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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ευχρηστία ενός ολοκληρωµένου περιβάλλοντος διδασκαλίας και µάθησης και η 
αποτελεσµατικότητά του είναι ένας σχετικά νέος τοµέας, παρότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένας 
πολλαπλασιασµός των εργαλείων για την ανάπτυξη διαδικτυακών µαθηµάτων. Γενικότερα θα 
µπορούσαµε να πούµε πως δεν υπάρχει τυποποιηµένη µέθοδος αξιολόγησης κι αυτό οφείλεται 
κυρίως στην έλλειψη κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Στην εργασία αυτή γίνεται µια παρουσίαση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαδικτυακών περιβαλλόντων µάθησης και στη συνέχεια µια πιο 
αναλυτική παρουσίαση κάποιων από αυτά. Τέλος, δίνεται µια πρόταση του πώς θα µπορούσαν να 
αξιολογηθούν οι δυνατότητες αυτών των περιβαλλόντων, τόσο από την πλευρά του µαθητή όσο και 
από την πλευρά του καθηγητή που µπορεί ταυτόχρονα να έχει και το ρόλο του σχεδιαστή και του 
διαχειριστή του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: εκπαιδευτικό λογισµικό, κριτήρια αξιολόγησης, µοντέλο αξιολόγησης, 
ολοκληρωµένο διαδικτυακό περιβάλλον διδασκαλίας. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν είναι σύγχρονο φαινόµενο, αλλά χρονολογείται 
από την εποχή της ανάπτυξης της γραφής (Vrasidas & Glass, 2002). Η τελευταία βέβαια εξέλιξη 
στο χώρο των µαθησιακών τεχνολογιών είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Η χρήση τους στην 
εκπαίδευση ξεκίνησε ταυτόχρονα µε την εµφάνισή τους (Κουτουµάνος & Σγουροπούλου, 2001). 
Το διδακτικό προσωπικό το οποίο διαθέτει τις σηµειώσεις των διαλέξεών του για τους σπουδαστές 
στο διαδίκτυο και επικοινωνεί µε τους σπουδαστές µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
αυξάνεται συνεχώς. Επίσης, συνηθισµένο είναι οι περιλήψεις σειράς µαθηµάτων να 
δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο. Μερικές πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες παρέχουν στο διαδίκτυο 
δυνατότητα στους χρήστες για έρευνα, έλεγχο της διαθεσιµότητας και κράτηση των βιβλίων. Η 
τηλεσυνδιάσκεψη (teleconferencing) και η συνδιάσκεψη µε χρήση βίντεο (videoconferencing) 
χρησιµοποιείται σε µερικά ιδρύµατα για να δηµιουργήσει οµάδες συζήτησης µεταξύ των 
σπουδαστών σε απ’ ευθείας σύνδεση. Αυτές οι απλές καινοτοµίες είναι µόνο η αρχή και δεν είναι 
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περίεργο που υπάρχει ένα καινούργιο κύµα ενδιαφέροντος µεταξύ των υπεύθυνων για την 
ανάπτυξη λογισµικού και των ερευνητικών οµάδων µέσα στα πανεπιστήµια, µε σκοπό να 
ερευνηθούν οι τρόποι που µπορεί να προαχθεί η τεχνολογία σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο (Britain 
& Liber, 2004). Η εξ’ αποστάσεως µάθηση έχει εξελιχθεί, από απλή εκπαιδευτική διαδικασία 
µέσω αλληλογραφίας, σε µια πολύπλοκη αλληλεπιδραστική διαδικασία που εµπλέκει τους 
µαθητές και εκπαιδευτικούς σε ένα συνεχή διάλογο (Vrasidas & Glass, 2002). 
Τώρα πλέον έχουµε τις τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Μέσων 
(Information and Communication Technologies & Media – ICT&m), µε κυρίαρχα στοιχεία τα 
δίκτυα υπολογιστών και τα υπερµέσα. Οι τεχνολογίες αυτές υποστηρίζουν την εξάπλωση της 
χρήσης των προσωπικών υπολογιστών και των δικτύων υπολογιστών, ειδικότερα του διαδικτύου 
και του παγκόσµιου ιστού (world wide web) και ανοίγουν νέες προοπτικές για την εκπαίδευση 
(Berners-Lee et al., 1994). Τα συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί συνεπεία αυτού του 
ενδιαφέροντος µπορούν να αντιµετωπισθούν ως ειδικευµένο οµαδικό προϊόν (Groupware) για την 
εκπαίδευση. Έχουν ως σκοπό να ενσωµατώσουν και να στηριχτούν στις καθιερωµένες 
τεχνολογίες δικτύων, που έχουν αρχίσει πρόσφατα να χρησιµοποιούνται χωριστά ως εργαλεία 
διδασκαλίας και εκµάθησης. Αυτές περιλαµβάνουν το λογισµικό σύσκεψης, το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, τις µηχανές αναζήτησης και τις βάσεις δεδοµένων πολυµέσων, τη συνεδρίαση µέσω 
βίντεο (video), τους πίνακες κοινής χρήσης (whiteboards) και τις διαλογικές προσοµοιώσεις. Η 
χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών έχει προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο στη διαδικασία 
της µάθησης καθώς και άλλες δυνατότητες. Τα διαλογικά πολυµέσα έχουν τη δυνατότητα να 
αλλάξουν τελείως τον τρόπο που εργαζόµαστε, που µαθαίνουµε και που επικοινωνούµε (Stemler, 
1997). 
Χαρακτηριστικό αυτής της αύξησης της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, είναι ότι 
υπάρχουν πολλές εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες σχετικά µε εκπαιδευτικό λογισµικό που 
µερικώς χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαµβάνοντας και οργανώσεις 
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα (Avellis & Fresa, 1999). Σε απόφαση µάλιστα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την έγκριση πολυετούς προγράµµατος για την 
αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στα 
ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τονίζεται ότι µολονότι η Επιτροπή δεν 
µπορεί να αναµειχθεί η ίδια στην παραγωγή περιεχοµένου και στην εφαρµογή των νέων 
υπηρεσιών, εντούτοις µπορεί να συνεισφέρει πολλά στη δηµιουργία των κατάλληλων 
προϋποθέσεων για βιώσιµες αγορές και δηµόσιες επενδύσεις. Ειδικότερα, αναφέρεται, ότι πρέπει 
να λάβει υπόψη τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τις 
συµφωνίες περί δικαιώµατος δηµιουργού, τις νέες µεθόδους διανοµής, την προώθηση διεθνώς 
αποδεκτών προτύπων και ανοικτών λογισµικών (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). 
Οι αλλαγές αυτές µάλιστα, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη θεσµοθέτηση ενός πλαισίου 
δράσης για την ανώτατη εκπαίδευση (Μαυροειδής & Πέτρου, 2003), µέσα στο οποίο οι χώρες - 
µέλη της πρέπει να κινηθούν. Έχει, επίσης, τονιστεί η σηµασία της αντιµετώπισης των σύγχρονων 
προκλήσεων, όπως της παγκοσµιοποίησης, της ανταγωνιστικότητας, της χρήσης των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της πολυπολιτισµικότητας. 
 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  
Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη τεχνολογία µπορεί να συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη 
διαδικασία της µάθησης. Σηµαντικός παράγοντας γι’ αυτό είναι η σωστή σχεδίαση του 
εκπαιδευτικού υλικού και η παρουσίασή του µε τα κατάλληλα µέσα διδασκαλίας (Kozma, 1991). 
Οι αλλαγές στην τεχνολογία και οι εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών αλλάζουν σιγά σιγά και 
τον τρόπο διδασκαλίας και µετάδοσης της γνώσης και προκαλούν ουσιαστικά µεταβολές στη 
µεθοδολογία της διδασκαλίας. (Koutoumanos et. al., 1996). Πολλοί ερευνητές του χώρου µάλιστα 
πιστεύουν πως µε τη σωστή χρήση των τεχνολογιών µπορούν να κατασκευασθούν συστήµατα µε 
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παρά πολλές εκπαιδευτικές ικανότητες (Finley, 1999). Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για τα 
διαδικτυακά περιβάλλοντα διδασκαλίας για λόγους κατάρτισης αναγνωρίζεται ευρέως. Εντούτοις, 
οι χρήστες τους δεν µπορούν να αξιολογήσουν αυτές τις εκπαιδευτικές πηγές, επειδή δεν είναι 
ικανοί να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες, και τα όριά τους (Avellis & Capurso, 
1999a). Ο λόγος για τον οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να πραγµατοποιηθεί µια αξιολόγηση, 
έγκειται στο ότι αυτού του είδους οι πηγές είναι σχετικά πρόσφατες έναντι στα παραδοσιακά, 
βασισµένα στην ύλη, υλικά εκµάθησης. Οι περισσότεροι άνθρωποι ακόµα δεν έχουν συνηθίσει 
τον χειρισµό τέτοιων πηγών ή ακόµη δεν γνωρίζουν την εκπαιδευτική αυτή δυνατότητα. Τέλος, τα 
περιβάλλοντα διδασκαλίας έχουν επίσης µια εγγενή πολυπλοκότητα καθώς καλύπτουν δύο πτυχές: 
είναι ένα λογισµικό που τρέχει σε έναν υπολογιστή και ταυτόχρονα µια εκπαιδευτική πηγή. Η 
αξιολόγηση και των δύο αυτών πτυχών είναι πολύ διαφορετική από την αξιολόγηση, 
παραδείγµατος χάριν, ενός βιβλίου ή οποιουδήποτε παραδοσιακού εκπαιδευτικού υλικού.  
Εποµένως, και οι δύο πτυχές πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά κατά τη διάρκεια της 
αξιολόγησης. Εντούτοις, είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί ένα προκαθορισµένο σύνολο 
προτύπων, σύµφωνα µε το οποίο η εκπαιδευτική αξία του λογισµικού να µπορεί να καθοριστεί, 
επειδή δεν είναι δυνατό να υπάρξει µια µοναδική και γενική εκπαιδευτική προσέγγιση. Η 
εκπαιδευτική αξία ενός τµήµατος του λογισµικού είναι κάτι πολύ δύσκολο να καθοριστεί στην 
πράξη (Avellis & Capurso, 1999b).  
Η κατασκευή καλής ποιότητας διδακτικών συστηµάτων και ιδιαίτερα διαδικτυακού εκπαιδευτικού 
λογισµικού µέσα σε προκαθορισµένα όρια χρόνου και πόρων δεν είναι εύκολη. Απαιτείται µια 
µεθοδολογία που θα βοηθά τη συστηµατική ανάπτυξή του, λαµβάνοντας υπόψη: το γνωστικό 
αντικείµενο, το κοινό που θα εκπαιδευτεί, το µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθεί κ.α. 
(Bourdeau & Bates, 1996). 
Η τεχνολογική παράµετρος που εξετάζει τις δυνατότητες και τους περιορισµούς των µέσων, 
αποτελεί σηµαντική παράµετρο της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας από 
απόσταση. Ο Willis υποστηρίζει (Willis, 1992) ότι κατά το σχεδιασµό µιας διδασκαλίας από 
απόσταση εκτός από τους στόχους, τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτών και 
εκπαιδευοµένων, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις του περιεχοµένου και οι 
τεχνικοί περιορισµοί. 
Μια γενική ταξινόµηση των στοιχείων της τεχνολογικής παραµέτρου που πρέπει να ελεγχθούν για 
την αποτελεσµατικότητα του περιβάλλοντος είναι: 

● η αξιοπιστία του µέσου επικοινωνίας  
● η ποιότητα της τεχνολογικής επιφάνειας εργασίας (ευκολία πλοήγησης και εύρεσης 

πληροφοριών, η αισθητική της παρουσίαση, η λειτουργικότητα, ο σχεδιασµός και η 
παρουσίαση του υλικού) 

● η αντιλαµβανόµενη πλουσιότητα του µέσου επικοινωνίας που εξαρτάται από τη 
δυνατότητα παροχής ταυτόχρονης και ετερόχρονης επικοινωνίας όπως επίσης και από 
την παροχή πολυµέσων (οπτικοακουστικά, βίντεο, σχέδια κ.λπ.), και 

● η διαδραστικότητα του µέσου 
Η έννοια της διδασκαλίας και των µαθησιακών περιβαλλόντων αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσµα 
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης βασισµένων σε υπολογιστή ή µε υποστήριξη των 
υπολογιστών. Χαρακτηρίζουµε αυτά τα περιβάλλοντα µε τέσσερις (4) διαστάσεις που 
συνοψίζονται γραφικά µέσα από το Σχήµα 1: 
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Η προσανατολισµένη 
στο θέµα προοπτική 

Η οργανωτική 
προοπτική

Η εκπαιδευτική 
προοπτική Η τεχνική προοπτική

∆ιδασκαλία και 
µαθησιακά 

περιβάλλοντα

Περιεχόµενο Σχήµα

Παιδαγωγική Υποδοµή

 
Σχήµα. 1:   Σχέση της διδασκαλίας και των µαθησιακών περιβαλλόντων. 

 
Περιεχόµενο (Content): Η προσανατολισµένη στο θέµα προοπτική — αναφέρεται θέµα που 
διδάσκεται και η αντιπροσώπευση της γνώσης  
Σχήµα (Format): Η οργανωτική προοπτική — περιλαµβάνει ιδιότητες που καθορίζονται από το 
θεσµικό πλαίσιο, πρόγραµµα σπουδών, διδακτέα ύλη, επάνδρωση, κ.λπ. 
Υποδοµή (Infrastructure): Η τεχνική προοπτική — αφορά το περιβάλλον υλικού και λογισµικού 
στο οποίο το πρόγραµµα επεκτείνεται. 
Παιδαγωγική (Pedagogy): Η εκπαιδευτική προοπτική — αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σχέδιο και 
µε ποιο τρόπο η σειρά µαθηµάτων διδάσκεται. 
Σκοπός λοιπόν του σχεδιασµού είναι να καλύπτει αυτές τις περιοχές και ταυτόχρονα να έχει 
επιπλέον χαρακτηριστικά και λειτουργίες (Pahl, 2003). 
 
Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Θα µπορούσαµε να πούµε πως δεν υπάρχει τυποποιηµένη µέθοδος αξιολόγησης κι αυτό οφείλεται 
κυρίως στην έλλειψη κοινά αποδεκτών κριτηρίων αξιολόγησης. Η παρακάτω σχηµατική 
αναπαράσταση(Σχήµα 2) δείχνει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να παρέχονται από ένα τέτοιο 
περιβάλλον (Britain & Liber, 2004, Hazari, 2004). 
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Σχήµα 2:   Μια σχηµατική αναπαράσταση ενός ολοκληρωµένου διαδικτυακού 

περιβάλλοντος διδασκαλίας και µάθησης. 

Συνδυάζοντας τα κριτήρια των Britain & Liber και του Hazari κατασκευάστηκε µια µέθοδος που 
βασίζεται στην ολική αξιολόγηση (summative evaluation). Σύµφωνα µε αυτή, η αξιολόγηση 
επικεντρώνεται στο κατά πόσο το διδακτικό σύστηµα που κατασκευάστηκε περιέχει τα παρακάτω 
γενικά συστατικά στοιχεία:  
Για το Μαθητή: 

1. Αν έχει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας (asynchronous-
synchronous sharing) όπως είναι η ηλεκτρονική οµαδική συνοµιλία (chat), οι οµάδες 
ειδικών ενδιαφερόντων (newsgroup) κ.λπ. 

2. Θέµατα αναζήτησης (web browsing) όπως η προσβασιµότητα (accessibility) και η 
ασφάλεια (security).  

3. Αν υπάρχουν εργαλεία για τον µαθητή όπως για παράδειγµα η αυτοαξιολόγηση (self 
assessing) ή η αποτίµηση προόδου (progress tracking). 

Για τον Καθηγητή: 
1. Κατά πόσο τον βοηθάει στη δηµιουργία εκπαιδευτικού µαθήµατος µε βάση τα εργαλεία 

µαθήµατος (lesson tools) που του παρέχει. π.χ. διαγωνίσµατα (testing) ή παρουσίαση 
πληροφοριών (presenting information). 

2. Αν έχει ο εκπαιδευτικός εργαλεία δεδοµένων (data tools) και εργαλεία πόρων (resource 
tools) όπως είναι η διαχείριση πληροφοριών (analyzing and tracking) και η δηµιουργία 
οµάδων (team building) αντίστοιχα. 

Για το ∆ιαχειριστή: 
1. Αν του παρέχονται εργαλεία διαχείρισης όπως αποµακρυσµένη πρόσβαση (logging) και 

παρακολούθηση πόρων (resource monitoring).  
2. Αν υπάρχει κέντρο υποστήριξης (help desk tools) για υποστήριξη του µαθητή και του 

καθηγητή (student-teacher support tools). 
 

Πίνακας 
Ανακοινώσεων

Κατάλογος τάξης 
και αρχική σελίδα 
µαθητών 

Αναθέσεις 
εργασιών/ 
διαγω-
νίσµατα 

Αξιολογήσεις / 
βιβλίο βαθµών 

Μεταδεδοµένα 

∆ιάσκεψη 

Ε-mail στον 
Εκπαιδευτή και 
στους Μαθητές

Περίγραµµα 
Μαθήµατος 

Συνοµιλία 
(Chat) 

Περιοχή 
ανάκτησης 
αρχείων 

Πολυµέσα

Αποθήκευση 
διευθύνσεων 

Εργαλεία 
Αναζήτησης 

Ηµερολόγιο 

Μοντέλο 
Πλοήγησης 

On line 
βοήθεια

Οµάδες 
µαθητών 

Ασφάλεια 

Έλεγχος 
Προόδου 

Οδηγό 
∆ιεπαφής  

Προσαρµογή 
µαθήµατος 
από τον 
εκπαιδευτή 

Ικανότητες 
εισαγωγής/ 
εξαγωγής 
δεδοµένων 

Britain & Liber Hazari Κοινά 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
Τα περιβάλλοντα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην αγορά είναι πολλά. Στο Παράρτηµα 1 
παρουσιάζονται συγκριτικά τέσσερα αντιπροσωπευτικά λογισµικά µε σκοπό να φανεί ποια είναι η 
κατάσταση στη σηµερινή αγορά. Για την σύγκριση χρησιµοποιούνται χαρακτηριστικά και 
λειτουργίες που ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα προϊόντα αυτά είναι :  
1. Macromedia - Blackboard http://www.blackboard.com/  
Το Blackboard's εφαρµόζει online εκπαίδευση και τη σχετική διαφήµιση στην ακαδηµαϊκή αγορά 
των σχολείων, κολεγίων και πανεπιστηµίων όπως επίσης και οργανισµών που τα υπηρετούν. 
2. Lotus – LearningSpace http://www.lotus.com/products/learningspace.nsf  
Το LearningSpace είναι η τεχνολογία που κέρδισε το βραβείο της Lotus για τη δηµιουργία και την 
εφαρµογή εκπαίδευσης και µάθησης. Απαιτεί το Domino Web server επίσης από την Lotus. 
3. WBT Systems' - Top Class Server http://www.wbtsystems.com  
Επιχειρεί την µεταφορά και στήριξη της εκπαίδευσης και µάθησης στο διαδίκτυο στα εταιρικά η 
πανεπιστηµιακά δίκτυα χρησιµοποιώντας το World-Wide Web. 
4. WebCT http://homebrew1.cs.ubc.ca/webct/  
WebCT είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης µαθήµατος που προέρχεται από το University of British 
Columbia. 
Στον Πίνακα 1 θα παρουσιάζονται κάποια γενικά χαρακτηριστικά για τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα που έχουν τα περιβάλλοντα αυτά (Ruhe, 2001). 

Πίνακας 1:   Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των BB-LS-TC-WCT. 
BlackBoard (BB) LearningSpace 

(LS) 
TopClass (TC) WebCT (WCT) 

Πλεονεκτήµατα 
1 Πολύ εύκολο στη 

χρήση. 
2 Υποστηρίζει SQL για 

NT – καλή 
αρχιτεκτονική 
συστήµατος 

3 Αναπτύσσεται 
γρήγορα - ηγείται 
στην πρωτοβουλία 
προτύπων IMS – 
προσφέρει 
επιχειρηµατική 
έκδοση 

1 Γενική ιδέα 
“οµαδικού 
προϊόντος” 

2 Καλό 
σύνολο 
εργαλείων 

3 Ισχυρή 
ανάπτυξη 

1 Μερικά 
χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα είναι 
πολύ γερά, όπως 
η εξεταστική 
διαδικασία 

2 Υπάρχει στην 
αγορά για αρκετό 
χρονικό 
διάστηµα. 

3 Συνεργατικά 
εγχειρίδια 

1 Ισχυρό σύνολο 
εργαλείων 

2 Μεγάλη βάση 
χρηστών 

3 .Συνεργατικά 
εγχειρίδια 

Μειονεκτήµατα 
1 Όχι το ισχυρότερο 

σύνολο εργαλείων 
2 Χωρίς δυνατότητες 

βασικών 
συνεργασιών 

1 Σχετικά 
ακριβό 

2 Απαιτεί το 
Lotus Notes 
για σωστή 
χρήση. 

 

1 Πολύ ακριβό. 
2 Συγκριτικά µικρή 

βάση χρηστών 
3 Μερικά 

διοικητικά 
ζητήµατα 

 

1 Χωρίς καλές 
διεπαφές. 

2 Απαιτεί 
ιδιαίτερη 
κατάρτιση 

3 ∆ύσκολο να 
ενσωµατωθεί 
σε όλα τα 
συστήµατα 

Για να αξιολογηθεί όµως ένα τέτοιο περιβάλλον δεν αρκεί µια απλή σύγκριση των 
χαρακτηριστικών του. Η αξιολόγηση θα µπορούσε να περιλαµβάνει δύο (2) φάσεις. Η πρώτη, να 
ασχολείται µε τα στοιχεία που έχει το εκπαιδευτικό περιβάλλον σε σχέση µε αυτά που θα έπρεπε 
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να έχει µε βάση κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά που αποτελούν κρίσιµα συστατικά στοιχεία και 
τα οποία έχουµε προκαθορίσει. Η δεύτερη αφορά τη συλλογή στοιχείων, µέσω δοµηµένων 
ερωτηµατολογίων, από τους ιδίους τους εµπλεκόµενους (µαθητές, εκπαιδευτές, διαχειριστές). Τα 
ερωτηµατολόγια θα έχουν δοµηθεί µε βάση τις θεµατικές ενότητες που δώσαµε κατά την πρώτη 
µας προσέγγιση. Το πρώτο βήµα µας είναι συνεπώς να κατασκευαστεί το γενικό σχήµα της 
αξιολόγησης και στην συνέχεια να γίνει συλλογή στοιχείων από τα δοµηµένα ερωτηµατολόγια. 
Για τις ανάγκες της δεύτερης φάσης θα κατασκευαστούν τρία διαφορετικά ερωτηµατολόγια για τις 
τρεις κατηγορίες εµπλεκοµένων που αναφέρθηκαν (Μαθητές, Καθηγητές, ∆ιαχειριστές). 
Ο µαθηµατική έκφραση που θα δώσει το τελικό σκόρ της αξιολόγησης κατά την β’ φάση είναι :  

 
Β = w1*ΒΜ + w2*ΒΚ + w3*Β∆ 

 όπου ΒΜ ο βαθµός του Μαθητή 
          ΒΚ ο βαθµός του Καθηγητή 
          Β∆ ο βαθµός του ∆ιαχειριστή 
 

Οι βαθµοί (ΒΜ ΒΚ Β∆ ) µπορεί να προκύπτουν ως οι στατιστικοί διάµεσοι (median) των επιµέρους 
κριτηρίων (Αν χρησιµοποιήσουµε την πενταβάθµια κλίµακα Likert (1 2 3 4 5)) ∆ηλ. των 
κριτηρίων του χαµηλότερου επιπέδου όπως αυτά θα προκύψουν από τις επιµέρους ερωτήσεις των 
θεµατικών ενοτήτων των ερωτηµατολογίων. Τα βάρη w1, w2, w3 µπορούν να δοθούν εµπειρικά. 
Αποδεκτό θα είναι το µαθησιακό περιβάλλον µε Β µεγαλύτερο του 3 αν χρησιµοποιήσουµε για 
όλα τα επιµέρους κριτήρια πενταβάθµια κλίµακα. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Στη εργασία αυτή δηµιουργήθηκε ένα µοντέλο µε βάση µια σύνθεση από κριτήρια τα οποία 
προτείνονται από ερευνητές αλλά και µε βάση τις σύγχρονες αρχές µάθησης. Όπως φαίνεται και 
από το µοντέλο, η αξιολόγηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος δεν εξαρτάται µόνο από τον 
εκπαιδευόµενο ή τον εκπαιδευτή αλλά είναι συνδυασµός όλων των εµπλεκοµένων. Επίσης, το να 
υπάρχουν όλα τα επιµέρους χαρακτηριστικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης δεν 
σηµαίνει απαραίτητα πως το περιβάλλον αυτό είναι και κατάλληλο για µια εκπαιδευτική 
διαδικασία. Θα πρέπει επιπλέον να αξιολογηθεί θετικά από τους εµπλεκοµένους. Γι’ αυτό είναι 
σηµαντική η χρήση ερωτηµατολογίων για την συνολική αξιολόγησή του. Θα θέλαµε να τονίσουµε 
πως κανένα από τα τέσσερα περιβάλλοντα που µελετήσαµε δεν έδινε στον µαθητή την δυνατότητα 
να το αξιολογήσει. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι µόνο µέσα από τους ίδιους τους 
χρήστες και την αξιολόγησή τους, µπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα οποιουδήποτε περιβάλλοντος 
µάθησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Εργαλεία µαθητή 

Αναζήτηση BB LS TC WCT 
Προσβασιµότητα Ναι Ναι Ναι Ναι 

Εργαλείο εύρεσης για τα 
µαθήµατα Ναι Ναι Ναι Ναι 

IP Κάλυψη ασφάλειας Όχι Άγνωστο Άγνωστο Ναι 

Υποστήριξη για on-line 
εγγραφή Ναι Ναι 

Ναι µε δυνατότητα να 
επιτρέπονται 

περιορισµός εγγραφής, 
ελεγχόµενη ηµεροµηνία 
έναρξης και λήξης και 
επαλήθευση εγράφης µε 

e-mail 

Όχι οι 
λογαριασµοί των 

µαθητών πρέπει να 
φτιάχνονται από 
τον καθηγητή 

Επικοινωνία     
Οι µαθητές µπορούν να έχουν 
ιδιωτική επικοινωνία για το 

µάθηµα 
Όχι Ναι Ναι Ναι 

Οι βαθµοί στέλνονται µέσω e-
mail Όχι Ναι Ναι Ναι 

Ένας προς ένα e-mail για σειρά 
µαθηµάτων Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ένας προς πολλούς e-mail για 
σειρά µαθηµάτων Ναι Ναι Ναι Ναι 

∆υνατότητα δηµιουργίας forum 
για το µάθηµα Ναι Ναι Όχι Ναι 

Πίνακας κοινής χρήσης 
(Whiteboard) Ναι Ναι Ναι Ναι 

Οµάδες ειδικών ενδιαφερόντων 
(Newsgroups) 

Σε συγκεκριµένες 
πλατφόρµες Όχι Ναι Ναι 

e-mail στον δάσκαλο Ναι Ναι Ναι Άγνωστο 
Ανακοινώσεις της τάξης Ναι Ναι Ναι Ναι 

Μαθητές     
Ερωτήσεις αντιστοίχησης Ναι Ναι Ναι Ναι 
Ερωτήσεις δοκιµίου. Ναι Ναι Ναι Ναι 

Σύντοµο προσωπικό τεστ 
πολλαπλής επιλογής Ναι Ναι Άγνωστο 

Όχι αλλά 
υποστηρίζει 
πολλαπλής 
επιλογής 

προσωπικό τεστ 
Το αρχείο ερώτησης φορτώνει 
ανάλογα µε την ικανότητα του 

µαθητή. 
Ναι Όχι Ναι Ναι 

Προσαρµοσµένη 
ανατροφοδότηση στις 
διδακτικές ερωτήσεις. 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

Επαναπροσανατολίζει την 
πορεία της διδασκαλίας, 

ανάλογα µε τις απαντήσεις της 
ερώτησης. 

Όχι Ναι Ναι Ναι 

Χρονοµετρηµένο τεστ. 
Υποβολή, ολοκλήρωση, και 
παρουσίαση αποτελεσµάτων. 

Χρονοµετρηµένη 
υποβολή µόνο Ναι Ναι Ναι 

Επιδειχθέντα στατιστικά 
αποτελέσµατα Ναι Όχι Όχι Όχι 

Το πρόγραµµα παράγει τυχαίες 
τιµές για τις µεταβλητές, 

δίνοντας συνεπώς διαφορετικές 
ερωτήσεις στους διαφορετικούς 

σπουδαστές. 

Όχι Ναι Άγνωστο Ναι 
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Στοιχεία προόδου είναι 
διαθέσιµα στους µαθητές. Ναι Ναι Ναι Ναι 

Στατιστικές / ιστόγραµµα 
βαθµού. Ναι / Όχι Όχι / Όχι Ναι / Ναι Ναι / Όχι 

Σχόλια του εκπαιδευτή µαζί µε 
τον βαθµό 

Περιορισµένη 
δυνατότητα Ναι Ναι Ναι 

Εργαλεία καθηγητή 
Εκπαιδευτικό Μάθηµα BB LS TC WCT 

Ηµερολόγιο/ εργαλείο 
σχεδιασµού Ναι 

Ναι σε 
ποικιλία από 
σχήµατα 
(D/M/Y) 

Ναι Ναι 

Βιβλίο βαθµών Ναι Ναι Ναι Ναι 
Υποστήριξη frames. Ράβδος 
εργαλείων και πίνακας 

περιεχοµένων 
Ναι Ναι Ναι Ναι 

Πολυεκπαιδευτική στήριξη Ναι Ναι Ναι Περιορισµένη 
Ανέβασµα οµαδικών αρχείων Ναι Ναι Όχι Ναι 
Υποστηρίζει προσαρµοσµένη 
ηµεροµηνία µαθηµάτων Ναι Ναι Ναι Άγνωστο 

Προσωπικά εργαλεία σύνταξης 
(Ενότητες, ηµερολόγιο, επαφές, 

κ.λπ.) 
Ναι Άγνωστο Άγνωστο Άγνωστο 

∆ιαγωνίσµατα Ναι Ναι Ναι Ναι 
∆εδοµένα     

Καταχώρηση σειράς 
µαθηµάτων Ναι Άγνωστο Άγνωστο Ναι 

Ενσωµατωµένος µετρητής 

Ναι υποστηρίζει 
προηγµένα 

στατιστικά των 
επισκέψεων 

Ναι Ναι Ναι 

Πόροι     
∆ιαχείριση του προγράµµατος Ναι Άγνωστο Άγνωστο Άγνωστο 

Ο καθηγητής µπορεί να 
δηµιουργήσει οµάδες µαθητών Ναι Ναι Ναι Ναι 

Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 
ορίσουν το συγκεκριµένο υλικό 
σειράς µαθηµάτων σε άτοµο ή 

σε οµάδα σπουδαστών 

Ναι µέσα από built-
in drop box 

 
Ναι Ναι Ναι 

Εργαλεία για τον διαχειριστή 
∆ιαχείριση BB LS TC WCT 

∆εν απαιτείται γνώση HTML Ναι Ναι Ναι Ναι 
Βασισµένη στο Desktop 
διαχείριση αρχείων για το 
φόρτωµα στον κεντρικό 

υπολογιστή 

Ναι Ναι Όχι Ναι 

Βασισµένη στο Desktop 
διαχείριση αρχείων για να 

βλέπει τα αρχεία στον κεντρικό 
υπολογιστή 

Ναι Ναι Περιορισµένη Ναι 

Ικανότητα για φόρτωµα 
directory Ναι Άγνωστο Άγνωστο Ναι 

Βοήθεια     

On-line βοήθεια στον µαθητή Ναι Ναι περιέχει 
καθοδήγηση “Πώς να” σελιδοποιήσει Ναι 

On-line εγχειρίδιο 
εκπαιδευτικών Ναι Ναι Ναι Ναι 

 

ΣΟΦΙΑ
\




