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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον ΤΗΛΕϊΣΤΩΡ που 
επιτρέπει την ανάπτυξη, διαχείριση και διάθεση µαθηµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου. Επιχειρείται να 
περιγραφεί τόσο η φιλοσοφία σχεδιασµού όσο και τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και οι 
δυνατότητες του συγκεκριµένου περιβάλλοντος Τηλε-Εκπαίδευσης, το οποίο χρησιµοποιείται ήδη 
πιλοτικά από τα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα. 
Λέξεις Κλειδιά: Τηλε-Εκπαίδευση, Τηλε-Κατάρτιση 
 
Abstract 
This paper presents the integrated networked learning environment TELEiSTOR, which provides a user-
friendly framework for the development, management and distriburion of on-line courses. Both the 
design considerations and the key functionalities of this environmnent are described, emphasising on its 
advantages as an e-Learning enabling platform. 
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1. Εισαγωγή  
Η ραγδαία διάδοση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλο 
σχεδόν το φάσµα της ανθρώπινης δραστηριότητας σηµατοδοτεί την έλευση µίας νέας εποχής 
µε κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη χειρισµού της πληροφορίας και την ανανέωση της 
γνώσης µε ταχείς ρυθµούς [1]. Το εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να αντιµετωπίσει την 
πρόκληση αυτή, προετοιµάζοντας τους αυριανούς πολίτες για την ευρωπαϊκή Κοινωνία 
διαρκούς ανανέωσης της Γνώσης. µε άµεση συνέπεια τη γένεση νέων εκπαιδευτικών 
αναγκών. Η ανάγκη για συστηµατική, συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επαγγελµατική 
κατάρτιση δεν µπορεί να ικανοποιηθεί µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας [2-3].  
Έχει ήδη αναγνωριστεί ότι  οι τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου και ο Παγκόσµιος Ιστός παρέχουν 
σηµαντικές νέες δυνατότητες στην ανανέωση των σηµερινών εκπαιδευτικών συστηµάτων [4-
10]. Κύρια πλεονεκτήµατα είναι η πρόσβαση σε αφθονία πληροφοριακών πόρων,  η ευελιξία 
στην αναζήτηση και παροχή διδακτικού υλικού, η χρήση υπηρεσιών σύγχρονης και 
ασύγχρονης επικοινωνίας, η προσέλκυση σπουδαστών µε διαφορετικό κοινωνικό, πολιτισµικό 
και οικονοµικό υπόβαθρο, το χαµηλότερο κόστος για την ίδρυση και λειτουργία των 
�εικονικών τάξεων� κ.α. 
Τα ολοκληρωµένα δικτυακά µαθησιακά περιβάλλοντα (Integrated Network Learning 
Environments INLE�s) αποτελούν πλήρη πακέτα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που 
προσφέρει το ∆ιαδίκτυο για τη µάθηση και διδασκαλία από απόσταση. Είναι βασισµένα σε 
συνεργασιακό περιβάλλον ευνοώντας την καθοδηγητική µάθηση και σαν τέτοια, κάνουν 
εκτεταµένη χρήση των σύγχρονων και ασύγχρονων συνεργασιακών εργαλείων � διαθέσιµων 
µέσω του διαδικτύου.  Η υποδοµή του ∆ιαδικτύου είναι σχεδιασµένη για ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ οποιουδήποτε είδους υπολογιστών, ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική 
και το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιούν, σε όλο τον κόσµο. Τα εργαλεία αυτά έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να είναι απλά στη λειτουργία, εύκολα και φιλικά στη χρήση, και κατά 
συνέπεια ελκυστικότερα για τους χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας.  
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Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον ΤΗΛΕϊΣΤΩΡ ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη, διαχείριση και διάθεση ελληνικών µαθηµάτων µέσω 
του ∆ιαδικτύου. Επιχειρείται να περιγραφεί τόσο η φιλοσοφία όσο και τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του συγκεκριµένου περιβάλλοντος Τηλε-Εκπαίδευσης, το 
οποίο χρησιµοποιείται ήδη πιλοτικά από τα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα. 
 
2. Το περιβάλλον ΤΗΛΕϊΣΤΩΡ 
2.1. Σχεδιαστικοί Στόχοι - Ανάλυση Αναγκών Χρηστών 
Το ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον ΤΗΛΕϊΣΤΩΡ σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε µε 
σκοπό να καλύψει τις σηµερινές και µελλοντικές ανάγκες τριών βασικών κατηγοριών 
χρηστών που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία: τους σπουδαστές, τους 
εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισµών.  Πιο συγκεκριµένα, οι επιµέρους 
σχεδιαστικοί στόχοι του συστήµατος για κάθε κατηγορία χρηστών είναι 
Για τους Σπουδαστές: 
Η δυνατότητα πρόσβασης σε πλήθος ασκήσεων, επεξηγηµατικών σηµειώσεων, διευκρινίσεων 
και τεστ αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της µελέτης. 
Η αντιµετώπιση προβληµάτων εφαρµογής, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης που 
αφορούν στη διδακτέα ύλη. 
Η συµπλήρωση "κενών" στο γνωστικό αντικείµενο λόγω απουσιών. 
Η πρόσβαση των µαθητών σε πρόσθετες πληροφορίες και τη δυνατότητα εργασίας  εκτός 
σχολικής τάξης. 
Η επέκταση του αντικειµένου, για τους σπουδαστές που µπορούν να ακολουθήσουν τους 
προσωπικούς του ρυθµούς µάθησης. 
Η κατηγοριοποίηση εργασιών, δραστηριοτήτων και υλικού παρουσίασης ανάλογα µε τα 
διαφορετικά ενδιαφέροντα, και τις κλίσεις των µαθητών. 
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πολυµέσων και του υπερκειµένου. 
Η δυνατότητα συνεργασίας των µαθητών για την οµαδική εκτέλεση εργασιών. 
Η πρόσβαση σε επιλεγµένες πηγές πληροφοριών, µέσω εκπαιδευτικών δικτύων υπολογιστών. 
Για τους Εκπαιδευτικούς: 
Η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που θα τους επιτρέψει να αναπτύσσουν (χωρίς την άµεση 
βοήθεια τεχνικών ή προγραµµατιστών) εκπαιδευτικό διδακτικό υλικό µε τη χρήση 
πολυµέσων, καθώς και ενότητες ασκήσεων και κριτηρίων αξιολόγησης. 
Η δυνατότητα καταγραφής και αξιολόγησης της επίδοσης και του αντίστοιχου επιπέδου 
κατανόησης των µαθητών, καθώς και τη παρακολούθηση της προόδου είτε ενός 
συγκεκριµένου µαθητή, είτε µίας ολόκληρης οµάδας, µε τη συλλογή και επεξεργασία 
στατιστικών στοιχείων. 
Η παροχή υποστήριξης, εξηγήσεων και διευκρινίσεων στο µαθητή που χρησιµοποιεί το 
σύστηµα είτε κατά τη στιγµή της µελέτης, είτε σε ειδικά οργανωµένες on-line 
δραστηριότητες. 
Για τη ∆ιοίκηση των Εκπαιδευτικών Οργανισµών: 
Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος που θα δίνει τη δυνατότητα παραγωγής και 
διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού µε στόχο την βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
Τη στατιστική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών µεθόδων που έχουν υιοθετηθεί. 
Την εµπορική αξιοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος µέσω της προσέλκυσης νέων µαθητών, 
και µέσω της µελλοντικής παροχής υπηρεσιών επιµόρφωσης σε τρίτους φορείς. 
 
2.2. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 
To σύστηµα ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ είναι εφαρµογή που βασίζεται σε εξυπηρετητή εφαρµογών 
(application server), ώστε όλη η επεξεργασία των µαθηµάτων γίνεται κεντρικά στον 
εξυπηρετητή. Βασίζεται στην αρχιτεκτονική client-server χρησιµοποιώντας σχεσιακές βάσεις 
δεδοµένων, έχoντας σαν αρχικό πυρήνα το εργαλείο Intralearn [11]. Ο ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ είναι ένα 
ενιαίο περιβάλλον αλληλεπίδρασης, που δεν απαιτεί από τους χρήστες του τίποτα περισσότερο 
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από ένα απλό πρόγραµµα πλοήγησης (Browser), δεν απαιτεί συνοδευτικά προγράµµατα 
(plug�ins), ενώ υποστηρίζει τις τελευταίες εξελίξεις της δικτυακής τεχνολογίας, 
προσφέροντας αυτοδύναµα τις παρακάτω υπηρεσίες: 
Ένα on-line εκπαιδευτικό περιβάλλον, ανεξάρτητο από το εκάστοτε χρησιµοποιούµενο 
πρόγραµµα πλοήγησης (client independent).  
∆ιαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας τόσο µεταξύ επιµορφωτή και 
επιµορφούµενων όσο και µεταξύ επιµορφούµενων.  
Φιλικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης για τον εκπαιδευτικό που καλείται να συντάξει κάποιο 
µάθηµα, για τον εκπαιδευόµενο που καλείται να συµµετέχει σε κάποιο µάθηµα αλλά και για 
τον διαχειριστή που εποπτεύει το σύστηµα.  
Το σύστηµα διαθέτει τρία επίπεδα πρόσβασης:  
Του ∆ιαχειριστή /Υπεύθυνου,  
Του ∆ασκάλου,  
Των Μαθητών.   
Κάθε εγγεγραµµένος κατά την έναρξη, συµπληρώνει µια ταυτότητα (εισάγοντας τα ατοµικά 
του στοιχεία). Εκεί ορίζει το "όνοµα χρήστη" (user ID) και τον προσωπικό του "κωδικό 
πρόσβασης" (password), µε τον οποίο τον αναγνωρίζει το σύστηµα, δίνοντας του πρόσβαση 
στο περιεχόµενο και κρατώντας αρχεία για την προσωπική του πορεία και πρόοδο.  
 
2.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Περιβάλλοντος ∆ιάθεσης Μαθηµάτων .  
Ο χώρος στον οποίο βρίσκονται όλα τα µαθήµατα είναι η βιβλιοθήκη. Η προκαθορισµένη και 
καλά οργανωµένη δοµή ευνοεί την ιεραρχική σύνθεση των διδακτικών ενοτήτων.  Κάθε 
µάθηµα, µπορεί να υποδιαιρεθεί σε ενότητες, θέµατα και παραγράφους. Ένα πλήθος 
υπηρεσιών και επιλογών διευκολύνουν τη µελέτη του µαθητή. Το υλικό του µαθήµατος 
µπορεί να διαβάζεται γραµµικά ή όχι. Στο υλικό εκτός από απλό κείµενο µπορούν να 
ενσωµατώνονται και άλλα στοιχεία όπως εικόνες, ήχοι, σελίδες ΗΤΜL, σύνδεσµοι του 
διαδικτύου µε σχετικά θέµατα, βίντεο, κινούµενες εικόνες προσδίδοντας σ�αυτό πολυµεσικό 
και αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα κ.α. 

 
Περιεχόµενα Μαθήµατος 

 
Εκτός από τη βασική θεωρία (κανόνες, νόµοι κλπ.), µπορούν γενικότερα να παρουσιάζονται 
παραποµπές σε άλλα σηµεία ή σύνδεσµοι προς αντίστοιχες έννοιες. Οι σπουδαστές δύνανται 
να αντλούν πρόσθετο υλικό για εξάσκηση ή επίλυση αποριών, όπου χρειάζεται ή ανάλογα µε 
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τα ενδιαφέροντά τους. Στο δοµηµένο περιβάλλον µπορούν να ενσωµατωθούν επίσης 
παραδείγµατα, εικόνες, ασκήσεις, εργασίες κ.τ.λ.  
 

 
Ενδεικτική οθόνη διδακτικής ενότητας 

 
∆ιδακτικά Βοηθήµατα 
 
∆ίνονται δε µια οµάδα διδακτικών εργαλείων που διευκολύνουν τη µελέτη και 
αλληλεπίδραση µε το υλικό: 
Περίληψη και Πίνακας Περιεχοµένων  
Προαπαιτούµενες Γνώσεις και Αντικειµενικούς Στόχους ανά διδακτική ενότητα, δηλαδή οι 
σπουδαστές µπορούν να γνωρίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που επιδιώκεται να 
αποκτηθούν, ή τις γνώσεις που πρέπει να έχουν για την µελέτη ενός νέου κεφαλαίου.  
Βιογραφικά στοιχεία του "∆ασκάλου / Εισηγητή"  
Προτεινόµενη βιβλιογραφία και άλλες πηγές άντλησης πληροφορίας π.χ. σύνδεσµοι (links) µε 
σχετικά θέµατα από το Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών Ερωτήσεις, εργασίες προς ανάθεση και 
τεστ αυτό-αξιολόγησης  
Γλωσσάρι Βασικών Εννοιών και Σύστηµα Αναζήτησης Όρων 
Σηµειωµατάριο, µε το οποίο οι σπουδαστές µπορούν να κρατούν προσωπικές σηµειώσεις on-
line οι οποίες καταχωρούνται σε κάποια βάση δεδοµένων, και οι οποίες µπορούν να σβηστούν 
αν ο χρήστης επιθυµεί. 
Περιοχή για Συνήθεις Ερωτήσεις (FAQ -Frequently Asked Questions), µια περιοχή που 
µπορεί να ενηµερώνεται από το δάσκαλο απαντώντας σε απορίες των µαθητών.    
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Η υπηρεσία Γλωσσάρι: Αναζήτηση του όρου Πολυµέσα 

 
Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης 
Το σύστηµα υποστηρίζει υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, µεταξύ των 
µαθητών αλλά και µεταξύ δασκάλου και µαθητών όπως: 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail): Κάθε εγγεγραµµένος µπορεί να δει και να 
αλληλογραφήσει, µε τους �κατά κάποιο τρόπο � συµµαθητές του χωρίς να χρειάζεται άλλο 
πρόγραµµα.  
Ασύγχρονες Συνδιασκέψεις (Discussion Forums): Τέλος ασύγχρονη επικοινωνία µπορεί να 
γίνει και µέσω της υπηρεσίας των διασκέψεων (teleconference-forums). Καθένας µπορεί να 
θέσει θέµατα προς συζήτηση ή να αποστείλει απαντήσεις. Η βάση δεδοµένων ενηµερώνεται 
αυτόµατα, διατηρώντας στοιχεία όπως την ταυτότητα του εισηγητή και την ηµεροµηνία. 
Ζωντανές συνδιαλέξεις (Chat): Η συνοµιλία είναι ένα διαδραστικό, πραγµατικού χρόνου, 
εργαλείο επικοινωνίας µε τους συµµετέχοντες στο µάθηµα. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στους 
συµµετέχοντες να καταχωρούν µηνύµατα στο σύστηµα µε σκοπό να τα διαβάσουν όσοι 
βρίσκονται στην περιοχή συνοµιλίας, λύνοντας απορίες ή συζητώντας διάφορα θέµατα.. Ο 
δάσκαλος, µέσα από το περιβάλλον του έχει επιπλέον τη δυνατότητα να διαγράφει κάποια 
από αυτά, ή το σύνολό τους. 
∆ιαµοίραση αρχείων (file sharing): Οι σπουδαστές µπορούν να εισάγουν υλικό στη βάση 
δεδοµένων.  
 
Αυτόνοµο Σύστηµα Αξιολόγησης 
Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό, είναι η αυτονοµία του συστήµατος αξιολόγησης. Οι 
σπουδαστές µπορούν να συµµετέχουν στις διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης που συνίστανται 
από ερωτήσεις σύντοµης απάντησης ή αντικειµενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστού-
λάθους, συµπλήρωσης κενών), να βλέπουν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, να ανατρέχουν 
στο αντίστοιχο σηµείο του περιεχοµένου, να ελέγχουν γενικότερα την επίδοση τους και να 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας προκειµένου να βρουν 
απαντήσεις. Μετά την επιτυχηµένη συµµετοχή και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων 
εργασιών, τους παρέχεται -από το σύστηµα- πιστοποιητικό παρακολούθησης του 
προγράµµατος.  
 
Ο βαθµός σε κάθε τεστ είναι ένα ποσοστό του τελικού βαθµού. Αν το τεστ αποτελείται µόνο 
από αντικειµενικού τύπου ερωτήσεις, η βαθµολόγηση γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα. Αν 
η εξέταση περιλαµβάνει και ανοιχτές ερωτήσεις, τότε απαιτείται η παρέµβαση του 
εκπαιδευτικού.  
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2.2.2. Συνοπτική Περιγραφή Περιβάλλοντος Εκπαιδευτικού 
Οι σπουδαστές που εκπαιδεύονται από απόσταση εξαρτώνται πολύ περισσότερο από το 
εκπαιδευτικό υλικό απ' ό,τι οι σπουδαστές µίας παραδοσιακής µορφής εκπαίδευσης, κυρίως 
εξαιτίας των περιορισµών στην επικοινωνία µε τον διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό 
πρέπει, λοιπόν, να σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπληρώνει, στο µέγιστο δυνατό 
βαθµό, την απουσία του διδάσκοντα. Πρέπει, επίσης να παρέχει στους σπουδαστές, τη 
δυνατότητα να µελετήσουν και να µάθουν στο δικό τους τόπο και χρόνο καθώς και µε το 
ρυθµό της επιλογής τους. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να διδάσκει (δίνοντας πληροφορίες) 
και συγχρόνως να εµπλέκει τον µαθητή σε συστηµατική διαδικασία µελέτης. 
Για να µπορέσει, εποµένως, το εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκριθεί σε αυτές ανάγκες, πρέπει 
να δηµιουργείται µε τρόπο που να:   
καθοδηγεί το σπουδαστή στη µελέτη του· 
προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή µε το µαθησιακό υλικό (µε ασκήσεις, 
δραστηριότητες, εργασίες)· 
αξιολογεί και ενηµερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του· 
επιτρέπει στο σπουδαστή να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο, το χρόνο και το ρυθµό µελέτης του. 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει µορφή και κάνει πράξη την αναβάθµιση του διδάσκοντα 
στον ρόλο αυτού που υποστηρίζει, συµβουλεύει και συγχρόνως διδάσκει τον µαθητή. Οι 
σπουδαστές δεν παραµένουν απλοί ακροατές ενός διδάσκοντα σε ένα αµφιθέατρο, αλλά 
αυτόνοµα και µεθοδολογικά µέσα από ένα χρονοδιάγραµµα µελετούν το εκπαιδευτικό υλικό, 
αλληλεπιδρούν µ� αυτό, µε το δάσκαλο αλλά και µεταξύ τους.  
Το περιβάλλον του ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ δίνει τέτοια ευελιξία στον εκπαιδευτικό αφού του επιτρέπει 
να εισάγει, να τροποποιεί ή να διαγράφει πληροφορίες πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα, 
διαθέτοντας τις πληροφορίες, ώστε οι σπουδαστές να µαθαίνουν στο δικό τους ρυθµό. 
∆εν απαιτούνται προγραµµατιστικές γνώσεις για να συνταχθεί ένα µάθηµα και να 
τοποθετηθεί στη βάση δεδοµένων του εκπαιδευτικού υλικού. Η διαδικασία είναι εύκολη και ο 
δάσκαλος  προκειµένου να δηµιουργήσει ένα νέο µάθηµα, ακολουθεί βήµα προς βήµα τις 
οδηγίες του συστήµατος, καθορίζοντας µε απλές διαδικασίες τα διαφορετικά επίπεδα 
ιεράρχησης. Εξίσου εύκολα, µπορεί να ενσωµατωθεί στα µαθήµατα, εκπαιδευτικό εποπτικό 
υλικό διαφόρων ειδών όπως χάρτες, εικόνες, διαγράµµατα, προσοµοιώσεις πειραµάτων, 
κινούµενες εικόνες, ήχοι ή video. Το υλικό µπορεί να αναπροσαρµόζεται εύκολα από 
απόσταση ή να παρέχεται σταδιακά, σύµφωνα µε τις ανάγκες των επιµορφούµενων. 
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να συντάσσουν ασκήσεις και δραστηριότητες αξιολόγησης, να 
έχουν πρόσβαση στις απαντήσεις, να καθορίζουν το συντελεστής βαρύτητας κάθε ερώτησης, 
να επεξεργάζονται στατιστικά τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, να παρακολουθούν την 
κίνηση των χρηστών στο εκπαιδευτικό υλικό, και να διαχειρίζονται την εγγραφή � διαγραφή 
τους.  

 
Επισκόπηση των Αποτελεσµάτων 
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Ο Εκπαιδευτικός µπορεί να χωρίσει, αν επιθυµεί, τους εγγεγραµµένους σπουδαστές σε 
οµάδες, αναθέτοντας διαφορετικές εργασίες (µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες υποβολής) και 
επιτρέποντας την πρόσβαση σε διαφορετικές ενότητες του µαθήµατος. Κάθε µαθητής µπορεί 
να δει τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας του και να χρησιµοποιήσει διάφορες υπηρεσίες.  

 
Το περιβάλλον διαχείρισης του µαθήµατος από τον εκπαιδευτικό 

Σε αυτή την έκδοση του περιβάλλοντος το διδακτικό υλικό, οι δραστηριότητες, οι εργασίες, 
τα τεστ αξιολόγησης κτλ, µπορούν να αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες και τις 
επιδόσεις των µαθητών. Αυτή η διαδικασία, µπορεί να γίνει αποκλειστικά µε τη συµµετοχή 
του δασκάλου. ∆εν υπάρχει ακόµη η δυνατότητα έξυπνης και αυτόµατης εξατοµικευµένης 
µάθησης. Ωστόσο, το περιβάλλον υποστηρίζει τη λειτουργία διαίρεσης των µαθητών σε 
οµάδες στις οποίες µπορούν να ανατεθούν διαφορετικές δραστηριότητες µε βάση διάφορα 
κριτήρια. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να ρυθµίζεται η διάθεση τµηµάτων του υλικού στους 
σπουδαστές ανάλογα µε την πρόοδο ή τη συµµετοχή τους. Έτσι το µάθηµα µπορεί να 
αποκτήσει οµαδικό ή ακόµη και εξατοµικευµένο χαρακτήρα.  
 
2.2.3. Συνοπτική Περιγραφή Περιβάλλοντος ∆ιαχειριστή 
Το περιβάλλον του ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ περιλαµβάνει πέντε επίπεδα διαχείρισης όπως φαίνονται στο 
σχήµα:   

 
Ο υπεύθυνος του συστήµατος δύναται να:  
Να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τα επιµορφωτικά προγράµµατα (να προσθέτει ή να αφαιρεί 
ολόκληρα µαθήµατα ή εκπαιδευτικές ενότητες) και τους συµµετέχοντες σε αυτά.  
Να ελέγχει τη πρόσβαση των χρηστών, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα και την 
ασφάλεια του περιβάλλοντος. 
Να απαγορεύει την πρόσβαση σε ορισµένες περιοχές, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα 
του συστήµατος αξιολόγησης. 

Υπεύθυνος Συστήµατος 

Εκπαιδευτής / ∆άσκαλος 

∆ιαχειριστής Παραγγελιών ∆ιαχειριστής Αναφορών 

Επόπτης 
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Να διασφαλίζει τον έλεγχο της λειτουργίας και την αποκατάσταση σηµαντικών 
δυσλειτουργιών από απόσταση.  
Να τηρεί αντίγραφα ασφαλείας (ικανότητα crash-recovery).  
Να διαχειρίζεται διαδικασίες εγγραφής (registration) σε µαθήµατα ή σε ολόκληρα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, από αποµακρυσµένους υπολογιστές και να ελέγχει την καταβολή 
διδάκτρων, χρησιµοποιώντας τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας των χρηστών. 
 
4. Συµπεράσµατα  
Χρησιµοποιώντας το περιβάλλον ΤΗΛΕϊΣΤΩΡ,  έχουν ήδη αναπτυχθεί δύο πιλοτικές 
διαδικτυακές εφαρµογές µε θέµατα:  
�Οι Νέες Τεχνολογίες Πολυµέσων και ∆ιαδικτύου στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία�, που 
στοχεύει στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών και  
�Μελέτη εννοιών Μαθηµατικών και Φυσικής� για τους σπουδαστές της Α� Λυκείου.  
Τα µαθήµατα αυτά χρησιµοποιούνται πιλοτικά από σπουδαστές και εκπαιδευτικούς των 
Εκπαιδευτηρίων ∆ούκα, τόσο προς αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήµατος σε 
πραγµατικές συνθήκες, όσο και προς αξιολόγηση της συµβολής τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Στην  παρούσα εργασία παρουσιάστηκε ο ΤΗΛΕϊΣΤΩΡ ένα ελληνικό 
ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη, διαχείριση και διάθεση 
µαθηµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου. H µεθοδολογία ανάπτυξης και υλοποίησης του συστήµατος 
καθώς επίσης και τα συµπεράσµατα από την πιλοτική λειτουργία του σε πραγµατικές 
συνθήκες, θα συµβάλουν στην απόκτηση της τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη αντίστοιχων 
εργαλείων Τηλε-Κατάρτισης. 
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