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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
To σύστηµα e-Cosmos έχει αναπτυχθεί και σχεδιασθεί για χρήση στη δευτεροβάθµια από απόσταση 
εκπαίδευση. Είναι ένα ανοικτό σύστηµα το οποίo µπορούν να χρησιµοποιούν εκπαιδευτικοί 
διαφόρων ειδικοτήτων. ∆ίνει τη δυνατότητα να καταχωρούν εύκολα το περιεχόµενο που οι ίδιοι 
σχεδιάζουν και παράγουν, ενώ διαθέτει µηχανισµούς ανοικτής επικοινωνίας µε ενσωµατωµένες 
δυνατότητες εύκολης διατύπωσης και ανταλλαγής µαθηµατικών προβληµάτων και λύσεων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, µαθηµατικό εργαστήρι, ενεργό φύλλο εργασίας, 
εκπαιδευτική αξιολόγηση, Ευκλείδεια Γεωµετρία, µαθηµατικός διορθωτής.  
  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το σύστηµα που αναπτύχθηκε και περιγράφεται εδώ ενσωµατώνει σύγχρονες τεχνικές και 

παιδαγωγικές θεωρήσεις του χώρου της από απόσταση εκπαίδευσης, παρέχοντας τα επιµέρους 
αντικείµενα και λειτουργίες που απαιτούνται για την υλοποίηση µιας αξιόπιστης εφαρµογής 
εκπαίδευσης µε την χρήση των νέων τεχνολογιών και των δικτυακών υποδοµών. Στην πρώτη 
έκδοση, έχει ενσωµατωθεί µηχανισµός για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Ο µηχανισµός αυτός διαθέτει ένα ανοικτό σύστηµα περιγραφής προβληµάτων και 
λύσεων ενώ δίνει τη δυνατότητα τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον εκπαιδευόµενο να 
παρακολουθούν τη διαλογική ανταλλαγή θέσεων διατυπωµένων µε ένα τυποποιηµένο τρόπο που 
εν πολλοίς προσοµοιώνει τον τρόπο που χρησιµοποιείται στη φυσική τάξη.  
 
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της εκπαίδευσης µέσω ενός τοπικού δικτύου ή του 

διαδικτύου, επικοινωνούν και συνεργάζονται µέσω ενός δυναµικού γραφικού περιβάλλοντος που 
διαχειρίζεται ο εξυπηρετητής στον οποίο καταλήγουν οι κλήσεις τόσο των εκπαιδευοµένων όσο 
και των εκπαιδευτών (Σχήµα 1). Επίσης, µέσω του εξυπηρετητή επιτυγχάνεται η συνεργασία του 
συστήµατος µε άλλες πλατφόρµες εκπαίδευσης ή τράπεζες εκπαιδευτικού υλικού. Η πλατφόρµα 
του συστήµατος της από απόστασης εκπαίδευσης  εφαρµόζεται στον κεντρικό εξυπηρετητή και 
αποτελείται από τα επιµέρους  τµήµατα  που εµφανίζονται στο Σχήµα 2.  
Το σύστηµα ελέγχεται από ένα δυναµικό γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας που διαθέτει τα 

κατάλληλα µενού επιλογών (Σχήµα 3). 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
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Σχήµα 1. Η τοπολογία του συστήµατος 
 
 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Χρηστών
user administration

Σύστηµα Εκπαιδευτικής Αλληλεπίδρασης
Educational collaboration system

Σύστηµα Ανάπτυξης και εφαρµογής Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου
Teaching Materila Authoring System

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου
Content Administration

Σύστηµα Καταγραφής Επιδόσεως Εκπαιδευοµένων
Trainee monitoring system

Σύστηµα Αποθήκευσης / Database
Storage and Database system

Συγχρονισµένη Παρουσίαση
Synchonized Presentation

Μηνύµατα και Forum
Forum/ messaging

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
E-mail

Γραπτή επικοινωνία πραγµατικού χρόνου
Chat

Ανταλλαγή αρχείων
Filesharing

Ηλεκτρονικές εξετάσεις
e-exam

Επικοινωνία µε φωνή
Voice communication

 
 

Σχήµα 2. Τα επιµέρους τµήµατα της πλατφόρµας e-Cosmos 
 
 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
Για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, έχει ενσωµατωθεί στο e-

Cosmos ένα ειδικό περιβάλλον που ονοµάζεται Το Μαθηµατικό Εργαστήρι. Είναι ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον που διαθέτει συνδυασµένους µηχανισµούς χειρισµού των απαραίτητων εργαλείων για 
τη διατύπωση και επίλυση προβληµάτων της Ευκλείδειας Γεωµετρίας (διαβήτη, γνώµονα, 
τρίγωνο) ενώ για τη διατύπωση προβληµάτων της αναλυτικής Άλγεβρας διαθέτει τον απαραίτητο 
µαθηµατικό διορθωτή (Math Editor). Για την επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτών και 
εκπαιδευοµένων, χρησιµοποιείται η ιδέα του ενεργού φύλλου εργασίας (working paper) που είναι 
εµπλουτισµένο µε λειτουργικότητα η οποία διαµορφώνει ένα περιβάλλον σύγχρονης και 
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ασύγχρονης επικοινωνίας (Σχήµα 4). Έτσι δίνεται η δυνατότητα δυναµικής (on line) καταγραφής 
και παρακολούθησης της εξέλιξης µιας λύσης, επέµβασης σε αυτή, (επέκταση, συµπλήρωση, 
σχολιασµός κ.ά.) και ανταλλαγής των µεταξύ µαθητή και καθηγητή.  
 
 

    
   (α)    (β) 
 
   Σχήµα 3. Ενδεικτικές οθόνες από την υλοποίηση του e-Cosmos: (α) Εισαγωγής και 
διόρθωση τάξης   (β)  ∆ιαχείριση του forum ανταλλαγής απόψεων     
 
 
 

     
 
 

Σχήµα 4. Το περιβάλλον του Εργαστηρίου Μαθηµατικών. Τα εργαλεία της Ευκλείδειας 
Γεωµετρίας, επιλέγονται από την µπάρα εργαλείων, ενώ τα συνοδεύει ένα πλήρες σετ 

εύκολου και γρήγορου χειρισµού τους. 
 
Μπορεί ακόµα να χρησιµοποιηθεί σαν βοήθηµα για την παραγωγή διδακτικού υλικού ενώ 

συνιστά ένα εργαλείο αξιολόγησης των µαθητών. Για να χρησιµοποιήσει κανείς το Μαθηµατικό 
Εργαστήρι, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες. Η πλατφόρµα e-Learning e-Cosmos έχει 
αναπτυχθεί σε περιβάλλον Microsoft.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Το e-Cosmos είναι ένα είναι χρηστικό και ανοικτό σύστηµα το οποίο µπορούν να χρησιµοποιούν 

εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και να καταχωρούν εύκολα το περιεχόµενο που οι ίδιοι 
σχεδιάζουν και παράγουν. ∆ιαθέτει µηχανισµούς ανοικτής επικοινωνίας µε δυνατότητες εύκολης 
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διατύπωσης προβληµάτων και λύσεων αλλά και παρακολούθησης του ιστορικού της ανταλλαγής 
των διαλόγων αυτών.  Το σύστηµα ενσωµατώνει  σύγχρονες τεχνικές και παιδαγωγικές θεωρήσεις 
για την από απόσταση εκπαίδευση, γεγονός που το καθιστά ένα αξιόπιστο και αποδοτικό 
περιβάλλον εκπαίδευσης. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
Για την υλοποίηση του συστήµατος εργάστηκαν οι: Στέλιος Φραδελάκης,, ∆ηµήτρης Τσάτσος, 

Μιχάλης Γαροφαλάκης, Αντώνης Αδαµάκος, Βαγγελης Μαρκόπουλος, ∆ώρα Τζιάλλα και Ντίνα 
Μάτα στο εργαστήριο της Conceptum  (www.conceptum.gr). 
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