έτσι, ένα LMS σύστηµα θα πρέπει να τονίζει τους παράγοντες εξάλειψης της βίας στο σχολικό 
περιβάλλον: 

• Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης µέσω επιβράβευσης και αναγνώρισης. 
• Συµµετοχή και ενεργός δράση των µαθητών σε κοινωνικά επιθυµητές δραστηριότητες. 
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις, πολιτιστικές ανταλλαγές, συνεργασίες. 
• Υιοθέτηση διδακτικών µεθόδων που προάγουν την πειθαρχία, παράλληλα µε την 
αίσθηση της δικαιοσύνης. 
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• Συνεργασία µε τους γονείς και την τοπική κοινότητα, για την οργάνωση οµάδων 
αυτοβοήθειας και τη διεξαγωγή ενηµερωτικών συναντήσεων. 

6.2.3 Πιθανές Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης στο Σχολικό Περιβάλλον. 

 Όλα τα παραπάνω που έχουµε αναφέρει είναι παράγοντες που µπορούν να καταλήξουν 
σε ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης στο περιβάλλον του σχολείου. Ωστόσο, υπάρχουν µία 
σειρά από περιστατικά που από µόνα τους αποτελούν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης: 

• Σεισµός  
• Φωτιά σε χώρους του σχολείου  
• Φωτιά στη γύρω περιοχή  
•  Πληµµύρες  
•  Έκρηξη ή κίνδυνος έκρηξης 
•  Απειλή για βόµβα  
•  Συντριβή αεροσκάφους  
•  Ένοπλη επίθεση  
•  Απειλή βίας  
•  Συντριβή αυτοκινήτων  
•  Βιολογικές ή χηµικές απειλές  
•  Υποψία µόλυνσης νερού 

 Για να είναι σε θέση το εκπαιδευτικό προσωπικό να αντιµετωπίσει όλα τα παραπάνω 
χρειάζεται ειδική εκπαίδευση και κατάλληλη τεχνολογική εκπαιδευτική υποστήριξη από τα LMS 
συστήµατα. 

6.2.4 Το κυριότερο επείγον περιστατικό στο σχολείο: Οι τραυµατισµοί. 

 Ο τραυµατισµός στο σχολείο για έναν µαθητή είναι µία πολύ πιθανή κατάσταση που 
µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής. Οι πτώσεις παραµένουν η πιο συχνή 
αιτία τραυµατισµού στο σχολικό περιβάλλον. Μία σειρά από ορισµένες δραστηριότητες 
αυξάνουν τον κίνδυνο τραυµατισµού στο σχολικό περιβάλλον. Ένας τραυµατισµός κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος της γυµναστικής είναι ένα άκρως συνηθισµένο περιστατικό. Γι’ αυτό το 
λόγο τα LMS συστήµατα πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστή ενότητα για τους εκπαιδευτικούς της 
φυσικής αγωγής έτσι ώστε οι τελευταίοι να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε έναν 
τραυµατισµό που µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια του µαθήµατός τους. Η αντίδραση σε έναν 
τραυµατισµό πρέπει να είναι άµεση και αποτελεσµατική έτσι ώστε να µην χαθεί πολύτιµος 
χρόνος και υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος για τα παιδιά. Όπως σε κάθε πρόβληµα, η καλύτερη 
θεραπεία είναι η πρόληψη παραθέτουµε µία σειρά από συστάσεις που µπορούν να αποτελέσουν 
τις ιδανικές λύσεις για τους τραυµατισµούς. 

• Ασφάλεια και ευνοϊκό περιβάλλον στο οποίο δεν ευδοκιµούν οι τραυµατισµοί 
• Συστηµατική καταγραφή των σχολικών ατυχηµάτων 
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• Αποµάκρυνση, διόρθωση και εξάλειψη κάθε επικίνδυνου αντικειµένου 
• Περίφραξη χώρων και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων 
•  Ρόλος εκπαιδευτικών στη δηµιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος 
• Κουτί Α’ Βοηθειών 
• Κατάλογος διευθύνσεων-τηλεφώνων των πλησιέστερων φορέων παροχής βοήθειας 
• Αποστολή Μαθητών µε ασθενοφόρο συνοδεία εκπαιδευτικών και ταυτόχρονη 
ενηµέρωση γονέων 

• Κατάλληλες υποδοµές για τους µαθητές και εκπαιδευτικούς µε αναπηρίες 

6.2.5 Πρόληψη και έλεγχος µολυσµατικών ασθενειών στα σχολεία 

 Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολικό περιβάλλον αποτελεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
στο οποίο αναπτύσσονται µία σειρά από µολυσµατικές ασθένειες. Οι πιο συνηθισµένες από 
αυτές είναι οι λοιµώξεις του αναπνευστικού συστήµατος που κάνουν την εµφάνισή τους κυρίως 
του χειµερινούς µήνες. Με άλλα λόγια τα παιδιά είναι ευάλωτα σε ένα πλήθος από αρρώστιες. 
Γι’ αυτό το λόγο, κύριο µέληµα των lms συστηµάτων πρέπει να είναι η ορθή καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε τα κρούσµατα µαζικής ασθένειας να εκλείψουν. Σε αυτήν την 
κατεύθυνση πρέπει να συµπεριληφθούν µία σειρά από συστάσεις για να ελαχιστοποιηθούν όλα 
αυτά τα κρούσµατα: 

• Εφαρµογή εµβολιασµού κατόπιν ενηµέρωσης µε γραπτή συγκατάθεση των γονέων 
• Καθαρισµός Χώρων 
• Πλύσιµο των χεριών 

6.3 Οι ευθύνες και οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού στην αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών 

 Ο εκπαιδευτικός µέσα από ένα lms σύστηµα θα πρέπει να είναι σε θέση να µπορεί να 
αντιληφθεί την κρισιµότητα της κατάστασης έτσι ώστε µε ψυχραιµία και σύνεση να δράσει 
σωστά µε τα καλύτερα αποτελέσµατα για το τραυµατισµένο παιδί ή συνάδελφο. Έτσι, το 
σύστηµα διαχείρισης µάθησης θα πρέπει να συµπεριλάβει όλα εκείνα τα στοιχεία που 
ενσωµατώνουν και κάνουν κατανοητές τις ευθύνες του εκπαιδευτικού όταν θα πάει, για 
παράδειγµα να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που έχει ανάγκη. 

6.3.1 Οι ευθύνες του διασώστη σε ένα επείγον περιστατικό: 

Πρώτες Βοήθειες είναι η επιδέξια εφαρµογή αποδεκτών αρχών θεραπείας, σε 
περιπτώσεις κάκωσης ή ξαφνικής αρρώστιας, µε τη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων εκείνη τη 
στιγµή µέσων ή υλικών. Είναι, δηλαδή, η αποδεκτή µέθοδος αντιµετώπισης ενός πάσχοντα, 
ώσπου να αναλάβει τη φροντίδα του, αν είναι ανάγκη, ένας ιατρός ή να µεταφερθεί σε 
νοσοκοµείο.  

Επειδή συχνά συµβαίνουν πολλά και σοβαρά ατυχήµατα στο χώρο του σχολείου, ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού που έχει εκπαιδευτεί στην παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι πολύ σηµαντικός. 
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Κατά την αντιµετώπιση ενός επείγοντος προβλήµατος η ευθύνη του εκπαιδευτικού στην παροχή 
Πρώτων Βοηθειών, είναι:  

1. Να εκτιµηθεί η κατάσταση του πάσχοντα  
2. Να αναγνωρισθεί η νόσος ή η κάκωση από την οποία υπόφερε ο πάσχων (διάγνωση). 
3. Να εφαρµοσθεί άµεση, σωστή και επαρκή θεραπεία, έχοντας υπόψη ότι ο πάσχων 
µπορεί να έχει περισσότερες από µια κακώσεις και ότι µερικοί πάσχοντες θα χρειαστούν 
πιο επείγουσα περίθαλψη από άλλους.  
4. Να φροντισθεί , χωρίς καθυστέρηση, για τη µεταφορά του πάσχοντα σε γιατρό, σε 
νοσοκοµείο ή στο σπίτι του, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της κατάστασης του.  

Η ευθύνη ενός εκπαιδευτικού τελειώνει όταν ο πάσχων τεθεί υπό τη φροντίδα ιατρού ή 
άλλου αρµόδιου προσώπου. Ο δάσκαλος-καθηγητής δεν πρέπει να φύγει από τον τόπο του 
ατυχήµατος παρά µόνο αφού δοθεί αναφορά σε εκείνον που θα αναλάβει την ευθύνη και αφού 
βεβαιωθεί ότι δεν χρειάζεται πια η βοήθεια του. 

6.3.2 Οι απαραίτητες δεξιότητες του εκπαιδευτικού στην αντιµετώπιση ενός επείγοντος 
περιστατικού 

Ένας εκπαιδευµένος διασώστης προκειµένου να παρέχει Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να 
κατέχει και να εκπληρώνει τις παρακάτω δεξιότητες:  

1. Ικανότητα λήψης ακριβούς αλλά σύντοµου και επικεντρωµένου ιστορικού.  
2. Ικανότητα εφαρµογής βασικών και προηγµένων µέτρων διατήρησης της ζωής.  
3. Γνώση όλων των ηλικιακών οµάδων(ειδικά των παιδιών) και των διαφόρων 

προβληµάτων υγείας τους.   
4. Ικανότητα γρήγορης και σφαιρικής παρατήρησης και εκτίµησης και σωστής 

παρέµβασης.  
5. Δεξιότητα στην εκτέλεση µιας µεγάλης ποικιλίας διαγνωστικών διαδικασιών µε ένα 

συστηµατοποιηµένο και γρήγορο τρόπο.  
6. Ικανότητα καθορισµού προτεραιοτήτων.  
7. Κατοχή γνώσεων που αφορούν τη φροντίδα υγείας και την ικανότητα διδασκαλίας.  
8. Ικανότητα και δεξιότητα στη χρησιµοποίηση τεχνικών παρέµβασης κρίσης. 

 Εποµένως, κρίνεται απαραίτητη η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες 
µε σωστές κατευθύνσεις που θα πηγάζουν από µία σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο των lms 
συστηµάτων και, ταυτόχρονα, προσοµοιώσεις συνθηκών επειγόντων περιστατικών. Η σωστή και 
άµεση παροχή πρώτων βοηθειών µπορεί να αποδειχτεί κρίσιµη για µία ανθρώπινη ζωή. 

6.3.3 Στρατηγικοί Στόχοι για την εκπαίδευση στα επείγοντα περιστατικά µέσα από συστήµατα 
διαχείρισης µάθησης. 

Αφού καθορίστηκε το περιεχόµενο των Πρώτων Βοηθειών, ας δούµε τη µεθοδολογία 
που θα µας βοηθήσει στη µετάδοση αυτής της γνώσης. Διδάσκοντας την ορθή και άµεση 
αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών δεν θα πρέπει να ξεχνάµε πως ερεθίζουµε τα 
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αλτρουιστικά αισθήµατα του κοινού, που αντιµετωπίζοντας τη δυνητική άσκηση µιας ιατρικής 
πράξης, διακατέχεται από τη γοητεία της προσπέλασης του κόσµου της ιατρικής και γίνεται έτσι 
ιδιαίτερα δεκτικό. Αυτήν την σκέψη πρέπει να την ενισχύσουν τα συστήµατα διαχείρισης 
µάθησης. 

Ταυτόχρονα όµως παραµένει έξω από κάθε ιατρική παιδεία. Γι’ αυτό προτού µιλήσουµε 
για µεθόδου διδασκαλίας, είναι φρόνιµο να καθορίσουµε τους στρατηγικούς της στόχους. Η 
σαφήνεια και η ακρίβεια των γνώσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της 
εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες. Άρα µιλάµε για µία γνώση που δεν µπορεί να µεταβιβαστεί 
µε λάθος τρόπο ή µε αµφιβολίες. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο τα συστήµατα διαχείρισης 
µάθησης να εµπεριέχουν τη δυνατότητα επίλυσης αποριών στους εκπαιδευτικούς. 

 Οι Πρώτες Βοήθειες δεν είναι εγκυκλοπαιδική γνώση, είναι ένα πακέτο ειδικών 
γνώσεων µε δυνητικά άµεση εφαρµογή. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει την ανάπτυξη θεωριών 
και απόψεων. Αντίθετα, επιβάλει την ενσυνήδειτη αποµνηµόνευση ξεκαθαρισµένων θέσεων, 
χωρίς λογικά κενά και επικίνδυνους πλατιασµούς. Αν ο συνειρµός του αρωγού δε είναι πλήρης 
τη στιγµή που θα ανακληθεί, θα δηµιουργηθούν περιθώρια για πρωτοβουλίες και οι 
πρωτοβουλίες ενός ανθρώπου χωρίς υγειονοµική παιδεία πάνω σε ένα οξύ περιστατικό δεν 
µπορεί παρά να αποβούν σε βάρος της υγείας του τελευταίου. Ακόµη και δυνατότητα επιλογής 
µεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων, όσο σωστές και να είναι οδηγούν αναγκαστικά 
στην σύγχυση. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ακόµη και η αναφορά στα βασικές γνώσεις της 
ανατοµικής, της επιδεσµολογίας και των άλλων σχετικών, στα πλαίσια της διδασκαλίας των 
Πρώτων Βοηθειών, είναι ανάγκη να περιορίζεται τα απολύτως απαραίτητα. Αλλιώς κινδυνεύουν 
να γίνουν το κύριο θέµα υποκαθιστώντας στην αντίληψη του διδασκόµενου το πρωταρχικό 
αντικείµενο. Η θεωρητική διδασκαλία του µαθήµατος πρέπει απαραίτητα να συµπληρωθεί µε 
την ανάπτυξη µιας άρτια αισθητικοκινητικής αντίληψης του θέµατος. 

Όλα τα παραπάνω επιβάλλουν την προτροπή για εξάσκηση από τα συστήµατα 
διαχείρισης µάθησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις δυστυχώς η πραγµατική εξάσκηση προκύπτει από 
ένα αληθινό επείγον περιστατικό. Και γι’ αυτό δεν φτάνει µονάχα η όποια πρακτική άσκηση. 
Άλλο τόσο χρειάζεται και η εξοικείωση του εκπαιδευόµενου µε τη θέα του αίµατος και το 
φάσµα του επικείµενου θανάτου, που συνήθως κατακλύζει τη σκηνή του οξέος περιστατικού. 

Η ακριβής εκτίµηση του είδους και της βαρύτητας του της βλάβης είναι κάτι που εύκολα 
παραβλέπεται κατά την αντιµετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού στο χώρο του σχολείου. Η 
αµεσότητα του προβλήµατος πλανά τον αρωγό που, καταφεύγει αυθόρµητα σε τυποποιηµένες, 
αναιτιολόγητες ενέργειες. Είναι κλασικό παράδειγµα του αρωγού που τρέχει να λύσει τη 
γραβάτα του θύµατος, ενώ εκείνο αιµορραγεί κατακλισµαία από το πόδι του, χωρίς να έχει 
κανένα αναπνευστικό πρόβληµα. Ο εκπαιδευόµενος στις Πρώτες Βοήθειες πρέπει να µάθει τη 
µεθοδολογία της άµεσης εκτίµησης του οξέος περιστατικού αλλά και να αναπτύξει την 
απαραίτητη παρατηρητικότητα, ώστε να µπορεί να αντιλαµβάνεται τόσο τα εξωτερικές 
παραµέτρους, που έχουν σχέση µε αυτό, όσο και τις µεταβολές της κατάστασης του αρρώστου 
µέχρι να τον παραδώσουν στο Σύστηµα Υγείας.  

Εκτός όµως από όλα αυτά, που αποτελούν και τα κέντρα της εκπαίδευσης µέσα από τα 
συστήµατα διαχείρισης µάθησης, υπάρχει σειρά µεθοδολογικών παραµέτρων, που είναι εξίσου 
βασικής σηµασίας για την επιτυχηµένη παροχή βοήθειας σε επείγοντα περιστατικά και τις 
οποίες πρέπει ο αρωγός να έχει πάντα στο νου του. Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να µάθει πως τα 
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περιθώρια παροχής υπηρεσιών υγείας στις Πρώτες Βοήθειες καθορίζονται αυστηρά από τις 
αντικειµενικές συνθήκες, µέσα στις οποίες έλαβε χώρα το οξύ περιστατικό.  

Άλλες δυνατότητες παρέχει στον αρωγό ένας νοσηλευτικός χώρος (π.χ. ένα αγροτικό 
ιατρείο)ή ακόµη και το περιβάλλον του σπιτιού και άλλες είναι εκείνες που υπάρχουν για 
παράδειγµα στη µέση του προαυλίου. Διαφορετική είναι επίσης η ικανότητα ενός εξαντληµένου 
αρωγού, που δέχθηκε την επίδραση του ίδιου βλαπτικού παράγοντα, όπως και ο θύµα, από 
εκείνη ενός άλλου που βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση.  

Πολλές φορές ο αρωγός-εκπαιδευτικός πρέπει ακόµη να ξέρει ότι, ανεξάρτητα από την 
αρτιότητα των γνώσεων του, δεν έχει τη δικαιοδοσία να επεµβαίνει στο οξύ περιστατικό χωρίς 
άδεια. Η άδεια αυτή παρέχεται από το περιβάλλον του θύµατος που είναι οι γονείς. Ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να είναι έτοιµος από τα συστήµατα διαχείρισης µάθησης και 
ενηµερωµένος για το ότι οι γονείς ενός παιδιού µπορεί να τον κατηγορήσουν ότι δεν έκανε καλά 
τη δουλειά του. Αυτός ο φόβος, ωστόσο, απαγορεύεται να αποτελεί τροχοπέδη στη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό. Ο ορισµός του θανάτου είναι ακόµη µιας 
πρωταρχικής σηµασίας γνώση. Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να κατανοήσει ότι ο θάνατος είναι ένα 
βιολογικό φαινόµενο µε κάποια χρονική διάρκεια, κα να πεισθεί ότι µε τη σωστή παροχή 
Πρώτων Βοηθειών το φαινόµενο αυτό είναι, ως ένα σηµείο, αναστρέψιµο. Μόνο τα βέβαια 
σηµεία του θανάτου επιτρέπουν στο αρωγό µια τέτοια διαπίστωση, ενώ η οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση είναι γι’ αυτόν ένδειξη για παροχή Πρώτων Βοηθειών.  

Η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας πρέπει, τέλος, να είναι κύριο µέληµα του αρωγού. Αν και 
φαίνεται λογικό και αυτονόητο, πολλές φορές µέσα στη σύγχυση του οξέος περιστατικού 
διαφεύγει και καθυστερεί επικίνδυνα. Ένα άρτια οργανωµένο σύστηµα διαχείρισης µάθησης, 
όµως, θα τον έχει οργανώσει έτσι ώστε από την πρώτη στιγµή να έρθει σε επαφή µε την παροχή 
βοήθειας από το σύστηµα υγείας(γιατροί, νοσοκοµεία, ασθενοφόρα ακόµα και φαρµακεία). Με 
άλλα λόγια, η εκπαίδευση στην αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων εκτός από την παροχή των 
απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων είναι ανάγκη να προετοιµάσει τον εκπαιδευτικό κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να ξέρει κάθε στιγµή τι πρέπει και τι δεν πρέπει, όπως και τι µπορεί και τι δεν 
µπορεί να κάνει, αν βρεθεί αντιµέτωπος µε ένα οξύ περιστατικό. Μια τέτοια εκπαίδευση θα 
δηµιουργήσει αρωγούς µε αυτοπεποίθηση και ψυχραιµία, ικανούς να επιδείξουν στους οξέος 
πάσχοντες την απαραίτητη συµπάθεια και να αποκτήσουν τα οργανωτική δεξιότητα που 
απαιτείται για τον έλεγχο της όλης κατάστασης σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ένα πλήρως εξοπλισµένο και ενηµερωµένο σύστηµα 
διαχείρισης µάθησης πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Την θεωρητική διδασκαλία του µαθήµατος, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
πληρότητα, σαφήνεια, ακρίβεια και ιεράρχηση των γνώσεων.  

2. Την υποστήριξη αυτής της θεωρητικής διδασκαλίας µε θεωρητικές εικόνες (διαφάνειες 
ή πίνακες), που εστιάζουν την προσοχή των εκπαιδευοµένων στη συγκεκριµένη κάθε φορά 
ενέργεια. Ιδανική περίπτωση τέτοιων εικόνων θεωρούνται τα απλά γραµµικά σχέδια 
συµπληρωµένα ενδεχοµένως µε χρωµατικό τονισµό του βασικού τους στοιχείου. Οι πίνακες, που 
πιθανόν θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να παρουσιάζονται ένας-ένας ή, αν δε γίνεται, να είναι 
τοποθετηµένοι µε τη σειρά που τα θέµατα τους εµφανίζονται στο µάθηµα. Η επίδειξη 
φωτογραφιών δεν µπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό.  
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3. Την ολοκληρωµένη παρουσίαση των θεµάτων µε κινηµατογραφικές ταινίες ή 
µαγνητοταινίες. Κύριος στόχος της χρησιµοποίησης των ταινιών δεν είναι µόνο η συγκέντρωση 
των επιµέρους φάσεων µιας ενέργειας (π.χ. τεχνητή αναπνοή) αλλά, πολύ περισσότερο, η 
κατανόηση του γεγονότος ότι η αντιµετώπιση ενός οξέος περιστατικού απαιτεί κατά κανόνα ένα 
σωστό συνδυασµό των ενεργειών, που διδάχθηκαν ξεχωριστά στα θεωρητικά µαθήµατα (π.χ. την 
αντιµετώπιση ηλεκτροπληξίας ή αντιµετώπιση πολυτραυµατία).  

4. Την οµαδοποίηση των εκπαιδευοµένων και την πρακτική τους εξάσκηση πάνω σε 
προπλάσµατα (κούκλες). Οι συνθήκες του οξέος περιστατικού είναι αδύνατο να αναπαραχθούν 
πάνω σε ζωντανό υγιή οργανισµό, γι’ αυτό και η χρήση ειδικών προπλασµάτων είναι 
αναντικατάστατη και φυσικά απαραίτητη για την πρακτική εξάσκηση. 

Μια άλλη, τέλος, εκπαιδευτική ιδιοµορφία των επειγόντων περιστατικών είναι το 
γεγονός ότι πολλές φορές είναι καταδικασµένες, σαν γνώσεις, να µείνουν για πολύ καιρό 
αχρησιµοποίητες µε κίνδυνο να ξεχαστούν. Γι’ αυτό όλα τα ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα των συστηµάτων διαχείρισης µάθησης πρέπει να προβλέπουν συστηµατική 
επανεξέταση των αρωγών-εκπαιδευτικών, που, στη περίπτωση ορισµένων τουλάχιστον βασικών 
ενεργειών, γίνεται ανά σχολικό έτος. Η επανεξέταση, εκτός από την ανανέωση των γνώσεων, 
διευκολύνει και τη γενικότερη σκοπιµότητα της ανάπτυξης του εθελοντισµού και, κατά 
συνέπεια, τη κοινωνικοποίηση των εκπαιδευοµένων. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός νιώθει 
αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις του και θεωρεί πάντα τον εαυτό του σε θέση να προσφέρει 
άµεσα σε ένα επείγον περιστατικό. 
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Κεφάλαιο 7ο: Η εκπαίδευση για τα 
επείγοντα περιστατικά μέσα από ένα 
σύστημα διαχείρισης μάθησης LMS. 

7.1 Γενικές Προσεγγίσεις 

Η εκπαίδευση για τα επείγοντα περιστατικά στο σχολικό χώρο αποτελεί µια µεγάλη 
κατηγορία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εξαιτίας του µεγάλου κόστους και των αρνητικών 
συνεπειών που έχουν οι λανθασµένες αποφάσεις και πρακτικές στο χώρο αυτό, έχει δοθεί 
αρκετά µεγάλη σηµασία και βαρύτητα στην εκπαίδευση σε αυτόν τον χώρο. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της ιατρικής γνώσης είναι ότι είναι απέραντη και συνεχώς 
µεταβαλλόµενη. Οι εκπαιδευτικοί που θα συµµετάσχουν στο σύστηµα διαχείρισης µάθησης 
πρέπει να αποκτήσουν και να θυµούνται ένα πολύ µεγάλο αριθµό λεπτοµερειών, πράγµα που 
κάνει αρκετά σηµαντική στην εκπαίδευσή τους την αποµνηµόνευση. Βέβαια, µεγάλο µέρος των 
εκπαιδευτικών δεν θα αντιµετωπίσει πρόβληµα σε αυτήν την κατεύθυνση.  

Ταυτόχρονα πολλές φορές θα χρειαστεί να ανατρέξουνε σε νέα βιβλιογραφία και να 
ανανεώσουν τις γνώσεις στο αντικείµενο εργασίας τους. Όλη αυτήν τη βιβλιογραφία µπορεί να 
τους την παρέχει ένα συνεχώς ανανεωµένο σύστηµα διαχείρισης µάθησης. Θεωρίες µάθησης 
που εστιάζουνε στην µνήµη είναι πολύ συχνά εφαρµόσιµες σε αυτόν χώρο. Παίρνοντας υπόψη, 
όµως, ότι µιλάµε για εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και ότι µε την εφαρµογή των νέων 
τεχνολογιών  µπορούν να εφαρµοστούν νέες εκπαιδευτικές πρακτικές στον χώρο υγείας, πιθανόν 
άλλες θεωρίες εστιαζόµενες στην αυτόνοµη διδασκαλία και στην γνωστική ευελιξία να είναι πιο 
κατάλληλες. Εποµένως, ένα συνεχώς προσαρµοζόµενο lms που θα προσωποποιείται στον κάθε 
εκπαιδευόµενο που θα έχει έναν µοναδικό κωδικό πρόσβασης, είναι ιδανικό γι’ αυτήν την 
περίπτωση. Με άλλα λόγια, ένα σύστηµα διαχείρισης µάθησης απαιτείται να προσαρµόζεται 
στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού και να ‘βλέπει’ τις αδυναµίες του από όλες τις πλευρές 
προτείνοντάς του άµεσες λύσεις στο ‘φλέγον’ ζήτηµα των επειγόντων περιστατικών στο χώρο 
της εκπαίδευσης. 

Επιπρόσθετα, όπως έχει αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαια, κάθε είδους ιατρική 
εκπαίδευση είναι δια βίου. Οι εκπαιδευτικοί µέσω του lms, πρέπει να µπορούν να αυτό-
κατευθυνθούν στις µαθησιακές τους ανάγκες, και να είναι ικανοί να συσχετίσουν τις νέες 
γνώσεις και πληροφορίες στις ανάγκες και εµπειρίες τους. Για το λόγω αυτό οι θεωρίες µάθησης 
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ενηλίκων, οι οποίες εστιάζουν στην αυτό-καθοδηγούµενη και εµπειρική µάθηση είναι εξαιρετικά 
συναφής µε τα επαγγέλµατα υγείας. 

7.2 Συστήµατα Διαχείρισης Μάθησης και Διασυνδεδεµένη Διδασκαλία στα επείγοντα 
περιστατικά στο σχολικό χώρο. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όµως στα περισσότερα πανεπιστήµια του κόσµου 
επικρατεί ο παραδοσιακός τρόπος όπου το κάθε µάθηµα διδάσκεται µε βάση το γνωστικό 
αντικείµενο και ο καθηγητής το παρουσιάζει από τη δική του σκοπιά, από τη δική του οπτική 
γωνία. Γίνεται ένας σαφής διαχωρισµός των µαθηµάτων σε θεωρητικά και εργαστηριακά, 
κλινικά και προκλινικά µαθήµατα, στα οποία η διδασκαλία είναι δασκαλοκεντρική. Η όλη 
πορεία του φοιτητή είναι προκαθορισµένη χωρίς τη δυνατότητα κάποιας επιλογής, από το 
σύγγραµµά του µέχρι και την υποχρεωτική παρουσία όλα είναι προγραµµατισµένα. Στη δική µας 
περίπτωση ένας τέτοιος τρόπος διδασκαλίας δεν θα οδηγήσει πουθενά. 

Ο συγκεκριµένος τρόπος διδασκαλίας επιλέγεται επειδή ως κύριο πλεονέκτηµα θεωρείται 
συνήθως το µικρότερο δυνατό κόστος της εκπαίδευσης των φοιτητών. Μεγάλη σηµασία στην 
επιλογή αυτού του µοντέλου διδασκαλίας παίζει και το ότι ο κάθε διδάσκων διδάσκει το δικό 
του γνωστικό αντικείµενο, βρίσκεται δηλαδή στο δικό του πεδίο έχει µεγαλύτερη άνεση οπότε 
και µεταδοτικότητα για να µεταφέρει τις γνώσεις που εκείνος κατέχει. Οι φοιτητές γνωρίζουν 
από την αρχή µε ποιο γνωστικό αντικείµενο θα ασχοληθούν οπότε είναι προετοιµασµένοι να το 
αντιµετωπίσουν. Υπάρχουν όµως και µειονεκτήµατα. Ο φοιτητής βοµβαρδίζεται µε τεράστιες 
ποσότητες πληροφοριών που πρέπει να αφοµοιώσει και να κατανοήσει χωρίς όµως να ξέρει που 
να τις εφαρµόσει και πώς να τις αξιοποιήσει. Λόγω της έλλειψης κινήτρων για µάθηση αυτών 
των πληροφοριών ο φοιτητής γίνεται απλά φερέφωνο (instrumentum vocale) του διδάσκοντος 
για να περάσει το µάθηµα. Επειδή, λοιπόν, η περίπτωση που µελετάµε εδώ είναι πολύ κρίσιµη, 
δεν αρκεί για τον εκπαιδευτικό ‘να περάσει το µάθηµα’. Χρειάζεται  να αναλάβει µόνος του 
πρωτοβουλία και ο ίδιος να εξασκήσει την ικανότητα της διασύνδεσης όλων των γνώσεων 
αυτών ώστε να διαχωρίσει την χρήσιµη και απαραίτητη πληροφορία για τη µετέπειτα 
σταδιοδροµία του. 

Από την άλλη υπάρχει µια ανανεωµένη εκδοχή της διδασκαλίας, η διασυνδεδεµένη 
διδασκαλία. Η διασυνδεδεµένη διδασκαλία ορίζεται ως η οργάνωση της διδακτέας ύλης µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να συσχετίζει ή να ενοποιεί τα αντικείµενα µεταξύ τους που συνήθως 
διδάσκονται σε διαφορετικές ενότητες, σε διαφορετικά έτη και από διαφορετικούς διδάσκοντες. 
Η διασυνδεδεµένη διδασκαλία αποτελεί το πρώτο βήµα για να φτάσουµε στην Βασισµένη σε 
Προβλήµατα Μάθηση PBL ( Problem Based Learning ). Η διασυνδεδεµένη διδασκαλία 
χαρακτηρίζετε από την άµεση µεταφορά της γνώσης στην πράξη οπότε γίνεται κατανοητό γιατί 
είναι απαραίτητες κάποιες γνώσεις οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δίνουν την εντύπωση ότι είναι 
περιττές. Γίνεται άµεση εφαρµογή της νεοαποκτηθείσας γνώσης στην πράξη και προωθείται ο 
εκπαιδευτικός να αναλάβει πρωτοβουλία µόνος του, να αναπτύξει κριτική σκέψη και ικανότητα 
στο να στηρίζει τις θέσεις και απόψεις του. Δίνεται µεγαλύτερη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 
για επιλογή των βασικών γνώσεων που του είναι απαραίτητες χωρίς να βοµβαρδίζεται µε 
περιττές λεπτοµέρειες. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα αντιµετωπίσει κάθε είδους επείγον 
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περιστατικό. Είναι κοµβικής σηµασίας το σύστηµα διαχείρισης µάθησης να χαρακτηρίζεται από 
PBL. 

7.3 Problem Based Learning 

Το διασυνδεδεµένο µάθηµα, λοιπόν, αποτελεί το πρώτο βήµα για να φτάσουµε στην 
ΡΒL. Η ΡΒL, είναι ένα εκπαιδευτικό σχήµα που είναι κεντροθετηµένο γύρω από τη συζήτηση 
και εκµάθηση που προέρχεται από ένα συγκεκριµένο πρόβληµα. Είναι µια µέθοδος που 
ενθαρρύνει την ανεξάρτητη εκµάθηση, ένας τρόπος όποιος ενθαρρύνει µια βαθύτερη κατανόηση 
του υλικού παρά την επιφανειακή κάλυψη. Το σύστηµα διαχείρισης µάθησης έχει  κυρίως το 
ρόλο του καθοδηγητή-επόπτη της πορείας της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί είναι στο κέντρο 
της διδασκαλίας και µαθαίνουν να συνεργάζονται όλοι για τη γρήγορη και επιστηµονικά άρτια 
επίλυση του προβλήµατος που τους δίνεται. 

Σύµφωνα µε τους γενικούς στόχους της PBL, κάθε πρόβληµα προορίζεται να ενθαρρύνει 
τον εκπαιδευτικό “για να αναπτύξει µια εκτίµηση για την αλληλένδετη φύση των φυσικών, 
βιολογικών, και συµπεριφορικών µηχανισµών που πρέπει να εξεταστούν µε κάθε πρόβληµα 
υγείας”. Με τη συµµετοχή σε αυτό το σχήµα εκµάθησης, οι φοιτητές θα γίνουν ικανοί στο 
στάδιο της ανάλυσης προβλήµατος της παραγωγής υπόθεσης, και της παραγωγής της εκµάθησης 
των ζητηµάτων που επιτρέπουν την περαιτέρω εξερεύνηση. Κάθε πρόβληµα προορίζεται να 
προκαλέσει και να ενθαρρύνει την ανεξάρτητη πρόσβαση σε ποικίλα υλικά κα πόρους 
εκµάθησης. 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που πετυχαίνονται µε την PBL είναι οι ακόλουθοι : 
1. Ο συµµετέχων εκπαιδευτικός αναπτύσσει µια εκτίµηση για την αλληλένδετη φύση των 
φυσικών, βιολογικών και συµπεριφορικών µηχανισµών που πρέπει να εξεταστούν µε κάθε 
πρόβληµα υγείας. 
2. Ενισχύει την ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής εργαστηριακής-κλινικής διαδικασίας 
συλλογισµού, συµπεριλαµβανοµένων των δεξιοτήτων της σύνθεσης προβλήµατος, της 
παραγωγής υπόθεσης, της κρίσιµης αξιολόγησης των διαθέσιµων πληροφοριών, της ανάλυσης 
στοιχείων, και της λήψης απόφασης. 
3. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί αποτελεσµατικά ως ενεργός συµµετέχων µέσα σε µια µικρή 
οµάδα, συµµετέχει στην εκµάθηση και την παροχή υγειονοµικής περίθαλψης. 
4. Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει, αναπτύσσει και διατηρεί τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις 
τοποθετήσεις απαραίτητες για µια σταδιοδροµία στα επαγγέλµατα υγείας συµπεριλαµβανοµένων 
των εξής : 
• συνειδητοποίηση των προσωπικών προτερηµάτων, των περιορισµών και των συναισθηµατικών 
αντιδράσεων 
• ευθύνη και αξιοπιστία 
• η αξιολόγηση της προσωπικής προόδου, αυτή άλλων µελών οµάδας  
και η 
• ίδια η διαδικασία λειτουργίας της οµάδας. 

  64



 Οι συµµετέχοντες στην πλατφόρµα γνωρίζουν πως η λύση του προβλήµατος που τους 
τίθεται προϋποθέτει έρευνα και απόκτηση γνώσεων πάνω σε διαφορετικά αντικείµενα που όµως 
αλληλεπικαλύπτονται για την επίλυσή του θέµατός τους. Πρακτικά ο βασικός κορµός του PBL, 
στηρίζεται πάνω σε 7 ή κατά άλλους 8 βήµατα που επιβάλλεται να συµπεριληφθούν στην 
πλατφόρµα του συστήµατος διαχείρισης µάθησης: 

1. Ανάγνωση του περιστατικού και αποσαφήνιση άγνωστων όρων που πιθανόν να περιέχει. 
2. Προσδιορισµός του προβλήµατος 
3. Προτάσεις πιθανών λύσεων από τους συµµετέχοντες 
4. Συζήτηση των προτεινόµενων λύσεων και τοποθέτηση τους σαν δοκιµαστικές προσωρινές 
λύσεις του προβλήµατος 
5. Δηµιουργία λίστας µε τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν και τις πηγές που πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν, συµπεριλαµβανοµένης της κλινικής εµπειρίας 
6. Ατοµική µελέτη και απόκτηση της απαραίτητης κλινικής-εργαστηριακής εµπειρίας 
7. Παράθεση λύσεων και πηγών πληροφοριών 
8. Συζήτηση πάνω σε παρόµοια κλινικά-εργαστηριακά περιστατικά 

 Όλα τα παραπάνω γίνονται πολύ πιο εύκολα υλοποιήσιµα όταν έχουµε να κάνουµε µε 
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης µάθησης που µπορεί άνετα να συµπεριλάβει 
απεριόριστο όγκο πληροφοριών άµεσα προσβάσιµο από τους δασκάλους. 

7.4 Προβλήµατα στα συστήµατα διαχείρισης µάθησης που αφορούν τα επείγοντα περιστατικά. 

 Ένα αξιόπιστο και άµεσο σύστηµα διαχείρισης µάθησης πρέπει να λάβει υπόψη του τα 
προβλήµατα που θα αναφερθούν σε αυτήν την ενότητα. Μια σειρά από προβλήµατα είναι: 

• Αδυναµία ανάπτυξης συζήτησης, έκφρασης αποριών, ιδεών, αδυναµία παρακολούθησης και 
συµµετοχής στα πλαίσια και τα όρια µιας οµάδας. 
Λύση: Δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής κοινότητας στα πλαίσια του lms. 
• Αδυναµία ουσιαστικής και άµεσης επαφής µε εργαστηριακό αντικείµενο ή µε τον ασθενή. Η 
έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής για την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών δυσχεραίνει ακόµη 
περισσότερο την κατάσταση. 
Λύση: Υλικό Πολυµεσικών Εφαρµογών εικόνας και βίντεο ενσωµατωµένο στο lms 
• Πολύωρη άσκηση και παρακολούθηση χωρίς ουσιαστική αξιοποίηση. Κατά συνέπεια κούραση, 
σπατάλη χρήσιµου χρόνου. Η κατανόηση απαιτεί χρόνο και επανάληψη για αφοµοιωθεί. Ο 
εκπαιδευτικός χρόνος των ηλεκτρονικών µαθηµάτων µπορεί να φεύγει αλλά η γνώση είναι 
εφήµερη. 
Λύση: Σειρά από διαδικτυακά διαγωνίσµατα για εµπέδωση της ύλης και περιληπτικές 
σηµειώσεις στο σύστηµα διαχείρισης µάθησης. 
• Προβληµατική σχέση των εκπαιδευτικών µε τις σύγχρονες τεχνολογίες. 
Λύση: Πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί µία παρουσίαση του συστήµατος διαχείρισης µάθησης 
έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να το χρησιµοποιεί. Αν είναι δυνατόν, να προηγηθεί 
και ένα σεµινάριο στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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7.5 Συνέπειες αξιοποίησης των συστηµάτων διαχείρισης µάθησης για την εκπαίδευση των 
δασκάλων στην ορθή αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών. 

 Προϋπόθεση για την αξιοποίηση των συστηµάτων στην ιατρική και παραϊατρική 
εκπαίδευση είναι η απόκτηση εκ µέρους των εκπαιδευτικών κάποιου στοιχειώδους επιπέδου 
θεωρητικής παιδείας και κυρίως ικανοτήτων στην χρησιµοποίηση των υπολογιστών  (computer 
literacy). Εκ των θεµελιωδών επιδεξιοτήτων θα πρέπει να είναι η ικανότητα αξιοποίησης των 
µέσων της σύγχρονης ιατρικής πληροφορικής (medical information science skills). Οι δεξιότητες 
που θα πρέπει να έχει κάποιος που εκπαιδεύεται στο χώρο υγείας θα πρέπει να είναι οι εξής: 

• Χρησιµοποίηση βασικών µέσων διαχείρισης της πληροφορίας 
• Αυτοδίδακτη εκµάθηση στην εντόπιση, αξιολόγηση, και εφαρµογή της πληροφορίας στην 
εκπαίδευση 
• Χρησιµοποίηση συστηµάτων υπολογιστών για προσωπική µάθηση και πρόσβαση σε βάσεις 
βιβλιογραφικών δεδοµένων 
• Επάρκεια στην χρησιµοποίηση εξειδικευµένων συστηµάτων υπολογιστών και ειδικών βάσεων 
βιβλιογραφικών δεδοµένων 
• Ικανότητα για την διάκριση νέων αναγκαίων εφαρµογών 
• Σχεδιασµός συστηµάτων για προσωπική χρήση 
• Κατασκευή συστηµάτων 

Για τον εκπαιδευτικό, συγκεκριµένα, οι απαραίτητες δεξιότητες είναι οι εξής: 

• Κατανόηση των χρήσεις των µέσων της Ιατρικής πληροφορικής σε συγκεκριµένες 
δραστηριότητες στο χώρο του σχολείου. 
• Ικανότητα χρησιµοποίησης του υπολογιστή για αυτοδιδασκαλία. Θα πρέπει, λοιπόν, οι 
εκπαιδευτικοί να πάρουν πρωτοβουλίες για να εξελίξουν τις γνώσεις τους. 
• Ικανότητα να χρησιµοποίησης των υπολογιστών για on-line βιβλιογραφικές αναζητήσεις και 
δηµιουργία αρχείων για προσωπική εκµάθηση και ερευνητικές δραστηριότητες 
• Γνώση χρήσης εξειδικευµένων συστηµάτων όπως µοντέλων λήψης ιατρικών αποφάσεων, 
εµπείρων συστηµάτων. 

7.6 Συµπεράσµατα 

Τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά συστήµατα µπορούν να συµπληρώνουν την από έδρας 
διδασκαλία. Μέσω προσοµοιώσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσο εκπαίδευσης του 
φοιτητή για την απόκτηση δεξιοτήτων στην επίλυση προβληµάτων και την λήψη διαγνωστικών 
και θεραπευτικών αποφάσεων. Μπορούν να προσφέρουν το ανάλογο εκπαιδευτικό περιβάλλον 
ώστε να δώσουν στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες έρευνας και ανάλυσης της ιατρικής 
βιβλιογραφίας, έτσι ώστε αυτοί να αναπτύξουν και να εµπεδώσουν τις απαραίτητες ικανότητες 
προς επίλυση προβληµάτων και τις εν’ γένει επιδεξιότητες και γνωστικό υπόβαθρο που θα τους 
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καταστήσουν ικανούς να αντιµετωπίσουν τις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες άσκησης της 
επιστήµης τους. 

Λαµβανοµένου υπόψη ότι πολλοί εκπαιδευτικοί µαθαίνουν καλύτερα µέσω της γνωστής 
εµπειρικής µεθόδου "δοκιµή και πλάνη", µπορούν να παρέχουν στο συµµετέχοντα την 
δυνατότητα να διαπιστώσει προσωπικά τα αποτελέσµατα συγκεκριµένων χειρισµών και 
παρεµβάσεων, παρά µέσω της καθιερωµένης τακτικής της ανάγνωσης ή της διδασκαλίας από 
κάποιον τρίτο. Η φύσης του είναι τέτοια ώστε να αίρουν τους περιορισµούς του τόπου και 
χρόνου και να επιτρέπουν την αξιοποίηση ενός µεγαλύτερου και πλέον ποικίλου αριθµού 
περιπτώσεων-περιστατικών προς µελέτη. Δίνοντας, επίσης, τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
παρουσίασης εικόνας-κειµένου- γραφικών επιτρέπουν την ενοποίηση του περιεχοµένου των 
βασικών επιστηµών, γεγονός που παρέχει στον εκπαιδευτικό την δυνατότητα ταυτόχρονης 
ολοκληρωµένης εκτίµησης διαφόρων άµεσα συσχετιζόµενων προβληµάτων για παράδειγµα της 
ανατοµίας, βιοχηµείας, φυσιολογίας και φαρµακολογίας. 

Συµπερασµατικά, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στο χώρο του σχολείου µπορούν 
να αποφευχθούν µε την ένταξη συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης στη βασική εκπαίδευση των 
επαγγελµατιών υγείας. Με βάση όσα έχουν ειπωθεί, συστήµατα που στηρίζονται στον 
επικοδοµοιτισµό και την συνεργατική µάθηση, εκπαιδευτικές µεθοδολογίες που βασίζονται σε 
στυλ µάθησης όπως η γνωστική ευελιξία και ο κοινοτισµός µόνο ευεργετικά µπορούν να 
λειτουργήσουν στο χώρο της ιατρικής και παραϊατρικής εκπαίδευσης. Τέλος, είναι αναγκαίο να 
τονιστεί ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας  πρέπει να ενσωµατωθούν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ως µέσο µάθησης και όχι ως αντικείµενο µάθησης. 

Κεφάλαιο 8ο: Σύγκριση μεταξύ των LMS 
συστημάτων 

8.1 Η αξιολόγηση των LMS συστηµάτων 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια να αντιµετωπίσουµε τα Συστήµατα 
Διαχείρισης Μάθησης αποκοµµένα από την ιατρική και παιδαγωγική φύση που µελετάµε στα 
πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζονται µε απλό τρόπο τα 
κριτήρια αξιολόγησης των Συστηµάτων Διαχείρισης Μάθησης σε τεχνολογικό επίπεδο και 
συνοπτικά παραθέτονται οι απόψεις τις σύγχρονης βιβλιογραφίας. 

Οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία έχουν βελτιώσει την ταχύτητα της πρόσβασης στις 
πληροφορίες, την άµεση σχέση ανάµεσα στους µαθητές και, σε ένα βαθµό, το µοίρασµα της 
γνώσης και της γλώσσας. Δεν έχουν όµως ως τώρα επιφέρει πραγµατική µεταβολή στα 
συστήµατα της µάθησης. Όσο προχωρά η ανάπτυξη καινοτοµικών εφαρµογών για την 
εκπαίδευση, τόσο γίνεται περισσότερο εµφανής η ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η παιδαγωγική 
τους διάσταση και να αξιολογούνται από παιδαγωγική/εκπαιδευτική σκοπιά. Γι’ αυτό είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική η ανάπτυξη έγκυρων, αξιόπιστων και εύχρηστων εργαλείων (Ματθαίου- 
Μουζάκης- Ρουσσάκης, 2001β:1). 
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Τα ΣΔΜ επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την εποικοδοµητική, συνεργατική και διερευνητική 
µάθηση, παρέχοντας νέα τεχνολογικά εργαλεία και επιτρέποντας καλύτερη κατανοµή αλλά και 
επαναχρησιµοποίηση των πόρων, έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρονται 
από τις ΤΠΕ. Στοχεύουν στη διευκόλυνση εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων και όχι απλά στην 
on-line αναπαραγωγή του περιβάλλοντος µιας αίθουσας διδασκαλίας. Παρόλο που τα 
περισσότερα έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά και δυνατότητες, κάποια ανταποκρίνονται 
καλύτερα από άλλα σε συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια και κάποια είναι, απλώς, καλύτερα 
σχεδιασµένα (Britain-Liber, 1999:3 Wyles, 2004:4). 

Για τη θετική αξιολόγηση των ΣΔΜ, θεωρείται πως θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι παρακάτω 
δύο στόχοι (Britain-Liber, 1999:10):  

1. Θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες για βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της 
µάθησης σε σχέση µε τις υπάρχουσες µεθόδους.  

2. Θα πρέπει να βοηθούν τους εκπαιδευτές µειώνοντας το διαχειριστικό φόρτο, ώστε να 
µπορούν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο στις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε 
εκπαιδευοµένου.  

8.2 Σηµεία που ελέγχουν οι αξιολογήσεις των Συστηµάτων Διαχείρισης Μάθησης 

Στις µέρες µας η αξιολόγηση εφαρµογών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αποτελεί ένα 
αναπτυσσόµενο πεδίο έρευνας, µε κύριο στόχο την αναγνώριση των βέλτιστων εκείνων 
χαρακτηριστικών που υποστηρίζουν τη µάθηση. Ωστόσο η διαµόρφωση και αποδοχή από την 
ακαδηµαϊκή κοινότητα ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου αξιολόγησης έχει αποδειχτεί δύσκολη 
υπόθ εση στην πράξη (Αυγερ ί ο υ -Παπασαλούρο ς -Ρε τάλη ς -Ψαροµηλ ί γ κο ς , 
2005:137Αποστολάκης-Τζικόπουλος, 2004:320-322). Η αξιολόγηση όµως ενός ΣΔΜ έχει 
ιδιαίτερη σηµασία όχι µόνο για τους χρήστες του αλλά και για τους κατασκευαστές του, καθώς 
αποτελεί το γνώµονα που καθορίζει την εξέλιξή του παράλληλα µε την αξία του (Μιχαλούδη, 
2007:40). Γι’ αυτό µια πληθώρα φορέων και εταιρειών δραστηριοποιείται στο χώρο της 
συγκριτικής αξιολόγησης λογισµικού εφαρµογών τηλεκπαίδευσης (Τραψιώτη- Χασάπης, 
2008:430-431). 

Οι µέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού γενικά διακρίνονται σε τρεις 
κατηγορίες: σε πειραµατικές µεθόδους, σε προσεγγίσεις µε καταλόγους ελέγχου κριτηρίων 
(check-lists) και σε ποιοτικές µεθόδους (Σολοµωνίδου, 2006:119-121). Σύµφωνα µε τον 
Καρακατσάνη (2005:7-12), τα γενικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να παρουσιάζουν τα ΣΔΜ, 
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προκειµένου να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα κριτήρια που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους, 
είναι: 

1. Υψηλή διαθεσιµότητα, δηλαδή ικανότητα ταυτόχρονης κάλυψης διαφορετικών αναγκών 
εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών.  

2. Εξελιξιµότητα, δηλαδή ικανότητα επέκτασης δυνατοτήτων ώστε να µπορούν να 
ανταποκριθούν στις εξελισσόµενες ανάγκες των χρηστών αλλά και στις συνεχείς 
τεχνολογικές εξελίξεις. 

  
3. Διαλειτουργικότητα, δηλαδή ικανότητα λειτουργίας σε διαφορετικά λειτουργικά και 
επικοινωνίας µε διάφορα λογισµικά, υποστηρίζοντας τα σηµαντικότερα πρότυπα. 

  
4.  Διαδραστικότητα, δηλαδή η ικανότητα να “απαντούν” στο χρήστη µέσω πεδίων 
επιλογών, δίνοντάς του ενεργητικό ρόλο. 

  
5. Σταθερότητα και αντοχή, δηλαδή ικανότητα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
χρηστών µε την ίδια αποτελεσµατικότητα και σταθερότητα επί 24ώρου βάσεως. 

  
6.  Ασφάλεια χρήσης, δηλαδή δυνατότητα των διαχειριστών της πλατφόρµας να ελέγχουν 
την πρόσβαση σ’ αυτήν και να αποκλείουν όσους δε διαθέτουν άδεια χρήσης, 
προστατεύοντας όχι µόνο την ασφαλή και σταθερή λειτουργία του συστήµατος, αλλά και την 
προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών εκπαιδευτικού υλικού ή 
λογισµικού.  

7. Ευκολία χρήσης, φιλικότητα στο χρήστη. 
  
8. Μειωµένο κόστος, χαρακτηριστικό που αναφέρεται όχι τόσο στο ίδιο το εκπαιδευτικό 
υλικό καθαυτό όσο στο κόστος εκπαίδευσης/επιµόρφωσης µε τον παραδοσιακό τρόπο, 
ενώ σαφώς είναι σηµαντικό το κόστος δηµιουργίας ή αγοράς του ΣΔΜ συγκρινόµενο µε 
το λογισµικό ανοιχτού κώδικα.  

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται πολλές εµπειρικές µελέτες αξιολόγησης λογισµικού 
τηλεκπαίδευσης, µε άξονες και κριτήρια διαφορετικά κάθε φορά, συνήθως όµως τεχνολογικά, 
όπως π.χ. οι προσφερόµενες δυνατότητες, η ευκολία εγκατάστασης και χρήσης, ο βαθµός 
εξελληνισµού, το κόστος κλπ. (Παπανικολάου-Γρηγοριάδου-Γουλή, 2005:31). Συχνά η 
αξιολόγηση έχει αντικατασταθεί από απλή παράθεση των προσφε-ρόµενων δυνατοτήτων, ενώ 
σε ελάχιστες έρευνες προτείνεται κάποιο πλαίσιο βασισµένο σε παιδαγωγικές αρχές (Avgeriou-
Papasalouros-Retalis, 2001:2 Phelps-Michea, 2003:969). Το να συγκρίνονται τα συστήµατα 

  69



σχετικά µε τις λειτουργίες που έχουν ή δεν έχουν, στο µόνο που έχει οδηγήσει είναι η προσθήκη 
επιπλέον λειτουργιών µε αµφίβολο αποτέλεσµα. Έτσι όµως δεν µπορεί να καταδειχτεί πόσο 
καλά έχουν τη δυ-νατότητα να υποστηρίξουν συγκεκριµένες θεωρίες ή µοντέλα, όπως το 
µοντέλο Πλαισιωµένου Περιεχοµένου (Wrap around Model) και το Ενσωµατωµένο µοντέλο 
(Integrated Model) της Mason (βλ. σελ. 16), αν και έχουν διατυπωθεί ακόµη και απόψεις, όπως 
των Laister και Koubek (2001), ότι από την πληθώρα των παιδαγωγικών θεωριών που υπάρχει 
σήµερα, οι περισσότερες δεν έχουν διαποτίσει τις καθηµερινές εκπαιδευτικές διαδικασίες, και 
πως σχεδόν καµία δεν έχει ληφθεί υπόψη στο σχεδιασµό των Συστηµάτων Μάθησης µε γενικές 
αλλά και απτές προϋποθέσεις.  

Στο διαδίκτυο υπάρχουν συγκριτικές αξιολογήσεις ή έτοιµα εργαλεία για την αξιολόγηση 
των ΣΔΜ, όπως το Edutech από το Swiss Virtual Campus, το παραµετροποιήσιµο LMS 
Evaluation Tool της 3WayNet, το EduTools της WCET. Ωστόσο, θεωρείται αναγκαίο (Itmazi-
Megías, 2005:1) να υπάρξουν πιο σοβαρές έρευνες σχετικά µε τη σύγκριση και αξιολόγηση των 
ΣΔΜ –ιδιαίτερα από παιδαγωγικής σκοπιάς– αφενός λόγω των ταχύτατων εξελίξεων που 
καθιστούν ανεπίκαιρες τις υπάρχουσες και αφετέρου εξαιτίας των ουσιαστικών αλλαγών που 
παρατηρούνται σε κάθε νέα έκδοση του ίδιου λογισµικού. Γενικά προτείνεται τα κριτήρια 
αξιολόγησης να µην αναφέρονται µόνο στο πώς είναι και τι µπορεί να κάνει το λογισµικό, αλλά 
κυρίως στον τρόπο που υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία και στις ποικίλες δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης που παρέχει µεταξύ σχεδιαστή και εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού και µαθητή, 
µαθητή και σχεδιαστή (Σολοµωνίδου, 2003:212-213). Παράλληλα θα πρέπει να ερευνηθεί µε 
ποιο τρόπο η παιδαγωγική, η διδακτική, η γνώση και η τεχνολογία µπορούν να συνεργαστούν 
ώστε να ενισχύσουν τη µάθηση, δεδοµένου ότι η αναβάθµιση της τεχνολογίας δε συνεπάγεται 
κατ’ ανάγκη και βελτιωµένη µάθηση (Dillenbourg, 2000:14Phelps-Michea, 2003:969). Πιο 
συγκεκριµένα, κατά τις Britain-Liber (1999:10-11), η αξιολόγηση ενός ΣΔΜ θα πρέπει να 
εξετάζει πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά του ενοποιούνται για να διευκολύνεται η µάθηση και η 
διαχείριση, και επιπλέον ποιες κατευθύνσεις προτείνονται σχετικά µε τη χρήση του Συστήµατος, 
µε στόχο να διαπιστωθούν ποιες είναι οι εκπαιδευτικές αρχές γύρω από τις οποίες σχεδιάστηκε 
αυτό, πώς ικανοποιεί τις απαιτήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων και ποια είναι η 
κοινωνική του διάσταση. 
Τα ερωτήµατα αυτά συνδέονται περισσότερο µε το πλαίσιο και λιγότερο µε την τεχνολογία 

ενός ΣΔΜ. Για παράδειγµα, εκείνοι που υιοθετούν ένα συµπεριφοριστικό µοντέλο, προσεγγίζουν 
γενικά τις ΤΠΕ ως µέσα που προάγουν την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, οι οποίες µπορούν να 
ελεγχθούν µέσω τυποποιηµένων µορφών αξιολόγησης. Αντίθετα, εκείνοι που υιοθετούν ένα 
εποικοδοµητικό µοντέλο ενδιαφέρονται περισσότερο για την προαγωγή ανώτερων νοητικών 
δεξιοτήτων, οι οποίες µπορούν να ελεγχθούν µε πολλαπλούς, ευέλικτους και αυθεντικούς 
τρόπους αξιολόγησης. Οι συµπεριφοριστικές πρακτικές οδηγούν στην προγραµµατισµένη 
διδασκαλία και τον έλεγχο της µαθησιακής συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων, µε την 
τεχνολογία να χρησιµοποιείται ως µέσο ελέγχου. Από την άλλη πλευρά, οι εποικοδοµητικές 
πρακτικές οδηγούν στην ευέλικτη διδασκαλία και τον όσο το δυνατόν µεγαλύτερο έλεγχο της 
µαθησιακής διαδικασίας από το µαθητή και τον εκπαιδευτικό (Μακράκης, 2005:81). 
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8.3 Τι δείχνουν οι αξιολογήσεις των συστηµάτων διαχείρισης µάθησης 

Η αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα περιβάλλοντα 
τηλεκπαίδευσης καθορίζεται, σύµφωνα µε τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα, από µια σειρά 
παιδαγωγικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και οικονοµικών παραγόντων (Report of Illinois 
Faculty Seminar, 1999:34-48 Μακράκης 1999:454-455 Μικρόπουλος, 2000:97-η 
αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων µε χρήση ΤΠΕ χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Αλλού 
(Αβούρης-Σολωµός-Τσέλιος, 2001:4-6) καταγράφηκε συσχέτιση µεταξύ της ποιότητας του 
συστήµατος εξΑΕ και της επίδοσης των φοιτητών, ενώ αλλού καταγράφηκε απλά η διαφορά 
στην εκτίµηση του αποτελέσµατος, όπου οι µεν εκπαιδευόµενοι θεωρούν ότι έµαθαν αρκετά, οι 
δε εκπαιδευτές ότι δεν υπήρξε τόσο ικανοποιητική µάθηση (Τραψιώτη-Χασάπης, 2008:435). 
101). Σε διάφορες εργασίες γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητα της 
διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας σε σύγκριση µε τα παραδοσιακά/συµβατικά 
εκπαιδευτικά συστήµατα (σχεδιασµός και οργάνωση των διδακτικών βηµάτων, επιλογή µεθόδων 
διδασκαλίας, προετοιµασία εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.) καθώς και η οικονοµική αποδοτικότητα 
των συστηµάτων (κόστος τεχνολογικού εξοπλισµού, δαπάνες για την εξασφάλιση του τεχνικού 
προσωπικού, την επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού κ.ά.). Τα αλληλοσυγκρουόµενα, 
συχνά, αποτελέσµατα οφείλονται κυρίως στην έλλειψη κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Σε αρκετές 
καταγράφεται ελάχιστη διαφοροποίηση στην απόδοση των σπουδαστών που παρακολουθούν 
on-line προγράµµατα, µε αυτούς που παρακολουθούν προγράµµατα στη συµβατική τους µορφή, 
ενώ αλλού η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων µε χρήση ΤΠΕ χαρακτηρίζεται 
ικανοποιητική. Αλλού (Αβούρης-Σολωµός-Τσέλιος, 2001:4-6) καταγράφηκε συσχέτιση µεταξύ 
της ποιότητας του συστήµατος εξΑΕ και της επίδοσης των φοιτητών, ενώ αλλού καταγράφηκε 
απλά η διαφορά στην εκτίµηση του αποτελέσµατος, όπου οι µεν εκπαιδευόµενοι θεωρούν ότι 
έµαθαν αρκετά, οι δε εκπαιδευτές ότι δεν υπήρξε τόσο ικανοποιητική µάθηση (Τραψιώτη-
Χασάπης, 2008:435). 

Από µια άλλη πλευρά, ερευνητές όπως ο Neal (1998) και οι Phipps and Merisotis 
(1999:1-8) θεωρούν ότι η µέχρι τώρα έρευνα της ποιότητας των προγραµµάτων τηλεκπαίδευσης 
δεν έχει δώσει ασφαλή συµπεράσµατα και ότι οι σχετικές αξιολογικές διαδικασίες παρουσιάζουν 
ελλείψεις και κενά τόσο ως προς τη µεθοδολογία όσο και στον ίδιο τον προσανατολισµό της 
αξιολόγησης. Καταλήγουν ότι αφενός η τεχνολογία δεν µπορεί να αναπληρώσει την ανθρώπινη/
διαπροσωπική επικοινωνία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και αφετέρου ότι ο ρόλος της 
τεχνολογίας είναι δευτερεύων, καθώς έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα οι παράγοντες που 
συγκροτούν το παιδαγωγικό πλαίσιο (στόχοι της µάθησης, κινητοποίηση των σπουδαστών κ.ά.) 
(Ματθαίου-Μουζάκης-Ρουσσάκης, 2001β:8-9). 

8.4 Προτεινόµενα Πλαίσια Αξιολόγησης 

Παρά τις διαφωνίες σχετικά µε τη δυνατότητα συγκριτικής αποτίµησης της 
αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων τηλεκπαίδευσης σε σχέση µε τα παραδοσιακά διδακτικά 
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συστήµατα, οι ερευνητές φαίνεται να συµφωνούν στο ότι κανένα τεχνολογικό ή επικοινωνιακό 
µέσο από µόνο του δεν µπορεί να βελτιώσει τη µαθησιακή αποτελεσµατικότητα αν δε 
συνοδεύεται και δεν εντάσσεται σε µια παιδαγωγική λογική και δεν υπηρετεί µια δοµηµένη 
παιδαγωγική διαδικασία (Report of Illinois Faculty Seminar, 1999:24-42 Μακράκης, 1999:454-
456). Σύµφωνα µε τις αρχές που διατυπώνονται στο Guidelines on the Quality Assurance of 
Distance Learning, που εξέδωσε το The Quality Assurance Agency for Higher Education (1999), 
οι τοµείς στους οποίους θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποτίµηση της 
ποιότητας των συστηµάτων διαχείρισης µάθησης είναι: 

• Ο σχεδιασµός του γενικού προγράµµατος, ο οποίος θα πρέπει να υπηρετεί τις γενικότερες 
αρχές της εκπαίδευσης, λαµβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας.  

• Ο σχεδιασµός της διδασκαλίας και µάθησης, όπου θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
συνάφεια ανάµεσα στους σκοπούς και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της µαθησιακής 
διαδικασίας. 

  
• Η διαχείριση και εφαρµογή του προγράµµατος, µε εξασφάλιση προϋποθέσεων ώστε οι 
εκπαιδευόµενοι να επιτύχουν τους µαθησιακούς στόχους τους µέσα από την ενεργό 
εµπλοκή τους στη µαθησιακή διαδικασία και τη συνεχή επικοι-νωνία και 
ανατροφοδότηση µεταξύ διδασκόντων, σπουδαστών και των σχεδια-στών του 
προγράµµατος. 

  
• Η ενίσχυση των εκπαιδευοµένων, ώστε να αναλάβουν τον έλεγχο της µάθησης και της 
εξέλιξής τους. 
  

• Η αξιολόγηση των σπουδαστών.  

Στο πλαίσιο που θέτουν οι παραπάνω αρχές, το παιδαγωγικό περιβάλλον στο οποίο λαµβάνει 
χώρα η διδασκαλία και η µάθηση θα πρέπει να απαντά σε ερωτήµατα όπως: (Report of Illinois 
Faculty Seminar, 1999:34-39 ADEC, 2002 Britain-Liber, 1999:25-26):  

• Εξασφαλίζεται ευελιξία εφαρµογής διαφόρων µεθόδων διδασκαλίας, ανάλογα µε τις 
εκάστοτε συνθήκες µάθησης και τις γνωστικές απαιτήσεις των εκπαιδευοµένων;  

• Οι σπουδαστές εµπλέκονται δυναµικά στη διδακτική διαδικασία; Έχουν ευκαιρίες 
επικοινωνίας µε το διδάσκοντα ή περιορίζονται σε παθητικό ρόλο;  
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• Εξασφαλίζεται άµεση αλληλεπίδραση και συνεργασία µεταξύ διδάσκοντα και σπουδαστών 
καθώς και των σπουδαστών µεταξύ τους;  

• Οι σπουδαστές «εµπλέκονται» µε το διδακτικό υλικό; Εµπλέκονται σε δραστηριότητες, 
αναλαµβάνουν και ολοκληρώνουν εργασίες;  

• Οι σπουδαστές αναπτύσσουν ικανότητες ανάλυσης, γενίκευσης, σύνθεσης και εφαρµογής 
της γνώσης σε διαφορετικούς τοµείς; Μπορούν να σκέπτονται κριτικά και σε ποιο βαθµό 
εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την διά βίου εκπαίδευσή τους; 

Σε ανάλογες κατευθύνσεις κινείται και ο Οδηγός για την αποτελεσµατική εξ αποστά-σεως 
διδασκαλία και µάθηση του American Distance Education Consortium (ADEC, 2002), που 
ορίζει ότι θα πρέπει:  

• Οι διδακτικοί στόχοι να είναι καθορισµένοι µε σαφήνεια και να στοχεύουν σε 
συγκεκριµένες επιδιώξεις και αποτελέσµατα (outcomes).  

•    Οι σπουδαστές να εµπλέκονται ενεργά στις δραστηριότητες της µάθησης.  
•    Το περιβάλλον της διδασκαλίας να επιτρέπει τη χρήση ποικίλων τεχνολογικών µέσων.  
• Το διδακτικό πλαίσιο να περιλαµβάνει εκτός από τη µετάδοση γνώσεων (Knowledge-

Based) και δραστηριότητες λύσης προβληµάτων (Problem-Solving).  
•  Στο πλαίσιο της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας να ενισχύεται η αλληλεπίδραση 

µεταξύ διδάσκοντα-σπουδαστών και των σπουδαστών µεταξύ τους.  

Οι Μιχαηλίδου-Οικονοµίδης-Γεωργιάδου (2001:142) έχουν προτείνει το παρακάτω διάγραµµα 
µε τους βασικούς άξονες αξιολόγησης Συνεργατικών Εικονικών Περιβαλλόντων. 
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Y  
Βασικοί Άξονες Αξιολόγησης Συνεργατικών Εικονικών Περιβαλλόντων 

Το πλαίσιο αξιολόγησης ΣΔΜ, που προτείνουν οι Avgeriou-Papasalouros-Retalis (2001:2), 
περιλαµβάνει έλεγχο για τη δυνατότητα:  

• δηµιουργίας, λειτουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων on-line,  
• υποστήριξης της συνεργασίας µεταξύ σπουδαστών και προώθησης κινήτρων και µέσων για 
τη δηµιουργία οµάδων,  

• δηµιουργίας και διανοµής ερωτήσεων και τεστ για την αξιολόγηση των σπουδαστών,  
• οργάνωσης των εκπαιδευτικών, οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων,  
• διαχείρισης εικονικών µαθηµάτων, όπου οι γεωγραφικά αποµακρυσµένοι σπουδαστές 
επικοινωνούν µέσω διαδικτύου.  

Το πιο διαδεδοµένο µέσο αξιολόγησης σήµερα είναι οι λίστες αξιολόγησης. Όµως, παρόλο 
που η διαδικασία συµπλήρωσής τους είναι εύκολη και δεν απαιτούν µεγάλη χρονική 
ενασχόληση, πολλοί ερευνητές διατυπώνουν επιφυλάξεις κατά πόσο είναι σε θέση να 
προσφέρουν αντικειµενική και ουσιαστική αποτίµηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
(Μαρκάδας, 2002:505). Γι’ αυτό γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθούν όργανα που 
παρακάµπτουν αυτά τα εγγενή τους προβλήµατα. Παραδείγµατος χάριν, το California 
Instructional Technology Clearing House έχει δηµιουργήσει οδηγίες για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού σε ένα πλαίσιο «rubrics», που πολύ απέχει από τις λίστες 
αξιολόγησης των πρώτων χρόνων (Squires-Preece, 1999:471).  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει µια σύνθεση από κριτήρια αξιολόγησης λογισµικού 
κατασκευής διαδικτυακών µαθηµάτων, που έχουν προταθεί από διάφορους ερευνητές και 
αναφέρονται από τους Κορδάκη-Λάσκαρη (2003:466-467). Αυτά αφορούν στη διαθεσιµότητα 
εργαλείων για το µαθητή, τον καθηγητή και το διαχειριστή του οργανισµού παροχής 

  74



διαδικτυακής εκπαίδευσης, όπως και στις προδιαγραφές για την τεχνική υποδοµή που 
απαιτείται. 

Y  

Y  

Y  
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Y  

Y  

Y  
Κριτήρια Αξιολόγησης Λογισµικού Διαδικτυακών Μαθηµάτων 

Θεωρείται αυτονόητο ότι η εκπλήρωση όλων των παραπάνω κριτηρίων δεν είναι απαραίτητη 
για να θεωρηθεί ότι ένα διαδικτυακό περιβάλλον είναι το καλύτερο. Και αυτό διότι 
υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, όπως τεχνικοί, λειτουργικοί, διασύνδεσης ή και κόστους, 
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αλλά και παράγοντες που αφορούν στους στόχους και στις προτεραιότητες του φορέα που 
παρέχει τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Η συζήτηση και η κριτική αντιµετώπιση των 
ολοκληρωµένων διαδικτυακών περιβαλλόντων µάθησης προτείνεται να γίνεται µε βάση πέντε 
άξονες, οι οποίοι θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τις βασικές αρχές των κοινωνικών και 
εποικοδοµιστικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και στη µάθηση (Κορδάκη-Λάσκαρης, 
2003:469-472). Οι άξονες αυτοί αφορούν στις δυνατότητες:  

• Ανάπτυξης συνεργατικής µάθησης, µε σύγχρονη-ασύγχρονη επικοινωνία (e-mail, forums, 
whiteboard, application sharing, text/voice chat, teleconfer-ence/videoconference).  

• Αντιµετώπισης των ιδιαιτεροτήτων κάθε µαθητή (καθορισµός από το µαθητή του δικού του 
ρυθµού και της δικής του στρατηγικής µάθησης, σελιδοδείκτες, µηχανές αναζήτησης).  

• Εµπλοκής του µαθητή σε πειραµατικές εµπειρικές καταστάσεις (hands on experi-ence). 
Αποτελεί το σηµαντικότερο σηµείο της εποικοδοµιστικής προσέγγισης για την 
κατασκευή της γνώσης. Εναλλακτικές δυνατότητες προσφέρει η ενσωµάτωση στις 
ιστοσελίδες των µαθηµάτων εφαρµογών βασισµένων σε τεχνολογία Java, Flash, 
VBScript, που όµως απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις προγραµµατισµού.  

• Αξιολόγησης του µαθητή (εργαλεία για τη δηµιουργία τεστ).  
• Αξιολόγησης και βελτίωσης του γενικότερου περιβάλλοντος µάθησης µέσα από 
διαδικασίες που λαµβάνουν υπόψη τους τη γνώµη του µαθητή.  

Η Μιχαλούδη (2007, 30-31) αναφέρει ότι τα κριτήρια που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως 
οδηγός για την αξιολόγηση ενός ΣΔΜ είναι:  

• Υποστήριξη του Μικτού Τρόπου Μάθησης, προκειµένου να παρέχει µεθόδους της 
παραδοσιακής και ηλεκτρονικής διδασκαλίας, εξασφαλίζοντας εξατοµικευµένη 
εκπαίδευση.  

• Εργαλεία Διαχείρισης, που να προσφέρουν φιλικές διεπιφάνειες εργασίας, ασφάλεια αλλά 
και ευκολία χρήσης  

• Υψηλή Διαθεσιµότητα και Εξελιξιµότητα, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων των 
χρηστών του τώρα αλλά και στο µέλλον, ανάλογα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις.  

• Διαλειτουργικότητα, ώστε µε την εφαρµογή συγκεκριµένων προτύπων να επικοινωνεί και 
να λειτουργεί σε συνεργασία µε άλλα συστήµατα.  

• Διαδραστικότητα, ώστε να προσφέρει στους χρήστες σύγχρονη και ασύγχρονη δυνατότητα 
επικοινωνίας.  

• Δυνατότητες Αξιολόγησης µε τη δηµιουργία κατάλληλων δοκιµασιών ώστε να ελέγχεται η 
επίδοση των εκπαιδευοµένων.  

8.5 Διαδικασία Ορθής Αξιολόγησης 
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Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ενός συστήµατος διαχείρισης 
µάθησης. Επιθυµώντας να πάµε λίγο παρακάτω στην ανάλυση σε αυτήν την υποενότητα 
ξετυλίγεται µία µεθοδολογία που έχει ως στόχο να παρουσιάσει όλα τα βήµατα της διαδικασίας 
της αξιολόγησης των Συστηµάτων Διαχείρισης Μάθησης. Με άλλα λόγια συµπεριλαµβάνουµε 
όλη την προαναφερθείσα βιβλιογραφία σε ένα ενιαίο κεφάλαιο. 

Από µαθησιακής άποψης: 

1. Εντοπίζεται ο βαθµός αποτελεσµατικότητας ενός Συστήµατος Διαχείρισης Μάθησης 
και προσδιορίζονται: 

• τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του. 
• αν επιτυγχάνονται οι µαθησιακοί στόχοι και πόση πρόοδος επιτυγχάνεται από µε τη 
χρήση του. 

• προς ποια κατεύθυνση συντελείται η πρόοδος αυτή 
• πόσο περισσότερο θα µπορούσε να βοηθήσει µε βάση τις προσδοκίες των σχεδιαστών 
του συστήµατος 

2. Για να διαπιστωθεί ο βαθµός καταλληλότητας του συστήµατος προσδιορίζονται: 
• πόσο κατάλληλο είναι ως εκπαιδευτικό µέσο για συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σκοπό για 
τον οποίον σχεδιάστηκε 

• ποια στοιχεία βελτιώνουν την καταλληλότητά του. 

3. Για το σχεδιασµό νέων στρατηγικών, επιλογών και προτεραιοτήτων προσδιορίζεται: 
• τι ακριβώς προσφέρει 
• τι επιπλέον µπορεί να γίνει µε τη χρήση του 
• ποια στοιχεία χρειάζονται βελτίωση ώστε να προσφέρονται κι άλλες ευκαιρίες µάθησης 
• ποια εµπόδια εντοπίστηκαν µε τη χρήση του και πώς αυτά µπορεί να αντιµετωπιστούν 
• ποια στοιχεία µπορεί να κάνουν το σύστηµα ποιο αποτελεσµατικό. 

Από τεχνολογικής άποψης: 

1. Για να εντοπιστεί ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των τεχνολογιών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξή του, αναδεικνύοντας: 

• τα ισχυρά και τα αδύνατα σηµεία τους 

  78



• πώς το σύστηµα θα µπορούσε να γίνει πιο αποτελεσµατικό 

2. Για να διαπιστωθεί ο βαθµός καταλληλότητας των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν για 
την ανάπτυξή του, αναδεικνύοντας: 

• τα στοιχεία που πιθανώς θα βελτίωναν το σύστηµα 
• τα στοιχεία τα οποία θα µπορούσαν να προωθήσουν περαιτέρω την καταλληλότητά του 
σε σχέση µε τη συγκεκριµένη διαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή. 

3. Για το σχεδιασµό νέων στρατηγικών, επιλογών και προτεραιοτήτων από τεχνολογικής 
άποψης. Για παράδειγµα εντοπίζοντας: 

• τα εµπόδια τα οποία εντοπίστηκαν µε τη χρήση του και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά 
µπορεί να αντιµετωπιστούν 

• τα στοιχεία τα οποία θα βελτίωναν την επεκτασιµότητά του. 

Πέρα από τα µαθησιακά και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η αξιολόγηση θα πρέπει να 
περιλαµβάνει µία σειρά από βασικά χαρακτηριστικά που θα είναι τα εξής: 

1. Καταλληλότητα(Applicability). Το σύστηµα πρέπει να είναι κατάλληλο για τους χρήστες 
ή την οµάδα χρηστών στην οποία απευθύνεται και παράλληλα να καλύπτει τους στόχους 
για τους οποίους δηµιουργήθηκε. 

2. Προσαρµοστικότητα (Adaptability). Η δυνατότητα προσαρµογής σε διαφορετικές 
καταστάσεις, διαφορετικές οµάδες χρηστών και τύπους µάθησης. 

3. Αποδοτικότητα-Αποτελεσµατικότητα (Effectiveness). Η χρήση του συστήµατος πρέπει 
να είναι αποδοτική για το χρήστη. Να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ανακαλεί και 
να χρησιµοποιεί κατάλληλη κάθε φορά πληροφορία, χρήσιµη στη µελέτη του. Να 
προετοιµάζει το χρήστη ώστε να είναι ικανός να λύσει προβλήµατα. Να λειτουργεί 
καθοδηγητικά και να αναπτύσσει ευρύτερα το ενδιαφέρον του στα θέµατα εργασίας. 

4. Εκπαιδευτικός σχεδιασµός (Instructional Design). Συµπεριλαµβάνει τη µεθοδολογία και 
τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιµοποιούνται. 

5. Έλεγχος στο µαθητή (Learner Control).Αναφέρεται στο ρυθµό ροής των πληροφοριών 
που διοχετεύονται από το σύστηµα προς το χρήστη. Ο ρυθµός αυτός θα πρέπει να είναι 
ελεγχόµενος. 

6. Πρόσβαση χρήστη( Learner Access). Αναφέρεται κυρίως στην ποιότητα της προσέγγισης 
του εκπαιδευόµενου µε το σύστηµα, δηλαδή στον άρτιο και κατάλληλο σχεδιασµό της 
διεπιφάνειας χρήσης. 

7. Εµφάνιση και αισθητική (Appearance and Aesthetics). Προκειµένου να προσελκύσει 
τους χρήστες, το σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε διάφορα µέσα (γραφικά, 
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µεταφορές, εικαστικό σχεδιασµό κλπ). Η ποιότητα των µέσων αυτών πρέπει να είναι 
υψηλή και να διατηρείται η αισθητική και η χρωµατική συµφωνία. 

8. Ευκολία στη χρήση (Easy of Use). Αναφέρεται στην ευκολία πλοήγησης, στη 
διαθεσιµότητα της χρήσης βοήθειας όποτε ζητηθεί, στην ευκολία εξόδου από µία 
κατάσταση, στην παράκαµψη εµφανιζόµενων πληροφοριών που προσωρινά δεν 
ενδιαφέρουν το χρήστη κλπ. 

9. Παρουσίαση (Presentation). Η παρουσίαση της πληροφορίας πρέπει να γίνεται µε έναν 
οµαλό, κατάλληλο και λογικό τρόπο. Τα παραδείγµατα και τα ‘µέσα’ µεταφοράς της 
πληροφορίας πρέπει να είναι σχετικά µε το αντικείµενο του συστήµατος. Το κείµενο να 
φαίνεται καθαρά και το µέγεθος του να είναι κατάλληλο για την ηλικία που χρησιµοποιεί 
το σύστηµα. Επίσης, να είναι απαλλαγµένο από λάθη γραµµατικής, σύνταξης, στίξης. 

10. Αποτίµηση- Ανατροφοδότηση (Assesment-Feedback). Η αποτίµηση των δράσεων του 
χρήστη πρέπει να είναι σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τους αντικειµενικούς στόχους που 
έχουν τεθεί. Η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι άµεση, ποικίλης µορφής, σχετική µε τις 
αντιδράσεις του χρήστη και να λειτουργεί ‘θεραπευτικά’ από µαθησιακής άποψης. 
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Παράρτημα: Ποσοτικά Στοιχεία 
Ατυχημάτων στο σχολικό χώρο: 

Ακολουθούν κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί από δασκάλους, 
καθηγητές και ανθρώπους που εργάζονται στο σχολικό χώρο και µπορούν να καθοδηγήσουν τον 
σχεδιαστή ενός LMS συστήµατος στην υλοποίησή του. 

Αιτία                                              Ποσοστό 

Άλλο                                              1,63% 

Δηλητηρίαση                                  0,81% 

Διάφορες αιτίες                      0,81% 

Ατυχήµατα                                  2,44% 

Κόψιµο -Τρύπηµα                      11,38% 

Χτύπηµα                                  11,38% 

Πτώση                                              66,67% 

Τροχαίο                                  2,44% 

Φυσικοί Παράγοντες                      2,44% 

  

Πρόληψη Ατυχηµάτων στο χώρο του σχολείου 

• Κικλιδώµατα 

• Φαρµακείο 

• Συνεχής Έλεγχος Κτηριακών Εγκαταστάσεων 
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• Πυρασφάλεια 

• Πρώτες Βοήθειες 

• Εκπαιδευµένοι Δάσκαλοι 

• Σχολικός Τροχονόµος 

• Δηµιουργία Δικτύου Συνεργαζόµενων Σχολικών Μονάδων 

Τόποι Ατυχηµάτων: 

• Εσωτερικές Σκάλες 

• Εξωτερικές Σκάλες 

• Προαύλιο 

• Αίθουσα 

• Στο δρόµο-πεζοδρόµιο 

• Διάδροµος 

Συνθήκες Ατυχηµάτων: 

• Παιχνίδι 

• Τρέξιµο 

• Φαγητό 

• Τσακωµός-Πάλη-Καυγάς 

• Άθληση 

• Παρουσία Επόπτη 

• Αυτοπροκαλούµενη Βλάβη-Αυτοτραυµατισµός 

• Χειροτεχνία 

Είδη Κάκωσης: 

• Τραύµα 
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• Εκδορά 

• Έγκαυµα 

• Ρήξη µυών ή συνδέσµων 

• Εγκεφαλική Διάσειση 

• Κάκωση Εσωτερικού οργάνου 

• Κάταγµα 

Σηµεία Κάκωσης: 

• Πρόσωπο 

• Χέρια-Πόδια-Άκρα 

• Κορµός 

• Μάτια 

• Κεφάλι 

Αντιµετώπιση Ατυχηµάτων: 

• Αντιµετώπιση στο σχολείο άµεσα 

• Αντιµετώπιση στο σπίτι µετά 

• Καµιά αντιµετώπιση(το παιδί αργεί να πει τι του συνέβη) 

• Γιατρός 

• Νοσοκοµείο 

• Μόνιµη Βλάβη 

• Θάνατος 
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