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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται ένα καινοτόµο σύστηµα εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, που υιοθετεί τη δυναµική αξιολόγησης εκπαιδευοµένων, µε την βοήθεια 
κατάλληλα σχεδιασµένου ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου. Το περιεχόµενο του εν λόγω 
ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου είναι σχετικό µε Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ανάλογα µε το γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευόµενου στις ΤΠΕ, 
όπως αυτό προκύπτει από τη δυναµική αξιολόγηση, πραγµατοποιείται κατάταξη του σε 
κατάλληλο γνωστικό επίπεδο. Σε κάθε γνωστικό επίπεδο αντιστοιχεί κατάλληλο 
εκπαιδευτικό υλικό (σειρά ηλεκτρονικών µαθηµάτων), το οποίο και παρέχεται στον 
εκπαιδευόµενο αµέσως µετά την κατάταξή του. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιείται ανάλυση 
των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων και παρουσίαση των αποτελεσµάτων αυτής της 
ανάλυσης. Tο σύστηµα αυτό στοχεύει στην αύξηση της οικειότητας των εκπαιδευτικών µε 
τις ΤΠΕ. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ηλεκτρονική µάθηση, Ηλεκτρονική έρευνα, Εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο αντίκτυπος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) γίνεται όλο και 

περισσότερο εµφανής στην εκµάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένας επαναστατικός τρόπος 
τροφοδότησης του ανθρωπίνου δυναµικού µε τις δεξιότητες και τη γνώση που 
χρειάζεται. Μια τέτοιου είδους εκπαίδευση µπορεί να συντελέσει στην επιτάχυνση της 
διαδικασία εκµάθησης, καθώς και να µειώσει το κόστος µάθησης και να εξασφαλίσει 
την οµαλή πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Rosenberg 2001). 
Στο προτεινόµενο σύστηµα γίνεται µια προσπάθεια προσαρµογής του εκπαιδευτικού 

υλικού στον εκπαιδευόµενο. Στην βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετά προσαρµοστικά 
εκπαιδευτικά συστήµατα (Aroyo et al. 2002, Brusilovsky et al. 2002 Dagger et al. 2004) 
Στην συγκεκριµένη εργασία, λαµβάνοντας υπόψη το πρότυπο IEEE LTSA (IEEE LTSA 
2001), σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε ένα σύστηµα ηλεκτρονικής εκµάθησης το οποίο 
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µπορεί να προσαρµόσει τη λειτουργία του στις ανάγκες εκµάθησης των χρηστών του. Η 
προσαρµογή αυτή βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου το οποίο 
σχεδιάστηκε από οµάδα ειδικών (εκπαιδευτές, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι - SPERO 2004) 
και στοχεύει να ανιχνεύσει το γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευόµενου και τις προτιµήσεις 
εκµάθησης του πριν από την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής εκµάθησης. Αυτές οι 
πληροφορίες που ανιχνεύονται, φυλάσσονται, δηµιουργώντας το προφίλ του 
εκπαιδευόµενου (SPERO profiles 2004).  
Μέσω της ανάλυσης των απαντήσεων των χρηστών στο ερωτηµατολόγιο ο  

εκπαιδευόµενος µπορεί να καταταχθεί στο κατάλληλο γνωστικό επίπεδο ΤΠΕ, 
λαµβάνοντας υλικό εκµάθησης σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, µε το πέρας 
της διαδικασίας της ηλεκτρονικής εκµάθησης, ο εκπαιδευόµενος αξιολογείται για τις 
γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκµάθησης µέσα από 
διαδικασίες ελέγχου (τεστ). Η αξιολόγηση αυτή προστίθεται ως ιστορικό στο προφίλ του  
εκπαιδευόµενου. Κατά αυτόν τον τρόπο ο  εκπαιδευόµενος λαµβάνει εκπαιδευτικό υλικό 
το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσεων του σε θέµατα ΤΠΕ (SPERO e-courses 
2004). 

 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου βασίστηκε σε έρευνες που 

διεξάχθηκαν σε διάφορα ευρωπαϊκά σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα προκειµένου να 
ανιχνευθούν ποικίλες πτυχές, όπως η ταυτότητα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας, η δοµή των επιµορφωτικών σεµιναρίων και προγραµµάτων 
που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων και η στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντι σε καινοτόµους µεθόδους και εργαλεία (SocraTESS ODL 
Network 2000).  
Εν συνεχεία, συλλέχθηκαν στοιχεία για τα διαφορετικά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήµατα (διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, διάφοροι τύποι σχολείων, υποδοµή των 
σχολείων, κ.λπ. καθώς και οι διαφορετικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών). Η συστηµατική συλλογή στοιχείων κατέδειξε τις 
διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευτικών, το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο (γλώσσες, 
επίπεδο βασικής εκπαίδευσης , σεµινάρια, κ.λπ.) καθώς και τις διαδικασίες, µέσα από τις 
οποίες, οι εκπαιδευτικοί καταρτίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών.  
Βασιζόµενοι σε αυτήν την πληθώρα δεδοµένων αναπτύχθηκε ηλεκτρονικό 

ερωτηµατολόγιο κατάλληλο για εξαγωγή ηλεκτρονικής έρευνας σχετική µε το επίπεδο 
κατάρτισης στις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών (SPERO e-questionnaire 2004). Το 
ερωτηµατολόγιο µπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικές µε το προφίλ εκπαιδευτικού, 
το επίπεδο γνώσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η παιδαγωγική χρήση 
των ΤΠΕ και η χρήση ΤΠΕ στη διάρκεια διδασκαλίας των µαθητών του. 
Οι απαντήσεις του εκπαιδευοµένου στο ερωτηµατολόγιο συλλέγονται και 

αξιολογούνται, εξάγοντας το προφίλ του, το οποίο και φυλάσσεται. Το προφίλ του 
εκπαιδευοµένου ενηµερώνεται, στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις επιδόσεις του στα 
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ηλεκτρονικά µαθήµατα που αντιστοιχούν στο επίπεδο γνώσεων του. Το σύνολο των 
απαντήσεων όλων των εκπαιδευοµένων χρησιµοποιούνται για την αυτόµατη διεξαγωγή 
έρευνας σχετική µε το γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευόµενου στις ΤΠΕ (Mylonas et al. 
2004). 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Το προτεινόµενο σύστηµα θεωρείται ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ηλεκτρονικής 

µάθησης και περιλαµβάνει την οµάδα χρηστών (εκπαιδευτές σχολικής µονάδας που 
θέλουν να εκπαιδευτούν στις ΤΠΕ) και την οµάδα Ειδικών Επιστηµόνων (ειδικοί σε 
θέµατα ΤΠΕ και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µηχανικοί λογισµικού, αναλυτές και 
ψυχολόγους) Ο ρόλος αυτής της οµάδας είναι πολλαπλός (τελική σχεδίαση του 
ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου, ανάλυση των πιθανών απαντήσεων, δηµιουργία 
υποσυστήµατος διεξαγωγής αυτόµατης έρευνας, δηµιουργία υποσυστήµατος αυτόµατης 
κατάταξης του εκπαιδευόµενου σε κατάλληλο γνωστικό επίπεδο ΤΠΕ σύµφωνα µε τις 
απαντήσεις του στο αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο, παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού 
υλικού. Το σύστηµα περιέχει και µια µονάδα κεντρικού εξυπηρετητή που περιλαµβάνει 
έναν Web Server καθώς και µία βάση δεδοµένων η οποία συσσωρεύει τις πληροφορίες 
που συλλέγονται µέσω του συστήµατος καθώς διαθέτει και το εκπαιδευτικό υλικό.  
 
Περιγραφή του προτεινόµενου ΣΜΤ 
Το προτεινόµενο Συστήµατος Μαθησιακής Τεχνολογίας (ΣΜΤ) το οποίο έχει 

βασιστεί στη γενική περιγραφή του IEEE LTSA, συνεισφέρει στην κατηγοριοποίηση 
των χρηστών του. Το σύστηµα συλλέγει πληροφορίες για τον εκπαιδευόµενο 
παρακολουθώντας την συµπεριφορά του. Στο πλαίσιο του προτεινόµενου συστήµατος, 
έχει αναπτυχθεί ένα αυτόµατο σύστηµα παραγωγής πολύγλωσσων ηλεκτρονικών 
ερωτηµατολογίων το οποίο υλοποιεί και αυτόµατη εξαγωγή των προφίλ των χρηστών. 
Το προτεινόµενο σύστηµα περιλαµβάνει τις οντότητες οι οποίες παρουσιάζονται στο 
Σχήµα 1 και µπορεί να είναι διαδικασίες, ροές ή αποθήκες. 
Η διαδικασία Εκπαιδευόµενος είναι η κεντρική οντότητα γύρω από την οποία έχει 

αναπτυχθεί το σύστηµα. Ο ρόλος της αποθήκης Ερωτηµατολόγια είναι η αυτόµατη 
µεταφορά του πολυγλωσσικού κειµένου των ερωτηµατολογίων από την αποθήκη Πόροι 
Εκµάθησης στη διαδικασία Παράδοση Υλικού. Η διαδικασία Παράδοση Υλικού λαµβάνει 
αυτά τα κείµενα και τα µετατρέπει σε κατάλληλη ηλεκτρονική µορφή έτσι ώστε τα 
προκύπτοντα ερωτηµατολόγια να µπορούν να απαντηθούν από τον εκπαιδευόµενο όταν 
αυτός προσπελάσει για πρώτη φορά το σύστηµα. Η οµάδα των ειδικών ορίζει το 
περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου και έπειτα αποθηκεύει τα κείµενα του 
ερωτηµατολογίου στην αποθήκη Πόροι Εκµάθησης. 
Η διαδικασία Ηλεκτρονική Έρευνα έχει προστεθεί στη διαδικασία Αξιολόγηση. Ο 

σκοπός αυτού του στοιχείου είναι η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων των 
χρηστών, οι οποίες έχουν αποθηκευτεί στην αποθήκη Αρχεία Εκπαιδευοµένων, και η 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο (SPERO statistics 
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2004). Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει αποθηκευθεί στους Πόρους Εκµάθησης 
παρουσιάζεται στον εκπαιδευόµενο αυτόµατα µετά την κατηγοριοποίησή του. Συνεπώς, 
ο εκπαιδευόµενος λαµβάνει την κατάλληλη σειρά ηλεκτρονικών µαθηµάτων σύµφωνα 
µε την κατηγοριοποίησή του, από τη διαδικασία Παράδοσης Υλικού.  
Οι απαντήσεις που δίνει ο εκπαιδευόµενος αποθηκεύονται στην αποθήκη Αρχείο 

Εκπαιδευοµένων και συνιστούν τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί η διαδικασία 
Ηλεκτρονική Έρευνα για να διεξαχθεί η σχετική έρευνα. Οι στατιστικοί αναλυτές από 
την οµάδα των ειδικών έχουν πραγµατοποιήσει µία πρώτη ανάλυση των ερωτήσεων. 
Αυτή η ανάλυση έχει δοθεί στους µηχανικούς λογισµικού µε σκοπό την υλοποίηση 
κατάλληλου λογισµικού το οποίο θα λαµβάνει τις απαντήσεις του εκπαιδευοµένου και 
θα τον κατηγοριοποιεί αυτόµατα στα υπάρχοντα προφίλ του συστήµατος (Mylonas et al. 
2004).  
 

 
 

Σχήµα 1: Αρχιτεκτονική προτεινόµενου ΣΜΤ 
 
Τα προφίλ των εκπαιδευοµένων, τα οποία αρχικά καθορίζονται από την οµάδα 

ειδικών περιέχονται στην αποθήκη Προφίλ Εκπαιδευοµένου. Κάθε ένα από αυτά 
περιγράφει τα χαρακτηριστικά των κατηγοριών των εκπαιδευοµένων, τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες που κάθε κατηγορία µπορεί να έχει. Οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων 
χρησιµοποιούνται από τη διαδικασία Αξιολόγηση µε σκοπό την επιλογή του κατάλληλου 
προφίλ στο οποίο θα ενταχθεί ένας νέος εκπαιδευόµενος. Μόλις γίνει η κατάταξη του 
εκπαιδευοµένου, στην αποθήκη Αρχεία Εκπαιδευοµένων φυλάσσεται η αντιστοίχισή του 
εκπαιδευοµένου καθώς και τυχόν προσωπικές προτιµήσεις του. 
Η δηµιουργία των προφίλ των εκπαιδευόµενων βασίζεται στις πληροφορίες που έχουν 

συλλέγει από τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο. Γίνεται σαφές ότι τα αποτελέσµατα 
από οποιοδήποτε ερωτηµατολόγια πρέπει να αξιολογηθούν έτσι ώστε να δηµιουργηθούν 
τα κατάλληλα προφίλ εκπαιδευοµένων. Η οµάδα των ειδικών πραγµατοποιεί µια 
κατηγοριοποίηση για τις πιθανές τιµές που µπορούν να δοθούν ως απαντήσεις στα 
ερωτηµατολόγια δηµιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο τρεις κατηγορίες 
εκπαιδευοµένων, τους  Αρχάριους, του Μετρίου Επιπέδου και τους Προχωρηµένους. 
Η διαδικασία ∆άσκαλος λαµβάνει τις πληροφορίες από τα Αρχεία Εκπαιδευοµένων 

οποιαδήποτε στιγµή. Πληροφορίες αξιολόγησης και πιστοποίησης αποθηκεύονται 
επίσης στη διαδικασία Αρχεία Εκπαιδευοµένων µέσω της διαδικασίας ∆άσκαλος. 
Βασιζόµενος σε αυτές τις πληροφορίες ο ∆άσκαλος, δηµιουργεί ερωτήµατα και τα 
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προωθεί στην αποθήκη Υλικό Εκµάθησης µε σκοπό αυτή να παρέχει το κατάλληλο υλικό 
στον εκπαιδευόµενο. Τέλος, η διαδικασία Παράδοσης µεταφέρει το εκπαιδευτικό υλικό 
στον εκπαιδευόµενο.  
Η διαδικασία ∆άσκαλος χρησιµοποιεί αυτή την πληροφορία για να ανακτήσει το 

εκπαιδευτικό υλικό που του ταιριάζει στην περίπτωση από την αντίστοιχη αποθήκη. 
Τυχόν αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού σχετικές µε τις επιδόσεις του φυλάσσονται στην 
αποθήκη Αρχεία Εκπαιδευοµένων. Ένα νέο προφίλ εκπαιδευόµενου µπορεί να 
δηµιουργηθεί ή ένα υπάρχον µπορεί να τροποποιηθεί βασιζόµενο στη στατιστική 
έρευνα. Αυτό το νέο προφίλ φυλάσσεται στην αποθήκη Προφίλ Εκπαιδευοµένου. 
Όταν ένας εκπαιδευόµενος ο οποίος έχει περάσει τη διαδικασία αξιολόγησης (µετά τη 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου) επισκεφθεί ξανά το προτεινόµενο σύστηµα τότε το 
προφίλ του ανακτάται από την αποθήκη Προφίλ Εκπαιδευοµένου. Αλλαγές στο προφίλ 
του εκπαιδευόµενου µπορούν να πραγµατοποιηθούν, µε βάση τη διαδικασία 
εκπαίδευσης. 
 
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Το προτεινόµενο σύστηµα εφαρµόστηκε σε ένα δοκιµαστικό περιβάλλον, στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράµµατος SPERO, και το τελικό προϊόν είναι ένα ευέλικτο 
σύστηµα το οποίο παρέχει δυνατότητα προσαρµογής ανάλογα µε τις ανάγκες των 
εκπαιδευοµένων του. Το σύστηµα αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως µία πύλη εκπαίδευσης, 
που έχει ως στόχο την οµαλή πρόσβαση του εκπαιδευτικού της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Όπως αναφέρθηκε, οι απαντήσεις του εκπαιδευόµενου στο ερωτηµατολόγιο, 
τροφοδοτούν τόσο το υποσύστηµα αξιολόγηση γνωστικού επιπέδου όσο και για το 
υποσύστηµα ηλεκτρονικής έρευνας. Έτσι ο εκπαιδευόµενος µόλις καταταχθεί στο 
κατάλληλο γνωστικό επίπεδο ΤΠΕ, θα λάβει την αντίστοιχη σειρά µαθηµάτων. Έχοντας 
πάντα ως γνώµονα το γνωστικό επίπεδο ΤΠΕ του εκπαιδευόµενου διαφορετικές σειρές 
ηλεκτρονικών µαθηµάτων προσφέρονται σε αυτόν. Ενδεικτικά οι σειρές ηλεκτρονικών 
µαθηµάτων µπορεί να περιέχουν κάποια από τα ακόλουθα θέµατα: α) Βασικές Αρχές 
Πληροφορικής και Υπολογιστών (π.χ. ορισµοί bit, byte, παρουσιάσεις υλικού 
υπολογιστών, παρουσιάσεις ειδών λογισµικού), β) Χρήση Λειτουργικών Συστηµάτων 
(π.χ. σειρά µαθηµάτων για χρήση Microsoft Windows και Linux) και γ) Χρήση 
Προγραµµάτων Εφαρµογών (π.χ. χρήση προγράµµατος κειµενογράφου, προγράµµατος 
λογιστικών φύλλων, προγράµµατος παρουσιάσεων, σχεδιαστικών προγραµµάτων κ.τ.λ. ) 
Στο πλαίσιο του δοκιµαστικού περιβάλλοντος (SPERO 2004), η έρευνα που 

στηρίχθηκε στα ερωτηµατολόγια που προαναφέραµε, πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 
πέντε ευρωπαϊκές χώρες, και τα θέµατα που φαίνεται να απασχολούν τους 
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Ελλάδος µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως εξής: έλλειψη Η/Υ, έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού, έλλειψη 
εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (SPERO statistics 
2004). 



3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Σε αυτό το έγγραφο παρουσιάσαµε πως ένα ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο, που 

σχεδιάζεται για να πραγµατοποιήσει µια έρευνα για το επίπεδο γνώσης ΤΠΕ των 
εκπαιδευτικών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία δυναµικού συστήµατος εξ’ 
αποστάσεως εκµάθησης. Σκοπός του συστήµατος που παρουσιάσαµε είναι η συλλογή 
στατιστικών στοιχείων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω έρευνες 
καθώς και η παροχή εκπαιδευτικού υλικού σχετικό µε τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών έτσι ώστε οι εκπαιδευόµενοι του να εξοικειωθούν µε τις νέες τεχνολογίες.  
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