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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
Η εργασία αυτή εξετάζει τα πρότυπα µαθησιακής τεχνολογίας και τη συµβολή τους για µια 
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της 
Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διεργασία. Αρχικά αφού παρουσιάσει την ανάγκη για την 
ανάπτυξη ολοκληρωµένων και αποτελεσµατικών προτύπων, σε σχέση µε την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη µαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία, διερευνά τις βασικές κατηγορίες 
προτύπων µαθησιακής τεχνολογίας. Περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται κατά 
την διάρκεια ανάπτυξης ενός προτύπου, ενώ παράλληλα επιχειρείται µια σύντοµη 
επισκόπηση των κυριότερων οργανισµών και κοινοπραξιών που ασχολούνται µε την 
ανάπτυξη προτύπων στο χώρο της εκπαίδευσης. Τέλος γίνεται µια συνολική εκτίµηση της 
συµβολής των προτύπων µαθησιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη και παραγωγή 
αντίστοιχων διδακτικών προτάσεων αλλά και των βηµάτων που αναµένονται στο µέλλον, 
ώστε να η συµβολή των µαθησιακών τεχνολογιών στην αποτελεσµατική διαχείριση του 
µαθησιακού υλικού αλλά και στην προώθηση της µάθησης να έχει σηµαντικότερο ρόλο.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Aν και υπάρχει η προσδοκία από πολλούς ότι οι νέες τεχνολογίες θα είναι ένα µέσο 
άµβλυνσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο χώρος της εκπαίδευσης, η εισαγωγή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν έχει ακόµα αποδειχθεί αποτελεσµατική (Mayes 
2002, Selwyn et al. 2004). Η διεξοδική µελέτη και ανάπτυξη συγκεκριµένων µοντέλων 
και µεθοδολογιών χρήσης των νέων τεχνολογιών καθώς και η προτυποποίηση των 
µαθησιακών τεχνολογιών αποτελούν µονόδροµο για τη λύση του προβλήµατος (Barron 
2000). 
Η έλλειψη καθιερωµένων προσεγγίσεων τόσο για την αρχιτεκτονική των Συστηµάτων 

Μαθησιακής Τεχνολογίας (ΣΜΤ) όσο και για τη δηµιουργία, περιγραφή και διανοµή 
µαθησιακών πόρων θέτει εµπόδια στην αποδοτική και αποτελεσµατική αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν (S3 Working Group 2003). 
Η ανάπτυξη διεθνών προτύπων στο χώρο των Μαθησιακών Τεχνολογιών συµβάλλουν 

σηµαντικά στην εξασφάλιση έξι «ιδιοτήτων» που προστατεύουν την ηλεκτρονική 
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µάθηση. Πιο συγκεκριµένα, µια από τις ιδιότητες αυτές είναι η διαλειτουργικότητα 
(interoperability) κατά την οποία υπάρχει η δυνατότητα να συνδυάζονται και να 
συνδέονται πολλαπλές πηγές µέσα σε διάφορα συστήµατα και τα συστήµατα αυτά να 
επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν. Η δεύτερη ιδιότητα σχετίζεται µε την 
επαναχρησιµοποίηση (re-usability) κατά την οποία τόσο το περιεχόµενο όσο και ο 
κώδικας θα µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν εύκολα και γρήγορα, σε διαφορετικό 
πλαίσιο από αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν. Η τρίτη ιδιότητα αφορά στη 
διαχειρισιµότητα (manageability), σύµφωνα µε την οποία τα συστήµατα µπορούν να 
εντοπίσουν την κατάλληλη πληροφορία σχετικά µε τον εκπαιδευόµενο και το υλικό. Στη 
συνέχεια εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα (accessibility) κατά την οποία ο 
εκπαιδευόµενος µπορεί να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο υλικό, την κατάλληλη στιγµή 
και µέσω της κατάλληλης συσκευής. Επίσης σηµαντική είναι η ιδιότητα της διάρκειας 
(durability) όπου οι χρήστες δεν θα είναι «παγιδευµένοι» από συγκεκριµένους 
παραγωγούς µαθησιακής τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε την ιδιότητα της 
βαθµικότητας (scalability) η λειτουργικότητα των µαθησιακών τεχνολογιών µπορεί να 
επεκταθεί για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς διαφορετικών ανθρώπων και οργανισµών. 
Τέλος, σηµαντική είναι η ιδιότητα της οικονοµικότητας (affordability) σύµφωνα µε την 
οποία διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις στη µαθησιακή τεχνολογία είναι αποτελεσµατικές 
και ανταποδοτικές του ρίσκου που έχουν (S3 Working Group 2003). 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Σε ένα ιδανικό µοντέλο θα έπρεπε όλοι οι οργανισµοί µε δραστηριότητες 

ηλεκτρονικής µάθησης να ενστερνίζονταν ένα σύνολο από πρότυπα για τη δηµιουργία 
και τη διαχείριση µαθησιακού περιεχοµένου, καθιστώντας έτσι εφικτή την ενεργή 
ανταλλαγή επαναχρησιµοποιούµενων µαθησιακών αντικειµένων  στις ανοικτές αγορές 
(Sonwalkar 2005, Hanisch & Straber 2003). Στην πράξη τα πράγµατα διαφέρουν αρκετά 
από αυτό το ιδανικό µοντέλο. Είναι θετικό ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιχειρηθεί να 
επιτευχθεί η διασύνδεση µεταξύ των οργανισµών ανάπτυξης προδιαγραφών και 
προτύπων µαθησιακής τεχνολογίας (Robson & Collier 2000). Βασικές κατηγορίες 
προτύπων που έχουν αναπτυχθεί και αναφέρονται στα επιµέρους δοµικά στοιχεία των 
µαθησιακών τεχνολογιών είναι οι εξής: 
Μεταδεδοµένα 
Για τη διευκόλυνση των λειτουργιών αναζήτησης, χρήσης και ανάκτησης των 

διαφόρων ηλεκτρονικών µαθησιακών πόρων µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
περιγραφικές ετικέτες (Duval 2004). Τα µεταδεδοµένα επιτρέπουν την αυτόµατη 
«συναρµολόγηση» των µαθησιακών αντικειµένων (learning objects), το φιλτράρισµα, 
την επιλογή και το συνδυασµό της επιθυµητής πληροφορίας (Knierriem-Jasnoch 2001) 
Ένα από τα σηµαντικότερα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί στην κατηγορία αυτή είναι 
το Learning Object Metadata (LOM). To πρότυπo LOM διαµορφώνει ένα 
εννοιολογικό σχήµα που καθορίζει τη δοµή των µεταδεδοµένων των µαθησιακών 
αντικειµένων. Για το συγκεκριµένο πρότυπο, ένα µαθησιακό αντικείµενο ορίζεται ως 
οποιαδήποτε οντότητα, ψηφιακή ή µη, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εκµάθηση, 
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εκπαίδευση ή κατάρτιση. Κύριος σκοπός του προτύπου είναι να διευκολυνθεί η 
αναζήτηση, η αξιολόγηση, η απόκτηση, και η χρήση των µαθησιακών αντικειµένων, 
από τους χρήστες είτε αυτοί είναι µαθητές ή εκπαιδευτικοί, είτε µηχανές διαχείρισης 
λογισµικού. 
Πακετοποίηση και διαχείριση περιεχοµένου 
Μία άλλη κατηγορία προτύπων είναι αυτά που αφορούν στην πακετοποίηση και 

διαχείριση περιεχοµένου. Η πακετοποίηση περιεχοµένου συνίσταται στη συγκέντρωση 
δοµικών µαθησιακών µονάδων (courselets) από διάφορες πηγές. Αντίστοιχα, είναι 
πιθανή η αποσύνθεση µαθησιακών πακέτων στα συνιστάµενα µέρη τους, ώστε µερικά 
από αυτά να χρησιµοποιηθούν στη σύνθεση άλλων πακέτων (Robson & Collier 2000). 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα σχετικού προτύπου είναι το ιδεατό πλαίσιο Content 
Framework του IMS, ενώ ειδικότερα για την πακετοποίηση του περιεχοµένου έχει 
αναπτυχθεί από τον IMS το Content Packaging Information Model (IMS 2001).  
∆ιαλειτουργικότητα ερωτήσεων και τεστ 
Η αξιολόγηση και ο έλεγχος αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό συστατικό της 

µαθησιακής διεργασίας. Παρόλα αυτά, στα περισσότερα από τα υπάρχοντα συστήµατα 
µαθησιακής τεχνολογίας όταν προκύψει ανάγκη αλλαγής της µηχανής παραγωγής και 
αξιολόγησης των τεστ ή θέµα αλλαγής περιβάλλοντος υλοποίησης, τα δοµικά στοιχεία 
αξιολόγησης (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) είναι αδύνατο να 
επαναχρησιµοποιηθούν. Η επίτευξη διαλειτουργικότητας ανάµεσα σε συστήµατα 
αξιολόγησης και ελέγχου αποκτά εξέχουσα σηµασία καθώς πολλοί οργανισµοί 
επενδύουν πλέον στην κατανεµηµένη µάθηση (Robson & Collier 2000). Ο οργανισµός 
IMS έχει αναπτύξει την αντίστοιχη προδιαγραφή (Question and Test Interoperability).  
Επιπλέον κατηγορίες 
Πέρα από τις παραπάνω βασικές κατηγορίες υπάρχουν και άλλες όπως είναι τα 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Προφίλ (Profiling Systems) – για τον ορισµό δεδοµένων 
µαθητή, επίδοσης και προόδου, καθώς και την προδιαγραφή ανταλλαγής αυτών των 
δεδοµένων, τα Επιχειρησιακά Συστήµατα (Enterprise Systems) – για την προδιαγραφή 
διαπροσωπείας των ΣΜΤ µε άλλα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήµατα και η 
∆ιαχείριση Ψηφιακών δικαιωµάτων (Digital  Rights  Management) – για την προστασία 
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των παροχέων περιεχοµένου (Robson & 
Collier 2000, Konstantopoulos et al. 2001). 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
Η διαδικασία ανάπτυξης προτύπων περιλαµβάνει τρεις βασικές φάσεις (CETIS: 

http://www.cetis.ac.uk/static/whos-involved.html) σε κάθε µία από τις οποίες 
εµπλέκονται διαφορετικοί οργανισµοί, ο οποίοι συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν.  

 
∆ηµιουργία Προδιαγραφών 
Στην πρώτη φάση της διαδικασίας, οι οργανισµοί εργάζονται µε σκοπό την ανάπτυξη 

αρχικών προδιαγραφών, οι οποίες στηρίζονται στις απαιτήσεις των χρηστών αλλά και 
στις εκάστοτε τάσεις της τεχνολογίας (Sonwalkar 2005).  

 

http://www.cetis.ac.uk/static/whos-involved.html
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Βασικός οργανισµός που συµβάλλει στο στάδιο αυτό είναι η CEN/ISSS WorkShop 
on Learning Technology (WSLT). Η επιτροπή CEN (Comite Europeen de 
Normalisation) δηµιουργεί αναγνωρισµένα πρότυπα στον χώρο της Ευρώπης. Η οµάδα 
ISSS (Information Society Standardization System) παρέχει στη βιοµηχανία υπηρεσίες 
τυποποίησης µε σκοπό την προώθηση µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των πληροφοριών. Οι 
δυο αυτοί οργανισµοί έχουν δηµιουργήσει µαζί οµάδα εργασίας που ασχολείται µε τις 
µαθησιακές τεχνολογίες την οµάδα WSTL. H WSLT ασχολείται µε θέµατα όπως η 
διεθνοποίηση των µεταδεδοµένων µαθησιακών αντικειµένων (LOM), η τυποποίηση 
πνευµατικών δικαιωµάτων που αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης, η δηµιουργία 
προτύπων που αφορούν την εξασφάλιση ποιότητας, η ανάπτυξη της γλώσσας 
εκπαιδευτικής µοντελοποίησης (Educational modeling language-EML) και η δηµιουργία 
µιας αποθήκης των ταξινοµιών (τυποποιηµένοι κώδικες) για εκµάθηση. Η 
CEN/ISSS/WSLT συνεργάζεται µε όλους τους σηµαντικούς οργανισµούς, 
συµπεριλαµβανοµένου του JTC 1/SC36 µε σκοπό την εναρµόνιση των αποτελεσµάτων 
(Babu 2001). 
Ο IMS είναι µια βιοµηχανική/ακαδηµαϊκή κοινοπραξία που αναπτύσσει 

προδιαγραφές µε βάση τις ανάγκες που προσδιορίζονται από τα µέλη του. Οι 
προδιαγραφές αυτές στοχεύουν στην επίτευξη διαλειτουργικότητας των συστηµάτων 
που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική µάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση. Πολλοί από 
τους συµµετέχοντες στον IMS συµµετέχουν επίσης σε εθνικούς φορείς, την IEEE LTSC 
(Learning Technology Standards Committee), τον AICC (Aviation Industry CBT 
Committee) κ.α. (Blazik & Klobucar 2005).  
Η επιτροπή Aviation Industry CBT συστάθηκε το 1988 για να τυποποιήσει  

προϊόντα κατάρτισης για τη βιοµηχανία της αεροπορίας. Η επιτροπή αυτή δηµιουργεί 
οδηγίες και συστάσεις (προδιαγραφές) για χρήση από τα µέλη του. Οι οδηγίες 
περιλαµβάνουν και αρκετούς τοµείς που είναι κάπως έξω από τον αρχικό σκοπό ίδρυσης 
της επιτροπής όπως είναι  π.χ. η δηµιουργία της σουίτας AICC/CMI Test Suite, η οποία  
έχει υιοθετηθεί  από ολόκληρη την βιοµηχανία της ηλεκτρονικής µάθησης και αποτελεί 
την βάση για το µοντέλο SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Εκτός 
από τη δηµιουργία  προδιαγραφών, η AICC έχει καθιερώσει και το µόνο εν λειτουργία 
πρόγραµµα πιστοποίησης προτύπων για e-learning. Πολλοί από τους συµµετέχοντες 
στον AICC συµµετέχουν επίσης σε εθνικούς φορείς, στην IEEE LTSC και τον IMS. 
Τέλος, το σύστηµα ARIADNE είναι βασισµένο σε εργαλεία που επιτρέπουν την 

δηµιουργία δεικτών αναζήτησης, την αποθήκευση και την διανοµή µαθησιακού 
περιεχοµένου. 
 
∆ιόρθωση και Επικύρωση προδιαγραφών 
Σε δεύτερη φάση, οι οργανισµοί αναπτύσσουν νέα προϊόντα που ενσωµατώνουν τις 

προδιαγραφές του πρώτου σταδίου, δηµιουργούν δηλαδή πειραµατικά προγράµµατα µε 
σκοπό να εξετάσουν την αποτελεσµατικότητα και τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των 
προδιαγραφών.  
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Ο οργανισµός ADL δηµιουργήθηκε από κοινή πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου και 
του αµερικανικού υπουργείου αµύνης (Department of Defence-DOD). Ο ρόλος του 
ADL είναι να τεκµηριώνει, να επικυρώνει, να προωθεί, και να χρηµατοδοτεί τη 
δηµιουργία προδιαγραφών και  προτύπων. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισµός της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ της 
κυβέρνησης, της βιοµηχανίας και του ακαδηµαϊκού χώρου για την ανάπτυξη 
µαθησιακών προτύπων (Jones 2002). 
Το µοντέλο SCORM είναι η περισσότερο ευρέως γνωστή πρωτοβουλία του 

οργανισµού ADL. Το SCORM είναι ένα πρότυπο αναφοράς µε σκοπό την επίτευξη 
επαναχρησιµοποίησης και διαλειτουργικότητας του µαθησιακού περιεχοµένου (Jones 
2002). 

 
∆ηµιουργία προτύπων µε βάση τις προδιαγραφές  
Στο τελικό αυτό στάδιο, οι προδιαγραφές οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν 

δοκιµαστεί επιτυχώς, υιοθετούνται από επίσηµα πρότυπα µε σκοπό την τελική 
επεξεργασία τους, την σταθεροποίηση των ανταγωνιστικών προσπαθειών, την παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά µε τις διάφορες απαιτήσεις προσαρµογής τους, και την τελική 
πιστοποίησή τους. Είναι σηµαντικό να γίνει σαφής διάκριση µεταξύ µιας προδιαγραφής, 
η οποία είναι µια αναπτυσόµενη διεργασία, και ενός αναγνωρισµένου προτύπου, το 
οποίο είναι  βασισµένο στις πραγµατικές εφαρµογές και εµπειρία, και παρέχει πολύ 
σαφή κριτήρια  για την εφαρµογή και την προσαρµογή του (Sonwalkar 2005).  

H SC36 είναι µια υποεπιτροπή του διεθνούς οργανισµού προτυποποίησης 
(International Standards Organization-ISO) και της διεθνής ηλεκτροτεχνικής επιτροπής 
(International Electro-technical Committee-IEC) και της µικτής επιτροπής µαθησιακής 
τεχνολογίας (Joint Technical Committee on Information Technology –JTC1). Παράγει 
αναγνωρισµένα ανοικτά πρότυπα σχετικά µε  την εκµάθηση, την εκπαίδευση, και την 
κατάρτιση. Η SC36 συνεργάζεται στενά µε αρκετούς οργανισµούς ανάπτυξης 
προδιαγραφών. Στόχος είναι οι προδιαγραφές που φτάνουν σε ένα συγκεκριµένο 
επίπεδο ωρίµανσης να υποβάλλονται για έγκριση στην JTC1/SC36. 
Η επιτροπή IEEE Learning Technology Standards παράγει αναγνωρισµένα ανοικτά 

πρότυπα, και οδηγούς ως αποτέλεσµα των προγραµµάτων που εγκρίνονται από την 
IEEE Standards Association. Η LTSC έχει περίπου 20 υπο-επιτροπές που ασχολούνται 
µε την ανάπτυξη προδιαγραφών προτυποποίησης στο χώρο της µαθησιακής 
τεχνολογίας. Η LTSC καταθέτει στην SC36 προδιαγραφές που έχουν φτάσει σε ένα 
καλό επίπεδο ωριµότητας. Πολλά από τα µέλη της LTSC συµµετέχουν και στην SC36.  
Η LTSC είναι ανοικτή σε όλους όσους έχουν ενδιαφέρον υλικό για την δηµιουργία 
προτύπων ή προδιαγραφών (Macromedia 2001). 
Παρότι η παραπάνω διαδικασία ανάπτυξης προτύπων µπορεί στην περιγραφή της να 

φαίνεται ως µια απλή διαδικασία τριών σταδίων, στην πραγµατικότητα λειτουργεί πολύ 
διαφορετικά και µε περισσότερο πολύπλοκες διεργασίες. Στο Σχήµα 1 φαίνονται µερικοί 
από τους βασικότερους οργανισµούς που εµπλέκονται στη διαδικασία και ο τρόπος 
αλληλεπίδρασής τους. 
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Σχήµα 1: Οι βασικοί οργανισµοί που εµπλέκονται στη διαδικασία δηµιουργίας 

προτύπων και η αλληλεπίδραση µεταξύ τους 
 

Αρχικά πρέπει να σηµειώσουµε ότι κάθε στάδιο απαιτεί αρκετό χρονικό διάστηµα για 
να φτάσει σε ολοκληρωµένη πρόταση προς το επόµενο, καθένα έχει ιδιαιτερότητες ως 
προς την εφαρµογή του. Πιο συγκεκριµένα για το στάδιο της καταγραφής και 
δηµιουργίας προδιαγραφών σηµαντικές δυσκολίες εµφανίζονται καθώς είναι συχνά 
πολύ διαφορετικές οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των χρηστών από αυτές των παροχέων. 
Επίσης είναι πολύ δύσκολο, στην προσπάθεια της δηµιουργίας και καθιέρωσης 
προτύπων να µη δοθεί προτεραιότητα σε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
έναντι άλλων (Cetis 2004). Παρά τις προσπάθειες των οργανισµών για τη δηµιουργία 
αποτελεσµατικών και ολοκληρωµένων προτύπων, υπάρχουν ακόµη σηµαντικές 
αµφιβολίες για την ωριµότητα και την αναγνώριση των προσπαθειών αυτών (Barron 
2000). Η αλληλεπίδραση άλλωστε των παραπάνω οργανισµών φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκη. Ενώ δηλαδή υπάρχουν συγκεκριµένοι οργανισµοί που είναι 
ιδιαίτερα σταθεροί –κυρίως στον τοµέα της τυποποίησης- σε επίπεδο παραγωγής 
προδιαγραφών υπάρχουν εκατοντάδες οργανισµοί, προγράµµατα και κοινοπραξίες που  
έρχονται και φεύγουν από το προσκήνιο (Sonwalkar 2005). 
 
ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται µερικά από τα πιο σηµαντικά θέµατα που θα 

απασχολήσουν τους οργανισµούς δηµιουργίας µαθησιακών προτύπων τα επόµενα 
χρόνια. 
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Επέκταση των προδιαγραφών περιεχοµένου και των µοντέλων αναφοράς 
Ένας από τους σηµαντικότερους µελλοντικούς στόχους είναι η οικονοµία των 

µαθησιακών αντικειµένων. Η δηµιουργία αποθηκών από επαναχρησιµοποιήσιµα 
µαθησιακά αντικείµενα τα οποία θα µπορούν να συγκεντρωθούν, να συνδυαστούν σε 
µαθησιακά πακέτα και να διανεµηθούν από οποιοδήποτε σύστηµα διαχείρισης 
µαθησιακού υλικού, αποτελεί µια περιοχή δραστηριοποίησης που αποκτά ιδιαίτερη 
σηµασία. Οι οργανισµοί  δηµιουργίας µαθησιακών προτύπων αναµένεται να εστιάσουν 
την προσοχή τους στα πρότυπα πακετοποίησης και διαχείρισης µαθησιακού 
περιεχόµενου έτσι ώστε να διευκολύνουν το έργο των χρηστών, είτε αυτοί είναι 
εκπαιδευτές είτε εκπαιδευόµενοι (Robson & Collier 2000). Κάτι τέτοιο µπορεί να 
συµβάλλει σηµαντικά στην µεγαλύτερη εξάπλωση των µαθησιακών τεχνολογιών, καθώς 
ένας από τους σηµαντικότερους λόγους που τις καθιστούν λιγότερο δηµοφιλείς είναι η 
έλλειψη ευέλικτων τρόπων διαχείρισης του υλικού. 
 
∆ηµιουργία σύνθετων αποθηκών περιεχοµένου 
Οι αποθήκες περιεχοµένου στην σηµερινή µορφή τους δεν είναι καθόλου ευέλικτες 

αφού απλώς κατέχουν µαθησιακά αντικείµενα. Οι µηχανισµοί εύρεσης και ανάκτησης 
των αντικειµένων αυτών αποτελούν σηµαντική βοήθεια για τους χρήστες των 
µαθησιακών αντικειµένων, καθώς η εύκολη αναζήτηση και ανάκτησή τους ενθαρρύνει 
τη µάθηση, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει και στην ανάπτυξη ικανοτήτων δια βίου 
µάθησης. Στα επόµενα χρόνια η κοινότητα δηµιουργίας προτύπων αναµένεται να 
αναπτύξει ένα µεγάλο µέρος της υποδοµής η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την 
ανοικοδόµηση, την σύνδεση, και την παροχή µηχανισµών εύρεσης ανάµεσα στις 
διάφορες ψηφιακές αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων (S3 Working Group 2003). 
 
∆ιεθνοποίηση και εντοπισµός 
Ένα επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό ζητούµενο αφορά την αποτελεσµατικότερη 

συνεργασία των οµάδων δηµιουργίας προτύπων σε όλο τον κόσµο. Αυτό ενέχει δύο 
βασικές προκλήσεις: αυτή της δηµιουργίας πολιτιστικά ουδέτερων προτύπων 
(διεθνοποίηση) και αυτή της προσαρµογής των προτύπων στις τοπικές ανάγκες 
(εντοπισµός). Η πρόκληση της διεθνοποίησης εξετάζεται εν µέρει από τα τεχνικά 
πρότυπα του ISO (International Standards Organization), τα οποία αναµένεται να 
υιοθετηθούν  για την ηλεκτρονική µάθηση. Για τον σκοπό αυτό οι οργανισµοί 
αναµένεται να αναπτύξουν κατάλληλα πρότυπα γλώσσας και κωδικοποίησης. Η 
πολιτιστική ουδετερότητα στα πρότυπα που εξετάζουν τα µεταδεδοµένα και το 
εκπαιδευτικό σχέδιο είναι κάτι πολύ δύσκολο. Οι οργανισµοί προτύπων θα αρχίσουν να 
καταπιάνονται µε αυτά τα ζητήµατα και οι προµηθευτές µπορούν να συλλέξουν 
πολύτιµες πληροφορίες συµµετέχοντας σε αυτές τις συζητήσεις (Barron 2000, Duval 
2002). 
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Τέστ προσαρµογής και πιστοποίησης 
Ένα σηµαντικό πρόβληµα στο χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης είναι ότι προϊόντα 

που αφορούν προσαρµογή των προτύπων στις ανάγκες των διαφόρων οργανισµών δεν 
µπορούν να λειτουργήσουν σε συνεργασία. Ως αποτέλεσµα αυτής της πρόκλησης, 
υπάρχει µια αυξανόµενη έµφαση στην ανάπτυξη πιο ευέλικτων τεστ προσαρµογής και 
προγραµµάτων πιστοποίησης. Στο µέλλον αναµένεται να αναπτυχθούν προγράµµατα 
πιστοποίησης από οργανισµούς όπως οι IMS και IEEE. 
 
Αρχιτεκτονική  
Ο χώρος της ηλεκτρονικής µάθησης µεγαλώνει συνεχώς χωρίς να υπάρχει µια 

ξεκάθαρη εικόνα των συστατικών µερών ενος τυπικού συστήµατος ηλεκτρονικής 
µάθησης (LMS) και του τρόπου µε τον οποίο τα συστατικά αυτά µέρη αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους. Η ανάγκη για µια τέτοια αρχιτεκτονική είναι κρίσιµη για την δηµιουργία 
ανταγωνιστικών προσπαθειών στο χώρο της ανάπτυξης προτύπων. Αναµένεται οι 
διάφοροι οργανισµοί προτύπων να σηµειώσουν κάποια πρόοδο προς την ανάπτυξη µιας 
γενικής αρχιτεκτονικής  (S3 Working Group 2003). 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την παραπάνω ανάλυση έγινε φανερό ότι η ανάγκη για την καθιέρωση προτύπων 

κοινά αποδεκτών από τη κοινότητα της Ηλεκτρονικής Μάθησης είναι πολύ σηµαντική 
γιατί µπορεί να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη δηµιουργία, αλλά κυρίως στην 
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού και µαθησιακού υλικού που παράγεται. Σηµαντικά 
βήµατα ως τώρα έχουν γίνει για την ανάπτυξη προτύπων επιµέρους δοµικών στοιχείων 
των τεχνολογιών µάθησης. Ταυτόχρονα, η πληθώρα των οργανισµών που εργάζονται 
στο συγκεκριµένο τοµέα συµβάλουν στο σχεδιασµό και την υποστήριξη προτύπων, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές επιλογές µε ανάλογα πλεονεκτήµατα τόσο για τους 
σχεδιαστές όσο και για τους τελικούς χρήστες των µαθησιακών τεχνολογιών. Η 
αποτύπωση και καθιέρωση όµως προτύπων σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί 
απλή υπόθεση. Η αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών παραγόντων αλλά και 
οργανισµών συνθέτουν µια πολύπλοκη και ασταθή εικόνα. Ενώ έχει ήδη γίνει 
σηµαντική έρευνα και ανάπτυξη προτύπων και προδιαγραφών τα βήµατα που 
αναµένονται αφορούν τόσο την ολοκλήρωση και ενοποίησή τους, όσο και τη διαχείριση 
των µαθησιακών αντικειµένων µε κατεύθυνση προς την δηµιουργία αποθηκών 
επαναχρησιµοποιήσιµων αντικειµένων. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η συνεργασία 
ανάµεσα στους οργανισµούς που εµπλέκονται θα παίξει σηµαντικό ρόλο.  
Θα πρέπει να τονίσουµε τη σηµασία των αναµενόµενων βηµάτων και εξελίξεων τόσο 

για την αξιοποίηση των µαθησιακών τεχνολογιών γενικότερα όσο και για τη διδακτική 
της πληροφορικής ειδικότερα. Ενώ δηλαδή οι µαθησιακές τεχνολογίες αποτέλεσαν 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για τον εκσυγχρονισµό των διδακτικών επιλογών, 
ακόµη δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Με την εξέλιξη όµως των κατάλληλων 
προτύπων, προς τις κατευθύνσεις που εντοπίσθηκαν, αναπτύσσονται και νέες 
δυνατότητες για τους χρήστες των µαθησιακών τεχνολογιών. Έτσι για παράδειγµα η 
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αναζήτηση µαθησιακού υλικού στο διαδίκτυο, ενώ µπορεί για το σηµερινό εκπαιδευτικό 
να αποτελεί µια πολύπλοκη και κουραστική διαδικασία, µια αποθήκη µαθησιακών 
αντικειµένων που λειτουργεί µε συγκεκριµένες προδιαγραφές µπορεί να διευκολύνει 
σηµαντικά το έργο του. Η συµβολή αυτή µάλιστα λειτουργεί τόσο στην κατεύθυνση της 
πιο εύκολης αναζήτησης και ανάκτησης όσο και της εύρεσης ποιοτικότερου υλικού.  
Ειδικότερα, πρέπει να τονίσουµε ότι η ανάπτυξη προτύπων δεν αποτελεί µέρος της 

ύλης στο µάθηµα της πληροφορικής τόσο στο γυµνάσιο όσο και στο λύκειο. Παρόλα 
αυτά η αναφορά και η εξέταση της διαδικασίας ανάπτυξης προτύπων µπορεί να 
συντελέσει, στην ανάπτυξη θετικής στάσης και αντίληψης για τη σηµασία ανάπτυξης 
προτύπων και προδιαγραφών σε ένα χώρο όπου η ποσότητα της πληροφόρησης συχνά 
δηµιουργεί προβλήµατα αντί να επιλύει.  
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