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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από τη µια µεριά έχουµε την ραγδαία ανάπτυξη του παγκοσµίου ιστού και από την 

άλλη την ανάγκη των τµηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, να βρουν εναλλακτικούς 

τρόπους οργάνωσης της διδασκαλίας και γενικότερα αλληλεπίδρασης µε τους 

φοιτητές και τους καθηγητές, πλέον του παραδοσιακού τρόπου.  

Αυτό το κενό έρχονται να καλύψουν τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης και κατ’ 

επέκταση οι διάφορες πλατφόρµες, που έχουν αναπτυχθεί µε αυτόν τον σκοπό.  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως σκοπό τη µελέτη, εγκατάσταση και 

παραµετροποίηση της πλατφόρµας Open eClass συµφώνα µε τις ανάγκες του 

τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και πιο συγκεκριµένα των καθηγητών και των 

φοιτητών .  

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η εκπαίδευση εξαρτάται πολύ από τις 

πλατφόρµες συστηµάτων διαχείρισης µάθησης. Ο πατροπαράδοτος τρόπος 

εκπαίδευσης µετατρέπεται σ’ ένα σύγχρονο και µοντέρνο µοντέλο εκπαίδευσης. Σε 

όλη αυτή τη µετατροπή σηµαντικό ρόλο παίζει η πλατφόρµα Open eClass. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείµενο πτυχιακής 

Στην συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια καταγραφής, µελέτης και 

παρουσίασης των συστηµάτων διαχείρισης µάθησης. 

Καταγράφεται η ευρεία χρήση της πλατφόρµας Open eClass και παρουσιάζονται όλες 

οι δυνατότητες της, σε συνδυασµό µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τµήµατος 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου, του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας. 

Τέλος γίνεται η εγκατάσταση της πλατφόρµας και φροντίζουµε για την 

παραµετροποίηση της αλλά και την τροποποίηση της µέσα από διάφορες αλλαγές σε 

επίπεδο κώδικα css, htmlκαι php. 

 

∆ιάρθρωση πτυχιακής 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο µέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό 

µέρος. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται ο ορισµός των συστηµάτων 

διαχείρισης µάθησης, τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που τις έχουµε χωρίσει 

στις υποενότητες: Λειτουργιά επικοινωνίας, λειτουργίες παροχής πληροφοριών, 

λειτουργίες αξιολόγησης, λειτουργιά / δηµιουργία και διαχείριση εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου, λειτουργιά / διεξαγωγή αναζητήσεων, λειτουργιά διαχειριστικού 

περιεχοµένου. Επίσης, αναφέρονται οι ρόλοι χρηστών και τα βασικά χαρακτηριστικά 

τους. Στην εποµένη ενότητα αναλύουµε τα συστήµατα και παρουσιάζουµε τα πιο 

δηµοφιλή από αυτά, το Open eClass, το Moodle και το Βlackboard. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο Open eClass που έχουµε χωρίσει στις 

υποενότητες για αναφέρουµε για το πρόγραµµα το Open eClass και για το Claroline. 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου αναφερόµαστε στην έκδοση του Open eClass, την 

φιλοσοφία της, τα βασικά στοιχειά της, τους σκοπούς – στόχους, τα βασικά 

χαρακτηριστικά της πλατφόρµας, τους ρόλους χρηστών, τις κατηγορίες µαθηµάτων, 

και τα στοιχειά που µπορούν να συνθέσουν ένα µάθηµα και θεµατικές ενότητες. 

Τέλος, αναφέρονται οι διεπαφές χρηστών και γίνεται η περιγραφή συστήµατος καθώς 
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αναλύουµε την εισαγωγή σελίδας, το χαρτοφυλάκιο χρήστη, το πτυσσόµενο µενού, 

και τη διαχείριση πλατφόρµας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι απαιτήσεις του συστήµατος που έχουν οι 

χρήστες της πλατφόρµας (φοιτητές και καθηγητές) και τις απαιτήσεις του 

εκπαιδευτικού συστήµατος των δραστηριοτήτων του Open eClass που έχουµε 

χωρίσει σε υποενότητες, τα εργαλεία του συστήµατος για την υποστήριξη 

επικοινωνίας, για οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την υποστήριξη της 

συµµετοχής των εκπαιδευόµενων, τις απαιτήσεις σε υλικό λογισµικού. Έχοντας ως 

εργαλεία την ανάπτυξη περιεχοµένου και την υποστήριξη της διεξαγωγής των 

µαθηµάτων. Τέλος, αναφερόµαστε στα εργαλεία διαχείρισης και ότι γίνεται µέσα στο 

σύστηµα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του 

συστήµατος. Στο πρώτο µέρος αναλύουµε τις λειτουργικές προδιαγραφές που είναι 

λειτουργίες εξυπηρέτησης των διδασκόντων που τις έχουµε χωρίσει σε υποενότητες 

και είναι οι εξής: Λειτουργία σχεδίασης µαθήµατος, µη αναγκαιότητα ύπαρξης 

τεχνικών γνώσεων για την σχεδίαση του µαθήµατος, διαχείριση εκπαιδευτικού 

υλικού, δυνατότητα ορισµού περισσότερων του ενός διδασκόντων, την συγκρότηση 

οµάδων εργασίας µαθηµάτων, αποστολή εκπαιδευτικού υλικού επιλεκτικά σε µια 

οµάδα µαθητών, δηµιουργία πίνακα περιεχόµενων µαθήµατος, δηµιουργία τεστ, 

αυτόµατη εξαγωγή βαθµολογίας, τέλος της υποενότητας αυτής το βιβλίο 

βαθµολογίας – παρακολουθήσεις, επίδοσης µαθηµάτων. Στην συνέχεια αναλύουµε τα 

εργαλεία για την εξυπηρέτηση µαθηµάτων που έχουν χωριστεί σε υποενότητες, είναι 

ο χώρος αποθήκευσης υλικού, χώρος παρουσίασης προφίλ µαθητή, µηχανισµός 

αναζήτησης του εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευµένου, την δυνατότητα 

εκτύπωσης υλικού του µαθήµατος, το ηµερολόγιο, δηµιουργία οµάδων, υποβάθµιση 

εργασιών, αυτοαξιολόγηση, πρόσβαση στην ατοµική βαθµολογία, και τέλος της 

υποενότητας τη βάση δεδοµένων µαθητικών αποριών. Στην συνέχεια του τέταρτου 

κεφαλαίου αναλύουµε την λειτουργία επικοινωνίας που έχουµε χωρίσει υποενότητες, 

µηχανισµός ανταλλαγής µηνυµάτων, ανταλλαγή – κοινή χρήση αρχείων, forum 

συζητήσεων, σύγχρονη επικοινωνία (chat), και τέλος της υποενότητας οι 

ανακοινώσεις. Στη συνέχεια αναλύουµε τη λειτουργία διαχείρισης συστήµατος που 

έχουµε χωρίσει σε υποενότητες είναι η πιστοποίηση µέσω username, password, την 

υποστήριξη πολλαπλών δικαιωµάτων πρόσβασης, την ασφάλεια δεδοµένων, 
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διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού, τα στατιστικά στοιχειά, τέλος σε αυτή την 

υποενότητα αναφέρεται και η τεχνική υποστήριξη. Και στην τελευταία ενότητα 

αναλύουµε λειτουργίες της υποστήριξης των multimedia που έχουµε χωρίσει σε 

υποενότητες, την ύπαρξη βοηθηµάτων εγχειρίδιων και για παροχή βοήθειας στο 

χρήστη, τέλος σε αυτή υποενότητα διάθεση πλατφόρµας σε διαφορετικές γλώσσες. 

Στην τελευταία ενότητα του δεύτερου µέρους θα αναλύσουµε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του συστήµατος που έχουµε χωρίσει σε υποενότητες οι οποίες είναι, η 

χρήση Web Browser, η υποστήριξη Windows/Unix/Linux, η εγκατάσταση 

συστήµατος WAMP και οι λειτουργιές του WampServer, την δηµιουργία βάσης 

δεδοµένων από την επιλογή phpMyAdmin, την περιγραφή της βάσης δεδοµένων του 

Open eClass, αναλύουµε την δοµή καταλογών του Open eClass, τα υποσυστήµατα 

Modules του συστήµατος, και MySQL. Τέλος αναφερόµαστε στο πρόγραµµα του 

PHP.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε την παραµετροποίηση του συστήµατος, τον 

κώδικα µορφοποίησης του Open eClass, και κάνουµε τις απαραίτητες τροποποιήσεις 

ώστε το σύστηµα να είναι απόλυτα συµβατό µε κινητές συσκευές. Πιο συγκεκριµένα 

υλοποιούµε τα εξής: Μορφοποίηση της αρχικής σελίδας, σύνδεση χρηστών, µενού, 

λίστα µαθηµάτων του Open eClass, ρυθµίσεις εµφάνισης του. Τέλος κλείνουµε το 

πέµπτο κεφάλαιο δηµιουργώντας ένα εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος 

προσαρµοσµένο στις ανάγκες του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, για τον 

Εκπαιδευτή, τον Εκπαιδευόµενο και τον ∆ιαχειριστή. 

Τέλος κλείνουµε την πτυχιακή εργασία µε την διεξαγωγή συµπερασµάτων. 
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1. Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης 

1.1 Ορισµός συστηµάτων διαχείρισης µάθησης 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems) είναι τα 

λογισµικά συστήµατα, που στηρίζονται στις τεχνολογίες του διαδικτύου και του 

παγκόσµιου ιστού. Είναι ικανά να υποστηρίξουν την ανοικτή και εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση, µε εύχρηστο, οικονοµικά αποδοτικό και παιδαγωγικά ορθό τρόπο. 

Επίσης, τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης αίρουν τους χώρους ή χρονικούς 

περιορισµούς, προσφέρουν εξαιρετικό βαθµό ελευθερίας όσον άφορα τον τρόπο 

µάθησης, υποστηρίζουν την εκτεταµένη αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευόµενων 

και των εκπαιδευτών και επιτρέπουν τη γρήγορη και ανέξοδη συντήρηση των 

µαθησιακών πόρων. Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης παρέχουν ολοκληρωµένες 

υπηρεσίες όπως η δηµιουργία και διανοµή µαθησιακού υλικού, η επικοινωνία και η 

συνεργασία µεταξύ των χρηστών µε διάφορα µέσα και τη διαχείριση του 

εκπαιδευτικού υλικού. Προσφέρουν ενιαίο και οµοιόµορφο περιβάλλον διεπαφής και 

πρόσβαση σε διάφορες κατηγορίες χρηστών όπως εκπαιδευόµενοι, εκπαιδευτές, 

συγγραφείς µαθησιακού υλικού και διαχειριστές. Η µεγάλη διάδοση των Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Μάθησης, τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην τάση, τα συστήµατα αυτά 

να προσφέρουν τη µεταφορά των µαθησιακών πόρων και τη διαλειτουργικότητα 

µεταξύ τους κάνοντας χρήση ειδικών προτύπων. 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης τυπικά παρέχουν δυνατότητες: 

� Εργαλείων Επικοινωνίας, για τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία όπως η 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, οι συζητήσεις πραγµατικού χρόνου, οι οµάδες 

συζήτησης, οι τηλεδιασκέψεις, οι ανακοινώσεις.  

� Εργαλείων Αξιολόγησης, για τη διαχείριση διαγωνισµάτων, παραδόσεις 

εργασιών, ασκήσεων αυτό-αξιολόγησης, στατιστικά για την ενεργή 

συµµέτοχη των χρηστών στα διάφορα τµήµατα του µαθήµατος. 

� ∆ιαχείρισης Μαθηµάτων, η όποια περιλαµβάνει εργαλεία που είναι 

απαραίτητα για την επιτήρηση κάθε µαθήµατος που είναι υπεύθυνα για την 

προσαρµογή, για τη δηµιουργία, και τη διαχείριση του µαθήµατος. 
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� ∆ιαχείρισης Τάξης, η όποια περιλαµβάνει εργαλεία για τη διαχείριση των 

µαθηµάτων, τη δηµιουργία οµάδων, την ανάθεση εργασιών κλπ. 

� Εργαλείων Εκπαιδευόµενων, τα όποια διευκολύνουν τους εκπαιδευοµένους 

στη διαχείριση και µελέτη των µαθησιακών πόρων. Τέτοια εργαλεία είναι, οι 

προσωπικές και δηµόσιες σηµειώσεις επί του κειµένου, οι υπογραµµίσεις, οι 

σελιδοδείκτες, το ιστορικό, η εκτός σύνδεσης µελέτη. H αναζήτηση µέσω 

κατάλληλων κριτήριων που βασίζονται στα µεταδιδόµενα κλπ. 

� ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου, η όποια περιλαµβάνει εργαλεία µορφή του 

περιεχοµένου που θέλει να δηµιουργήσει και να αποθηκεύσει το υλικό του 

µαθήµατος µε τον δικό του τρόπο και τις ανάγκες του τµήµατος. 

� ∆ιαχείρισης Σχόλης, η όποια περιλαµβάνει εργαλεία για τη διαχείριση 

απουσιών, βαθµών, εγγράφων εκπαιδευόµενων, προσωπικών στοιχείων, 

οικονοµικών θερµότατων κλπ. 

(Γεωργιάδη, 2008)(Κουτσουρίδης, 2008) 

 

1.2 Χαρακτηριστικά συστηµάτων διαχείρισης µάθησης 

Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης θα πρέπει να έχει στόχο να αποτελέσει ένα 

ανοιχτό και προσανατολισµένο στο χρήστη περιβάλλον, που θα διευκολύνει τη 

συµµέτοχη του σε αυτό. Τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να εισαχθούν στο περιβάλλον 

του συστήµατος του προσανατολισµένου χρήστη. Παρέχει εργαλεία και δυνατότητες 

τα όποια µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε ευκολία για την ανάλυση, την κοινή χρήση 

και τη διαχείριση των δεδοµένων σας. 

Ορισµένα γενικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα σύστηµα διαχείρισης 

µάθησης: 

� Η πρόσβαση στο σύστηµα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα γρήγορη. Οποιαδήποτε 

διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι εύκολη και γρήγορη. Ο ρόλος 

χρηστών έχει διαφορετικό ρόλο στο σύστηµα και πρόσβαση. 

� Το σύστηµα θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιµο µέσω του διαδικτύου 

και να έχει υψηλή χρηστικότητα ακόµα και από άτοµα που δεν είναι ειδικοί σε 

συστήµατα µάθησης. 
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� Το σύστηµα θα πρέπει να περιέχει ένα φιλικό και να είναι διαθέσιµο 

περιβάλλον επαφής. 

� Η συγγραφική διαδικασία θα πρέπει να απαιτεί προγραµµατιστικές δεξιότητες 

ή ιδιαίτερες γνώσεις της επιστήµης των υπολογιστών. 

� Το σύστηµα θα πρέπει να είναι όσο γίνεται δηµοκρατικό και οποιαδήποτε 

διαδικασία απόφασης όσο γίνεται περισσότερα διάφανης. Για τη διαδικασία 

απόφασης θα πρέπει να τεθούν ξεκάθαροι κανόνες και οδηγίες που θα 

ανακοινωθούν σε όλα τα µέλη του συστήµατος. 

� Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει την εισαγωγή µιας µεγάλης ποικιλίας 

τύπων αρχείων µε ιδιαίτερη έµφαση στα αρχεία πολυµέσων. 

� Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να 

επαναχρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία διαφορετικών αντικειµένων  µάθησης 

και εκπαιδευτικών ενοτήτων, και αποφεύγοντας έτσι την πολλαπλή αντιγραφή 

του συστήµατος. 

� Οι σειρές µαθηµάτων θα πρέπει να χωρίζονται σε επιµέρους τµήµατα. Με τον 

τρόπο αυτό, τα µαθήµατα θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από άτοµα 

που δεν επιθυµούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το µάθηµα αλλά µέρος, 

µονό αυτού. 

� Τα στοιχειά ενός µαθήµατος θα πρέπει να µπορούν να συνενώνονται και να 

συναθροίζονται εύκολα ώστε να είναι δυνατή η δηµιουργία µιας αποθήκευσης 

εκπαιδευτικού υλικού. 

� Θα πρέπει να παρέχονται αξιολόγηση του εκπαιδευόµενου µε άµεση 

ανάδραση από το σύστηµα. Αυτή µπορεί να περιλαµβάνει ερωτήσεις σωστό 

/λάθος, πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων, αντιστοίχισης, 

συµπλήρωση κενού ανοικτές ερωτήσεις. 

� Οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευόµενων µε το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει 

να παρακολουθούνται. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις περιλαµβάνουν, µεταξύ 

άλλων, το χρόνο που ένας εκπαιδευόµενος παίρνει σε έναν πόρο µάθησης, 

άλλους παρόµοιους πόρους που ο εκπαιδευόµενος επιλεγεί να δει, αλλά και 

απαντήσεις του σε πιθανές ερωτήσεις αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό, ο 

χρήστης θα µπορεί να δει ανά πασά στιγµή τα αποτελέσµατα των ενεργειών 

του και να διαπιστωθεί το επίπεδο ετοιµότητας του σε θέµατα που τον 

ενδιαφέρουν. 
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� Οι σειρές µαθηµάτων θα πρέπει να σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

ανεξάρτητες από το σύστηµα µέσω από το οποίο διανέµονται. 

� Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στα µέλη του να 

επικοινωνούν µεταξύ τους. 

� Πρέπει να είναι συµβατό µε τα πιο γνωστά περιγραφικά πρότυπα των πόρων 

µάθησης όπως το imps, acid. 

 

1.3 Λειτουργίες συστηµάτων διαχείρισης µάθησης 

Οι βασικές λειτουργίες που µπορούν να υποστηρίξουν τα συστήµατα διαχείρισης 

µάθησης είναι οι εξής: 

1.3.1 Λειτουργία επικοινωνίας 

Μέσω των λειτουργιών αυτών αναπτύσσονται εκπαιδευτικές τεχνικές, οι όποιες 

συντελούν στην ανάπτυξη δηµιουργικής και κριτικής σκέψης. 

Η αλληλεπίδραση ανάµεσα: 

� Στον εκπαιδευτή µε τον κάθε εκπαιδευόµενο, 

� Στον εκπαιδευτή µε την οµάδα των εκπαιδευόµενων, 

� Στον εκπαιδευόµενο µε την υπόλοιπη οµάδα των εκπαιδευόµενων. 

 

Παραδείγµατα λειτουργιών επικοινωνίας 

Σύγχρονη Επικοινωνία 

Υπηρεσία γραπτών µηνυµάτων: Προσφέρει ικανοποιητική άµεση επικοινωνία από 

απόσταση µεταξύ των ενδιαφερόµενων εκπαιδευόµενων µε εκπαιδευτές. Αλλά αν και 

παρέχει δυνατότητες audio/video ταυτόχρονα, είναι αργή και κουραστική και απαιτεί 

συνεχή ταχύτητα πληκτρολόγησης. Έχει παρατηρηθεί, πως οι εκπαιδευόµενοι που 

δεν συµµετείχαν ενεργά στις συζητήσεις στις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας 

είναι πιο πιθανό να συµµετάσχουν σε από απόσταση συζητήσεις, επειδή αυτές είναι 

πιο προσωπικά θέµατα, αλλά και επειδή δίνουν χρόνο στους εκπαιδευόµενους να 

σκεφτούν πριν πληκτρολογήσουν της απάντηση του. 

Τηλεδιάσκεψη: Χρησιµοποιείται ως εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Η αξιοποίηση της 

µεταφέρει όλα τα πλεονεκτήµατα της ζωντανής συνεργατικής διακρατικής µάθησης 

της αίθουσας διδασκαλίας σε απόσταση, καταργώντας τα χωροταξικά προβλήµατα 

και όρια. Απαιτεί ισχυρή τεχνολογική υποστήριξη και εξοπλισµό για σχετικά µικρό 
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πλήθος συµµετεχόντων, ή εναλλακτικά ειδικά εξοπλισµένες και διαµορφωµένες 

αίθουσες για µεγάλο πλήθος συµµετεχόντων. Επίσης, απαιτεί αυξηµένες γνώσεις και 

εξοικείωση από τους εκπαιδευτές. 

 

Ασύγχρονη Επικοινωνία 

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές υπηρεσίες ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µεµονωµένα και ανεξάρτητα ή ενσωµατωµένες σε 

ολοκληρωµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης. Η επιλογή της κατάλληλης 

υπηρεσίας εξαρτάται από τη γνώση των δυνατοτήτων της και από τη σωστή χρήση 

και αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς. 

Τις εξής υπηρεσίες: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο email: Χρησιµοποιείται για την 

επικοινωνία από απόσταση µεταξύ ενδιαφερόµενων εκπαιδευόµενων µε εκπαιδευτές. 

Ενισχύει την αίσθηση να µεταφέρει µηνύµατα, προτάσεις, ανακοινώσεις. Η χρήση 

της υπηρεσίας αυτής είναι σηµαντική για την ευελιξία και την επέκταση των 

χρονικών ορίων επικοινωνίας που προσφέρει ανάµεσα σε εκπαιδευτές και 

εκπαιδευοµένους. Για τη χρησιµότητα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε 

εκπαιδευτικά περιβάλλον τα οποία έχουν βρεθεί ότι η επικοινωνία ανάµεσα στους 

διδάσκοντες και στους διδασκόµενους και στους διδασκόµενους µεταξύ τους έχει 

σηµαντικά αυξηθεί µε τη δυνατότητα της ταχύτατης ανταλλαγής των πληροφοριών 

µέσω διαδικτύου. Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να ρωτούν εύκολα και άµεσα εκτός 

των προ καθαρισµένων ωραρίων διδασκαλίας στην αίθουσα, να επικοινωνούν µε το 

διδάσκοντα, να αναφέρουν τις απορίες τους, τα πιθανά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν κατά την προετοιµασία των εργασιών τους, σε ελευθέρα ωράρια, που 

εξυπηρετούν τους διδάσκοντες. Επιπρόσθετα, οι διδάσκοντες µπορούν να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες µε τους εκπαιδευοµένους µέσω της αποστολής 

µηνυµάτων, ανάθεσης εργασιών, διάθεσης του µαθησιακού υλικού σε ατοµικό 

επίπεδο ή σε όλους ταυτόχρονα τους εκπαιδευοµένους πιο άµεσα και εύκολα. 

 

Οµάδες Συζήτησης: Χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη διαδικασιών συνεργατικής 

µάθησης από απόσταση. Σχετικές µελέτες αναγνωρίζουν την αξιοποίηση της 

υπηρεσίας αυτής για την επαφή και επικοινωνία των εργασιών και τη µεγαλύτερη σε 

βάθος κατανόηση του µαθησιακού υλικού. Η χρήση των οµάδων συζήτησης από 

απόσταση για την ανταλλαγή της γνώσης σε ένα εκτεταµένο πεδίο πληροφοριών 
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φέρνει άµεσα σε επαφή ένα µεγάλο αριθµό ενδιαφερόµενων µε κοινό σκοπό την 

ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών. 

1.3.2 Λειτουργίες παροχής πληροφοριών 

Οι λειτουργίες πληροφοριών αυτές αφορούν τόσο τη µαθησιακή πορεία του 

εκπαιδευόµενου όσο και προσωπικές πληροφορίες, οι όποιες θα συντελέσουν στην 

καλύτερη αλληλεπίδραση των συνεκπαιδευµένων. Στις πληροφορίες αυτές 

συµπεριλαµβάνονται και αυτές που αφορούν την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το 

σύστηµα. 

Παραδείγµατα λειτουργιών παροχή πληροφοριών: 

� ∆ηµιουργία προσωπικού φακέλου του χρήστη. 

� ∆υνατότητα αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών (δηµιουργία 

προσωπικού προφίλ των χρηστών µε δυνατότητα εµφάνισης ή µη των 

πληροφοριών αυτών στους υπολοίπους χρήστες του συστήµατος). 

� Μηχανισµός ανακοινώσεων µε προθεσµίες και αλλά σηµαντικά γεγονότα. 

� Παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευόµενων και παροχή των 

πληροφοριών αυτών, τόσο στον εκπαιδευόµενο όσο και στον εκπαιδευτή. 

1.3.3 Λειτουργίες αξιολόγησης 

Οι λειτουργίες αξιολόγησης παρέχουν την δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να αυτό-

αξιολογείται καινα λαµβάνει ανατροφοδότηση, στον εκπαιδευτή να αξιολογεί τον 

εκπαιδευόµενο και στον εκπαιδευόµενο να αξιολογεί τον εκπαιδευτή και την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παραδείγµατα λειτουργιών αξιολόγησης: 

� Τεστ και δραστηριότητες που σχεδιάζει και δηµιουργεί ο εκπαιδευτής. 

� Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό–λάθος, ερωτήσεις σύντοµες 

απάντησης. 

� ∆υνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευόµενο να εκφράσει την άποψη του 

σχετικά µε το µάθηµα, τη διδακτέα ύλη, τη διαδικασία διδασκαλίας. Οι 

εκπαιδευτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις έρευνες αυτές για να µαζέψουν 

δεδοµένα, τα όποια µπορούν να τους βοηθήσουν στη βελτίωση του 

µαθήµατος. 
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1.3.4 Λειτουργίες δηµιουργίας και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου 

Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα τόσο της δηµιουργίας όσο και της διαχείρισης του 

εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό µπορεί να ανανεώνεται και να επαναχρησιµοποιείται 

από διαφορετικούς εκπαιδευτές, οι οποίοι θα το προσαρµόσουν στις ανάγκες της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Παραδείγµατα λειτουργιών δηµιουργίας και διαχείρισης 

� ∆ηµιουργία και τοποθέτηση του εκπαιδευτικού υλικού του µαθήµατος στο 

σύστηµα τον εκπαιδευτή. 

� Τοποθέτηση εργασιών στο σύστηµα από τους εκπαιδευοµένους. 

� ∆υνατότητα στους εκπαιδευοµένους, αποθήκευσης του υλικού του µαθήµατος 

έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η επεξεργασία αυτού και εκτός του 

συστήµατος. 

1.3.5 Λειτουργίες διεξαγωγής αναζητήσεων 

Πραγµατοποιούνται για την αναζήτηση συγκεκριµένου µαθησιακού υλικού που είναι 

χρήσιµο στην εκπαιδευτική διαδικασία, από το σύνολο του εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου που διαχειρίζεται το σύστηµα. Στην αναζήτηση µπορεί να 

συµπεριλαµβάνονται και οι συζητήσεις, οι εργασίες των εκπαιδευόµενων, οι χρήστες, 

οι ανακοινώσεις. 

Παραδείγµατα λειτουργιών διεξαγωγής αναζητήσεων. 

� Αναζήτηση µαθησιακού υλικού εντός του συστήµατος. 

� Αναζήτηση πληροφοριών εκτός του συστήµατος. 

� Αναζήτηση ανακοινώσεων. 

� Αναζήτηση χρηστών. 

1.3.6 Λειτουργίες διαχειριστικού περιεχοµένου 

Αφορούν στη διαχείριση των χρηστών, διαχείριση των αρχείων που δηµιουργούνται 

όπως είναι οι εργασίες των εκπαιδευόµενων, αλλά και των αρχείων που περιέχουν το 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραδείγµατα λειτουργιών διαχειριστικού περιεχόµενου. 

� Πρόσβαση σε στατιστικά στοιχειά που αφορούν τα µαθήµατα, τους 

εκπαιδευοµένους και τους εκπαιδευτές. 
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� ∆υνατότητα διαχείρισης όπως: τροποποίηση, διαγραφή αρχείων, 

συµµετεχόντων, από τους χρήστες του συστήµατος ανάλογα µε τα δικαιώµατα 

τους. 

1.4 Ρόλοι χρηστών 

Ο ρόλος χρηστών είναι σηµαντικός παράγοντας του σχεδιασµού ενός Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Μάθησης, είναι ο καθορισµός ρόλων των χρηστών και το επίπεδο 

πρόσβασης του στο σύστηµα. Οι ρόλοι των χρηστών στο σύστηµα πρέπει να είναι 

διακριτοί και να καθορίζουν πλήρως τα δικαιώµατα και τις δυνατότητες τους. Στη 

συνεχεία περιγράφονται οι πολιτικές που γενικά ορίζουν τις αλληλεπιδράσεις των 

χρηστών σε ένα σύστηµα. Οι ρόλοι που εµπλέκονται στο σύστηµα είναι: 

� Επισκέπτης: Αυτός ο τύπος αναφέρεται σε όσους χρήστες δεν έχουν εγγράφει 

ακόµη στο σύστηµα. Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας µπορούν να δουν µονό 

γενικές πληροφορίες και µια επίδειξη του συστήµατος, σχετικά µε το τι 

προσφέρει, χωρίς να µπορούν να προηγηθούν σε µεγαλύτερο. Επιπλέον, έχουν 

τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστηµα συµπληρώνοντας µια φόρµα 

εγγραφής, µε την όποια τους ανατίθεται κάποιος από τους παρακάτω ρόλους. 

� Μέλος: Μέλη του συστήµατος θεωρούνται οι χρήστες που δεν έχουν ακόµα 

πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά έχουν ένα όνοµα χρήσης και έναν 

κωδικό από τα όποια αναγνωρίζονται. Αυτοί οι χρήστες µπορούν να 

πληροφορηθούν για τα διαθέσιµα µαθήµατα, χωρίς όµως να έχουν πρόσβαση 

σε αυτά. 

� Εκπαιδευόµενος: Αυτός ο ρόλος αντιστοιχεί σε µέλη που έχουν αιτηθεί να 

αναλάβουν το ρόλο του εκπαιδευόµενου και που έχουν δηµιουργήσει 

λογαριασµό στο σύστηµα συµπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία ώστε να τους 

ανατεθεί ο συγκεκριµένος ρόλος δηµιουργώντας το προσωπικό τους προφίλ. 

Ένας εκπαιδευόµενος µπορεί να προσπελάσει τα διαθέσιµα µαθήµατα µε α) 

Φυλλοµέτρηση, σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευόµενος διαβάζει το 

περιεχόµενο του µαθήµατος µε ένα τρόπο µη συστηµατικό. Οι 

αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευόµενων µε το περιεχόµενο δεν 

παρακολουθούνται. β) Μελέτη, αυτός αναµένεται να είναι ο συνήθης τρόπος 

προσπέλασης ενός µαθήµατος το σύστηµα παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις 

του εκπαιδευµένου µε το εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά µε το χρονικό 
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διάστηµα που έµεινε σε ένα µάθηµα, αν επέλεξε να δει αλλάσχετικά 

µαθήµατα καθώς και για τις απαντήσεις που έδωσε σε τυχόν ερωτήσεις 

αξιολόγησης. 

� Εκπαιδευτής: Ο ρόλος του εκπαιδευτή ανατίθεται σε µέλη που επιθυµούν να 

αναβαθµίσουν το ρόλο τους στο σύστηµα και που έχουν το κατάλληλο 

ακαδηµαϊκό για υποστηρίξουν της ανάγκες από των εκπαιδευόµενο. Χρήστες 

µε αυτόν τον ρόλο µπορούν να είναι εκπαιδευτές σε ένα ή περισσότερα 

µαθήµατα. Ένας εκπαιδευτής µπορεί να καθορίσει το µέγιστο αριθµό 

εκπαιδευµένων που θα µπορεί να υποστηρίζει, απαντά σε πιθανές απορίες ή 

έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για το µαθησιακό προφίλ των εκπαιδευόµενων 

και για τις αλληλεπιδράσεις τους µε το περιεχόµενο ενός µαθήµατος και τους 

καθοδηγεί κατάλληλα. 

� Συγγραφείς: Κάθε µέλος του συστήµατος µπορεί να αιτηθεί να αναβαθµίσει το 

ρόλο του και να αναλάβει αυτόν συγγραφέα. Χρήστες µε αυτόν τον ρόλο 

έχουν σαν κύριο µέληµα την παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους 

εκπαιδευµένους. Μπορούν να προσπελάσουν το εργαλείο δηµιουργίας 

περιεχοµένου αλλά και τα διάφορα µαθήµατα. Επίσης επιτρέπεται να 

εισάγουν αρχεία διαφόρων τύπων περιεχοµένου στο σύστηµα, να 

δηµιουργήσουν αντικείµενα µάθησης, να δηµιουργήσουν και να χειριστούν 

µαθήµατα και να εισάγουν µεταδιδόµενα. 

� Η συντακτική επιτροπή: Είναι µια ειδική οµάδα που πρώτων αποφασίζει για 

την ανάθεση ή όχι του ρολού του εκπαιδευοµένου, του συγγραφέα ή του 

εκπαιδευτή σε ένα µέλος του συστήµατος. ∆εύτερον, µπορεί να αποµακρύνει 

ένα µέλος του συστήµατος από την εκπαιδευτική συνιστώσα, και τέλος 

ελέγχει ποιοτικά οποιαδήποτε αλλαγή πραγµατοποιείται στο εκπαιδευτικό 

υλικό και την εγκρίνει ή την απορρίπτει ανάλογα. 

� ∆ιαχειριστής: Αναπαριστά ένα σύνολο χρηστών µε τεχνικό ρόλο που έχουν 

σαν κύριο µέληµα α) Την ανάθεση ρόλου σε εγγεγραµµένα µέλη του 

συστήµατος, β) Την εισαγωγή ή την αποµάκρυνση µελών του συστήµατος, γ) 

Την ενεργοποίηση νέας λειτουργικότητας ή την απενεργοποίηση υπάρχουσας, 

δ) Τον έλεγχο της συνέπειας των δεδοµένων, ε) Την επιδιόρθωση πιθανών 

σφαλµάτων. 
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1.5 Βασικά χαρακτηριστικά αξιολόγησης 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μάθησης τα όποια θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση και να συµπεριλαµβάνονται 

στους άξονες αξιολόγησης, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία είναι: 

1. Καταλληλόλητα: Το σύστηµα πρέπει να είναι κατάλληλο για τους χρήστες ή 

οµάδα χρηστών στην όποια απευθύνεται και παράλληλα να καλύπτει τους 

στόχους για τους οποίους δηµιουργήθηκε. 

2. Προσαρµοστικότητα: Η δυνατότητα προσαρµογής σε διαφορετικές 

καταστάσεις, διαφορετικές οµάδες χρηστών και τύπους µάθησης. 

3. Αποδοτικότητα – Αποτελεσµατικότητα: Η χρήση του συστήµατος πρέπει να 

είναι αποδοτική για το χρήστη. Να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

ανακαλεί και να χρησιµοποιεί τη κατάλληλη κάθε φορά πληροφορία, χρήσιµη 

στη µελέτη του. Να προετοιµάζει το χρήστη ώστε να είναι ικανός να λύσει 

προβλήµατα.  

4. Εκπαιδευτικός σχεδιασµός: Συµπεριλαµβάνει τη µεθοδολογία και τις 

διδακτικές στρατηγικές που χρησιµοποιούνται. 

5. Πρόσβαση χρήστη: Αναφέρεται κυρίως στην ποιότητα της προσέγγισης του 

εκπαιδευόµενου µε το σύστηµα, και το κατάλληλο σχεδιασµό της επιφάνειας 

χρήσης. 

6. Έλεγχος στο µαθητή: Αναφέρεται στο ρυθµό της ροής των πληροφοριών που 

διοχετεύονται από το σύστηµα προς το χρήστη. Ο ρυθµός αυτός θα πρέπει να 

είναι ελεγχόµενος. 

7. Παρουσίαση: Η παρουσίαση της πληροφορίας πρέπει να γίνεται µε έναν 

οµαλό, κατάλληλο και λογικό τρόπο. Τα παραδείγµατα και τα µέσα 

µεταφοράς της πληροφορίας πρέπει να είναι σχετικά µε το αντικείµενο του 

συστήµατος. Το κείµενο να φαίνεται καθαρά και το µέγεθος του να είναι 

κατάλληλο για αυτό που χρησιµοποιεί το σύστηµα. Επίσης να είναι σωστή η 

δοµή και από γραµµατικά λάθη και από σύνταξη. 

8. Ευκολία στη χρήση: Αναφέρεται στην ευκολία πλοήγησης, στη διαθεσιµότητα 

της χρήσης βοήθειας όποτε ζητηθεί, στην ευκολία εξόδου από µια κατάσταση, 
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στην παράκαµψη εµφανιζόµενων πληροφοριών που προσωρινά δεν 

ενδιαφέρουν το χρήστη. 

1.5.1 Η αξιολόγηση των συστηµάτων διαχείρισης µάθησης 

Οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία έχουν βελτιώσει την ταχύτητα της πρόσβασης 

στις πληροφορίες, την άµεση σχέση ανάµεσα στους εκπαιδευοµένους και σε ένα 

βαθµό, το µοίρασµα της γνώσης και της γλώσσας. ∆εν έχουν, όµως ως τώρα επιφέρει 

πραγµατική µεταβολή στα συστήµατα της µάθησης. Όσο προχωρά η ανάπτυξη 

καινοτοµικών εφαρµογών για την εκπαίδευση, τόσο γίνεται περισσότερο εµφανής η 

ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η παιδαγωγική τους διάσταση και να αξιολογείται από 

παιδαγωγική/εκπαιδευτική σκοπιά. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ανάπτυξη 

έγκυρων, αξιόπιστων και εύχρηστων εργαλείων. 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Σ∆Μ) επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την 

εποικοδοµητική, συνεργατική και διερευνητική µάθηση, παρέχοντας νέα τεχνολογικά 

εργαλεία και επιτρέποντας καλύτερη κατανοµή αλλά και την ξανά χρησιµοποίηση 

των πόρων, έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρονται από τις 

λειτουργίες της Τεχνολογικής Πληροφορικής. 

Στοχεύουν στη διευκόλυνση εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων και όχι απλά στην 

on‐line αναπαραγωγή του περιβάλλοντος µιας αίθουσας διδασκαλίας. Παρόλο που τα 

περισσότερα έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά και δυνατότητες, κάποια 

ανταποκρίνονται καλύτερα από άλλα σε συγκεκριµένα εκπαιδευτικά πλαίσια και 

κάποια είναι, απλώς, καλύτερα σχεδιασµένα. Το πρόβληµα είναι πώς µπορεί κάποιος 

να αξιολογήσει από µια εκπαιδευτική προοπτική τις ιδιότητες, τις δυνατότητες και 

τον προσανατολισµό διαφορετικών συστηµάτων. 

Για τη θετική αξιολόγηση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μάθησης, θεωρείται πως θα 

πρέπει να επιτυγχάνονται οι παρακάτω δύο στόχοι: 

1. Θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες για βελτίωση της ποιότητας της 

διδασκαλίας και της µάθησης σε σχέση µε τις υπάρχουσες µεθόδους. 

2. Θα πρέπει να βοηθούν τους εκπαιδευτές µειώνοντας το διαχειριστικό φορτίο, 

ώστε να µπορούν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες κάθε εκπαιδευόµενου. 

 (Κουτσουρίδης, 2008) 
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1.6 Συστήµατα 

Υπάρχουν πολλά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης, ανοιχτού και κλειστού 

κώδικα.(Κουτσουρίδης, 2008) 

� Open eClass 

� Moodle 

� ATuror 

� ILIAS 

� Baraar 

� Bodigtion 

� Craroline  

� Cose 

� CoMPU 

� Docebo 

� Dokeos 

� DotLRN 

� Eledge Open Learning Management System 

� eStudy 

� Fle3 

� Ganesha 

� Interact 

� KEWLNextGe 

� LogiCampus 

� LON-CAPA 

� Manhattan Virtual Classroom 

� metacoon 

� MIT OpenCourseWare 

� OLAT (Online Learning and Training) 

� Open knowledge (OKI) 

� Open e-LMS 

� Sakal Project 

 

 



13 
 

Εµπορικά 

� ANGEL Learning 

� Blackboard 

� Centra 

� Checkpoint 

� Desire2Learn 

� eCollege 

� e.Learn platform 

� Elluminate Learning Suite 

� Enterprise 

� ePreceptor 

� ForstClass 

� IntraLearn 

� Mindflash 

� PEA 

� TopClass 

� WebCT 

 

1.6.1 Παρουσίαση Open eClass 

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «Open eClass» υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Ο στόχος της είναι η ενσωµάτωση των 

νέων τεχνολογιών και η χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

πλατφόρµα Open eClass είναι σχεδιασµένη µε σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη 

της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του καθηγητή στον 

όποιο δίνει δυνατότητα να οργανώνει εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά 

µαθήµατα, µε το υλικό που διαθέτει (σηµειώσεις, παρουσίασης εργασίες, κλπ.), τα 

όποια ενισχύουν την εκπαιδευτική του δραστηριότητα και την επαφή του µε τους 

φοιτητές. 

Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρµας Open eClass είναι: 

� Οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών. 

� Οι κατηγορίες των µαθηµάτων. 

� Η ευκολία χρήσης και δηµιουργία µαθήµατος. 

� Η δοµηµένη παρουσίαση του µαθήµατος. 
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Οι ρόλοι των χρηστών ακολουθούν µια φυσική διαβάθµιση. Υποστηρίζονται τρεις 

διακριτοί ρόλοι στους οποίες συγκαταλέγονται ο καθηγητής, ο χρήστης-φοιτητής και 

ο διαχειριστής. 

Ο κεντρικός ρόλος είναι αυτός του καθηγητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 

δηµιουργία και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του 

καθηγητή δηµιουργείται από τους διαχειριστές, και κατόπιν αίτηση του 

ενδιαφεροµένου. Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί να 

πραγµατοποιήσει έγγραφες για χρήστες-φοιτητές σε µαθήµατα, αλλά και να 

διαγράψει εγγραφές αντίστοιχα. Επίσης, µπορεί να εισάγει το ψηφιακό υλικό του 

µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσίασης, video, κλπ.) να δηµιουργεί οµάδες 

συζητήσεων καθώς και ασκήσεις αξιολόγησης. 

Ο χρήστης-φοιτητής µπορεί να εγγράφει σε όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να 

µελετήσει το ψηφιακό υλικό, να συµµετάσχει σε οµάδες συζητήσεων καθώς και σε 

ασκήσεις αξιολόγησης. Ο λογαριασµός του χρήστη-φοιτητή δηµιουργείται αυτόµατα 

µε την εγγραφή του στην πλατφόρµα. 

Επίσης ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει την εποπτεία όλης της πλατφόρµας, 

δηλαδή, είναι σε θέση να δηµιουργεί τους λογαριασµούς των καθηγητών, να 

διαχειρίζεται και να ανανεώνει όλα τα µαθήµατα, να ελέγχει τους λογαριασµός των 

χρηστών, τέλος να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση 

δεδοµένων. 

Στην πλατφόρµα Open eClass υποστηρίζονται τρεις κατηγορίες µαθηµάτων, το 

ανοικτό, το ανοικτό σε εγγραφή καθώς και κλειστά µαθήµατα. Έχουν ως εξής: 

� Ανοικτό µάθηµα είναι τα µαθήµατα ελεύθερης πρόσβασης, στα όποια µπορεί 

να έχει πρόσβαση ένας χρήστης ακόµα κι αν δεν διαθέτει λογαριασµό. 

� Ανοικτό σε εγγραφή είναι τα µαθήµατα στα όποια µπορεί να έχει πρόσβαση 

ένας χρηστής µονό αν έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγράφει σε 

αυτά.  

� Επίσης κλειστά µαθήµατα θεωρούνται τα µαθήµατα στα όποια µπορεί να 

εγγράφει ένας χρήστης που έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα µονό αν του το 

επιστέψει ο καθηγητής. 

(Γεωργιάδη, 2008)(Κουτσουρίδης, 2008) 
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Εικόνα 1 Παρουσίαση Open eClass. 

 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Ελεύθερη διανοµή της πλατφόρµα 

απαλλαγµένη από άδειες χρήστη. 

 

Αδυναµία µέτρησης της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος. 

 

Σχεδιασµός να ταιριάζει στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις του ακαδηµαϊκού 

περιβάλλοντος. 

 

Έλλειψη οργανωµένου συστήµατος 

επικοινωνίας και ανάδρασης µε τους 

χρήστες. 

 

Συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη. 

 

Σύνθετος κώδικα σχεδιασµένος τµηµατικά µε 

διαφορετικές φιλοσοφίες κάθε φορά. 

Ευκολία στη χρήση και τη διαχείριση. 

 

 

Χρήση ανοικτών προτύπων. 
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∆υνατότητα πολύγλωσσης υποστήριξης. 

 

 

Μεγάλη εγκαταστηµένη βάση δεδοµένων. 

 

 

Χρηµατοδότηση από την ευρωπαϊκή 

ένωση προσπαθειών που αφορούν την 

αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών 

 

 

Λειτουργιά σε όλα τα λειτουργικά 

συστήµατα (Unix, Linux, MSWindows). 

 

Πίνακας 1 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα του Open eClass 

 

1.6.2 Παρουσίαση Moodle 

Το Moodle είναι ένα σύστηµα ανοικτού κώδικα, το όποιο ήρθε στη δεκαετία του ’90 

από martinDugiamas, και το όποιο είναι βασισµένο σε συγκεκριµένες παιδαγωγικές 

αρχές, οι όποιες υπογραµµίζουν τη σηµασία του πολιτισµού της µάθησης, της 

θεωρίας του πλαίσιου στη κατασκευή γνώσης. Η φιλοσοφία του αυτή, στηρίζεται στη 

διαπίστωση πως ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλοεπιδρά µε το 

περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η διαδικασία της µάθησης ενισχύεται όταν ο 

εκπαιδευόµενος δηµιουργεί κάτι νέο επάνω σε εκείνα τα όποια έχει προηγουµένως 

διδαχθεί. Αποτελεί µια εικονική κοινότητα, στην όποια κυριαρχεί η συνεργασία και η 

συλλογικότητα, τόσο µεταξύ εκπαιδευόµενων όσο και µεταξύ εκπαιδευτών. Το 

Moodle είναι διαθέσιµο σε 75 γλώσσες. Ένα από τα κυρία χαρακτηριστικά του, στο 

οποίο και οφείλει µεγάλο ποσοστό της ευρείας αποδοχής του από την κοινότητα 

χρηστών του διαδικτύου, είναι η ιδιότητα του να έχει ένα σύνολο λειτουργικών 

ενοτήτων – αυτοτελή τµήµατα κώδικα τα όποια συχνά αναφέρονται ως Modules και 

τα όποια επιτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες. Τα Modules αναπτύσσονται και 
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εξελίσσονται διαρκώς από τα µέλη της κοινότητας χρηστών του και µπορεί να είναι 

είτε µε τη µορφή Blocks, είτε µε τη µορφή δραστηριοτήτων ή πήγες πληροφοριών. 

Τα Blocks παρέχουν χρήσιµες λειτουργιές στους χρήστες του συστήµατος. Περιέχουν 

τα µηνύµατα µεταξύ χρηστών, τις επικείµενες δραστηριότητες, τα νέα σχετικά µε το 

µάθηµα, τα επικείµενα γεγονότα, τους συνδεδεµένους χρήστες. Επίσης, κάνουν 

διαθέσιµες τις λειτουργιές του συστήµατος και βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση 

της. 

Οι δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να αλληλοεπιδράσει 

µε τον εκπαιδευτή ή το σύστηµα εκπαίδευσης. Οι πήγες πληροφοριών βοηθούν στη 

δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού µέσα σε ένα µάθηµα. 

(Γεωργιάδη, 2008)(Κουτσουρίδης, 2008) 

 

Εικόνα 2 Παρουσίαση Moodle 

 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Ελεύθερη διανοµή της πλατφόρµας 

απαλλαγµένη από άδειες χρήσης. 

 

Πολύπλοκο περιβάλλον επαφής µε όχι 

και τόσο διαισθητική λειτουργιά. 

 

Παραµετροποίηση του συστήµατος τα 

περισσότερα χαρακτηριστικά 

∆υσκολία στη χρήση κυρίως από το ρόλο 

του εκπαιδευτικού. 
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λειτουργιάς του Moodle οργανώνονται 

σε modules, τα όποια µπορούν να 

παραµετροποιηθούν. 

 

 

Συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη µε 

πολύ ενεργή κοινότητα. 

 

∆υσκολία παραµετροποίησης επιφάνειας 

από τη µεριά του εκπαιδευτικού. 

 

Προσαρµογή ρόλων χρηστών. 

 

Έλλειψη σε λειτουργίες ελέγχου. 

 

Ερωτηµατολόγια. 

 

 

Τήρηση στατιστικών στοιχείων. 

 

 

Χρήση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

 

 

Υψηλή τεχνική απόδοση εκτέλεσης 

των λειτουργιών. 

 

 

Ικανοποιητική ποιότητα.  

Αλληλεπίδρασης. 

 

 

Χρήση ανοικτών προτύπων.  

∆υνατότητα πολύ γλωσσικής 

υποστήριξης. 

 

 

Τήρηση αντίγραφων ασφάλειας 

(Backup). 

 

 

Λειτουργιά σε όλα τα λειτουργικά 

συστήµατα (Unix, Linux, mswindows). 

 

Πίνακας 2 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα του Moodle 
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1.6.3 Παρουσίαση Blackboard 

Το Blackboard είναι ένα σύστηµα που παρέχει σύγχρονα εργαλεία συνεργασίας. 

Συµφώνα µε τις µελέτες η λειτουργικότητα και η επιφάνεια χρήσης του, 

χαρακτηρίζεται ως περιβάλλον, που συνήθως αξιοποιείται για την δηµιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού εύκολα προσβάσιµο σε πολλαπλούς χρήστες. 

Το σύστηµα διαθέτει τρία επίπεδα αδειοδότησης. Το πρώτο επίπεδο, περιγράφεται ως 

ένα σύστηµα διαχείρισης εκπαιδευτικών κύκλων, ενώ τα δυο επόµενα αναφέρονται 

σε ευρύτερες ανάγκες µεγαλύτερων εκπαιδευτικών κλιµάκων, όπως για παράδειγµα η 

διαχείριση ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Επίσης, στοχεύει στην κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών χρησιµοποιώντας µέσα σύγχρονης και ασύγχρονης 

διδασκαλίας. Παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας και εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των εκπαιδευόµενων και των εκπαιδευτών µέσα σε περιβάλλον πραγµατικού 

ή µη χρόνου. 

Οι βασικές λειτουργίες του συστήµατος περιλαµβάνουν τη ∆ιαχείριση Μαθηµάτων 

όπου παρέχονται λειτουργίες οι όποιες υποστηρίζουν τη διαχείριση τους. Οι 

λειτουργίες αυτές εστιάζουν κυρίως στην αποτελεσµατική δηµιουργία και οργάνωση 

των µαθηµάτων, καθώς και σε εργαλεία διαχείρισης φοίτησης και αρχειοθέτησης 

(εισαγωγή – εξαγωγή µαθηµάτων, αντίγραφα ασφάλειας µαθηµάτων κλπ.). Επίσης η 

προσαρµοστικότητα του παρέχει στον εκπαιδευτή τη δυνατότητα καθοδήγησης 

µαθηµάτων και δραστηριοτήτων, βάσει κριτήριων τα όποια ο ίδιος επιλεγεί. 

Περιεχόµενα µαθηµάτων, συζητήσεις, αξιολογήσεις, αναθέσεις εργασιών ή άλλες 

δραστηριότητες, µπορούν να δοθούν στους εκπαιδευόµενους βάσει κριτήριων, τα 

οποία µεταξύ άλλων µπορούν να βασίζονται στην ηµεροµηνία/ώρα, όνοµα χρήστη, 

ιδιότητα µέλους, ιδιότητα ιδρύµατος, βαθµός σε κάποιο συγκεκριµένο τεστ 

αξιολόγησης ή δραστηριότητας. 

(Γεωργιάδη, 2008)(Κουτσουρίδης, 2008) 
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Εικόνα 3 Παρουσίαση Blackboard 

 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Προσαρµοστικότητα. 

 

Ελλείπεις εικαστικός σχεδιασµός, 

εικονιδίων και µεταφορών. 

 

Καταλληλόλητα. 

 

Έλλειψη σε λειτουργίες ελέγχου. 

Παροχή ελέγχου σε ικανοποιητικό 

βαθµό. 

 

 

Συνέπεια. 

 

 

Ευκολία στη χρήση. 

 

 

Μεγάλη ποικιλία εργαλείων. 

 

 

Υποστήριξη ηλεκτρονικού πίνακα. 
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Προσαρµογή ρόλων χρηστών. 

 

 

Ικανοποιητική ποιότητα 

αλληλεπίδρασης. 

 

 

Χρήση ανοικτών προτύπων.  

Πίνακας 3 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα του Blackboard 
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2. Open eClass 

2.1 Εισαγωγή στη πλατφόρµα Open eClass 

2.1.1 Open eClass 

Τα τελευταία χρονιά υπάρχει µια µεγάλη εξέλιξη στην τεχνολογική πρόοδο τόσο 

στην πληροφορική όσο και στις τηλεπικοινωνίες. Μας δίνουν τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούµε δοµές που είναι λειτουργικές για την αναβάθµιση των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και για την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Η δε ασύγχρονη τηλεκπαίδευση αποτελεί το βασικό κύριο παράγοντα µιας 

αποτελεσµατικής και εκσυγχρονισµένης οργανωτικής δοµής, συνιστούµενης από 

φυσικά πρόσωπα, διαδικασίες, πληροφοριακά συστήµατα κλπ. Και από τις 

λειτουργικές τους αλληλεπιδράσεις. Η πλατφόρµα Open eClass είναι ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ηλεκτρονικών µαθηµάτων και αποτελεί την 

πρόταση ακαδηµαϊκού διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη υπηρεσιών 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευτικης πορείας. Η πορεία αυτή είναι βασισµένη στο 

λογισµικό του ανοικτού κώδικα (open source) και στηρίζεται από CUnet. 

Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση εισάγει ένα νέο περιβάλλον, το όποιο βοηθάει στη 

σχέση εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου. Παρέχοντας µια δυνατή και συνεχής 

επικοινωνία χωρίς να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως του χώρου και 

του χρόνου. 

Η συγκεκριµένη πλατφόρµα Open eClass στοχεύει σε νέες δράσεις που προβιβάζουν 

αυτή τη πρακτική στις ήδη υπάρχουσες δοµές της εκπαίδευσης. Ο βασικός ρόλος 

είναι αυτός του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου. Όσον άφορα τον εκπαιδευτή, 

είναι ικανός να συµβάλλει ενεργά στις συγκριµένες δράσεις έχοντας εφόδια όπως: 

σηµειώσεις, κείµενα γενικά το δικό του υλικό. Από την άλλη οι εκπαιδευόµενοι 

µπορούν να αποκτήσουν µια εµπλουτισµένη γνώση της συγκριµένης πλατφόρµας. 

Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση υποστηρίζεται από την µέθοδο Open eClass χωρίς να 

δεσµεύεται από κάποιον. Ένας απλός περιηγητής µπορεί να βοηθήσει  την πρόσβαση. 

 (Μακρής, 2011) 
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2.1.2 Claroline 

Το Claroline είναι µια συνεργατική µάθηση και πλατφόρµα Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Μάθησης, που διαθέτει βάσει της GPL open source άδεια. Επιτρέπει εκατοντάδες 

οργανώσεις σε όλο τον κόσµο που κινούνται από τα πανεπιστήµια στα σχολεία και 

από τις εταίρες στις ενώσεις για τη δηµιουργία και τη διαχείριση των µαθηµάτων και 

των χώρων συνεργασίας πέρα από τον ιστό. Η πλατφόρµα χρησιµοποιείται σε 

περισσότερες από 100 χώρες και είναι διαθέσιµο σε 35 γλώσσες. Επίσης, είναι 

συµβατό µε το GNU / Linux, MacOS και Microsoft windows. Βασίζεται σε 

τεχνολογίες ανοικτού κώδικα όπως PHP και MySQL. 

Εργαλεία  

Η πλατφόρµα είναι οργανωµένη γύρω από την έννοια του χώρου που συνδέεται σε 

µια πορεία ή µια παιδαγωγική δραστηριότητα. Κάθε µάθηµα παρέχει µια λίστα µε 

εργαλεία στον εκπαιδευτή: 

� Γράψτε µια περιγραφή του µαθήµατος. 

� ∆ηµοσιεύει έγγραφα σε οπουδήποτε µορφή (κείµενα, PDF, HTML, βίντεο, 

κλπ.).  

� ∆ιαχειρίζονται δηµόσιο ή ιδιωτικό. 

� ∆ηµιουργία διαδροµών µάθησης. 

� ∆ηµιουργία οµάδων χρηστών. 

� ∆οµή µιας ατζέντας µε καθήκοντα και προστασίες. 

� Ειδοποιήσεις µε δηµοσίευση. 

� Προτείνει τη δουλεία στο σπίτι, online. 

� ∆είτε στατιστικά στοιχειά συµµετοχής και την ολοκλήρωση των ασκήσεων. 

(Πατεράκη & Περράκη, 2012) 

2.2 Έκδοση Open eClass 

Όπως σε όλα τα προγράµµατα έτσι και στο Open eClass
1
 υπάρχει µια συγκεκριµένη 

διαδικασία για να µπορεί να εκδοθεί και να χρησιµοποιηθεί. Συγκεκριµένα, στο 

                                                 
1
 (Το ελληνικό ακαδηµαϊκό διαδίκτυο) http://www.gunet.gr/ 
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διαδίκτυο υπάρχει µια ιστοσελίδα που αναφέρεται στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

www.openeclass.org
2
.  

Η διανοµή της πρώτης έκδοσης (1.0) της πλατφόρµας ξεκίνησε το 2003 και είχε 

βασιστεί στην πλατφόρµα ανοικτού κώδικα Claroline. Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν κι 

αναπτύχτηκαν πολλές νέες εκδόσεις. Συγκεκριµένα, τον Απρίλιο του 2015 υπάρχει η 

έκδοση Open eClass 3.0, η όποια είναι η Τρίτη γενιά της πλατφόρµας. Υπάρχουν έξι 

βασικά σηµεία αυτής της πλατφόρµας: 

� ∆ιανέµεται δωρεάν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, φορείς οργανισµούς και 

επιχειρήσεις. 

� Ο πηγαίος κώδικας της διατίθεται ελευθέρα και µπορεί να 

παραµετροποίηθει, συµφώνα µε τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις. 

� Προσαρµόζεται σε όλες τις οθόνες, και διατίθεται σε εφαρµογή για 

κινητές συσκευές. 

� Χρησιµοποιείται από την πλειονότητα των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. 

� Επιτρέπει την οργάνωση και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου, συµπεριλαµβανόµενου συγκεκριµένου υλικού. 

� Προσφέρει δυνατότητα ενόρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ 

των χρηστών και εργαλεία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης.  

 

2.3 Φιλοσοφία πλατφόρµας 

Κάθε πλατφόρµα έχει τη δική της φιλοσοφία, όµως βασικός σκοπός παραµένει η 

ενίσχυση και η υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας µέσα από ένα 

εύχρηστο περιβάλλον τεχνολογικής αιχµής. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα εισάγεται σε 

µια λειτουργική και σχεδιαστική φάση. Οι στόχοι της συγκεκριµένης πλατφόρµας 

είναι να ενισχύσει και να υποστηρίξει τις δράσεις που βοηθούν τους συµµετέχοντες 

να κατανοήσουν και να γνωρίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Εποµένως, για να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. 

Υπάρχει ένα δυναµικό περιβάλλον οργάνωσης στο όποιο ο εκπαιδευτής µπορεί να 

προσφέρει τη γνώση του στον εκπαιδευόµενο κι έτσι θα υπάρχει µια σχέση 

αλληλεπίδρασης. Αναπτύσσοντας µια τέτοια σχέση, παράλληλα θα εµφανιστούν κι 

                                                 
2
 (Έκδοση Open eClass, 2015) http://www.openeclass.org 
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αλλά χαρακτηριστικά όπως η προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις, η ευελιξία, η 

ευκολία στη χρήση, η δυνατότητα αναβάθµισης και επέκτασης, η ανεξαρτησία από το 

λειτουργικό σύστηµα και η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πλατφόρµας µε άλλες 

δικτυακές υπηρεσίες. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα βοηθήσουν στην καλύτερη 

έκδοση της πλατφόρµας. Επίσης, σηµαντικό ρόλο παίζει και η υποστήριξη από το 

Πανελλήνιο Ακαδηµαϊκό ∆ιαδίκτυο (GUnet) 

 

2.4 Σκοπός – Στόχοι 

Ο κύριος σκοπός της συγκεκριµένης πλατφόρµας είναι να υπάρξει µια ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη των υποδοµών εκπαίδευσης χωρίς να περιορίζεται από τον χώρο και τον 

χρόνο. Να είναι µια αναπτυγµένη κι ανεξάρτητη πλατφόρµα. Ειδικότερα, οι βασικοί  

στόχοι της πλατφόρµας είναι τα εξής: 

� Ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών 

στην εκπαιδευτική δραστηριότητα για την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών 

εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας µέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον 

τεχνολογίας. 

� ∆ηµιουργία ενός εύχρηστου µέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς 

επικοινωνίας εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου. 

� Αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού και της συσσωρευµένης 

εκπαιδευτικής γνώσης. 

� Εποικοδοµητική χρήση του διαδικτύου και της δικτυακής υποδοµής των 

εκπαιδευτικών οργανισµού. 

� Ευκολία στη χρήση από διδάσκοντα – εκπαιδευοµένους για την υποστήριξη 

ατόµων µε διαφορετική τεχνολογική παιδεία και κουλτούρα αλλά µε τις ίδιες 

υψηλές απαιτήσεις στην ποιότητα της προσφερόµενης εκπαίδευσης. 

� Παροχή µιας αξιόπιστης χαµηλού κόστους υπηρεσίας τηλεµατικής για την 

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση. 

� Προσαρµοστικότητα στις ιδιαιτέρες απαιτήσεις και ανάγκες. 



26 
 

� Ελεύθερη διάθεση και κεντρική υποστήριξη από πανελλήνιο ακαδηµαϊκό 

διαδίκτυο Genet. 

2.5 Βασικά χαρακτηριστικά πλατφόρµας 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρµας που συνθέτουν τη λειτουργική της δοµή 

και παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια είναι εξής: 

1. Οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών. 

2. Οι διακριτές κατηγορίες των µαθηµάτων. 

3. Η δοµηµένη παρουσίαση του µαθήµατος. 

4. Η ευκολία χρήσης και δηµιουργίας µαθήµατος. 

 

2.6 Ρόλοι πλατφόρµας 

Τα άτοµα που συµµετέχουν σε µια πλατφόρµα ταυτόχρονα αναλαµβάνουν και 

κάποιους ρόλους. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα υπάρχουν τρείς βασικοί ρόλοι, οι 

οποίοι είναι οι εξής: 

� Ο χρήστης – εκπαιδευτής. 

� Ο χρήστης – εκπαιδευόµενος. 

� Ο χρήστης – διαχειριστής.  

Ο χρήστης εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και τη διαχείριση των 

ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του δηµιουργείται από τους διαχειριστές 

(admits) της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου. Ο εκπαιδευτής 

µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να επικοινωνεί µε τους 

εκπαιδευοµένους (που παρακολουθούν τα µαθήµατα του), να εισάγει και να 

διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσίασης 

βίντεο, εργασίες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κλπ.), καθώς επίσης να δηµιουργεί 

οµάδες εργασίας και περιοχές συζητήσεων. 

Ο χρήστης εκπαιδευόµενος µπορεί να εγγράφει σε όσα µάθηµα του επιτρέπεται να 

έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, και να συµµετάσχει σε οµάδες εργασίας, 

παροχές συζητήσεων και ασκήσεις επαναξιολόγησης. Ο λογαριασµός του 
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δηµιουργείται είτε αυτόµατα µε την εγγραφή του στην πλατφόρµα είτε από τους 

διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου. 

Τέλος ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει τη συνολική εποπτεία της πλατφόρµας. 

∆ηµιουργεί κι ελέγχει τους λογαριασµούς των χρηστών, διαχειρίζεται τα µαθήµατα, 

καθώς επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση 

δεδοµένων. 

 (Μακρής, 2011) 

 

2.7 Κατηγορίες µαθηµάτων 

Στη συγκριµένη πλατφόρµα υπάρχουν τρία είδη µαθηµάτων: 

� Τα ανοιχτά µαθήµατα. 

� Τα µαθήµατα απαιτούµενης εγγραφής. 

� Τα κλειστά µαθήµατα. 

Αναλυτικότερα: 

� Ανοικτά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα ελεύθερης πρόσβασης, όπου έχουν 

πρόσβαση ακόµα και χρήστες που δεν διαθέτουν λογαριασµό στην 

πλατφόρµα. 

� Ανοικτά σε εγγραφή είναι τα µαθήµατα στα όποια ένας χρήστης µπορεί να 

έχει πρόσβαση µονό αν διαθέτει λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγράφει σε 

αυτά. 

� Κλειστά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα στα όποια ένας χρήστης που έχει 

λογαριασµό στην πλατφόρµα έχει πρόσβαση µονό αν του το επιτρέψει ο 

υπεύθυνος εκπαιδευτής. 

 

2.8 Στοιχειά που συνθέτουν ένα µάθηµα 

Για να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο µάθηµα θα πρέπει να υπάρξουν τα κατάλληλα 

στοιχειά σύνθεσης τους. Κάθε µάθηµα αποτελεί ένα ανεξάρτητο κοµµάτι το όποιο 
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περιλαµβάνει µια σειρά από εργαλεία µαθήµατος. Ο εκπαιδευτής είναι ο υπεύθυνος 

για την οργάνωση και τη διαχείριση των µαθηµάτων.  

Η δοµή του µαθήµατος είναι η εξής: 

� Κεντρική οθόνη. 

� Αριστερό τµήµα οθόνης. 

� ∆εξί τµήµα οθόνης. 

Στη κεντρική οθόνη αναφέρονται βασικές πληροφορίες όπως τίτλος κωδικός, 

σύντοµη περιγραφή. Στο αριστερό µέρος υπάρχει το µενού µε τα εργαλεία 

µαθήµατος. Στο δεξί µέρος υπάρχει ένα µενού µε ενεργά εργαλεία συντόµευσης. 

Όπως τα εξής: 

� Η δυνατότητα µετάβασης του απευθύνουν στον εκπαιδευτή στο ρόλο του 

εκπαιδευόµενου ώστε να ελέγξει το µάθηµα του και από τη διεπαφή του 

εκπαιδευόµενου. 

� Η προσθήκη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL) της αρχικής σελίδας του 

ηλεκτρονικού µαθήµατος στους σελιδοδείκτες του φυλλοµετρητή (browser) 

µε την προϋπόθεση ότι το µάθηµα είναι ανοικτό, και  

� Η δυνατότηταεγγραφής σε ροή RSS µε τις ανακοινώσεις του µαθήµατος. 

Σε γενικές γραµµές το ηλεκτρονικό µάθηµα είναι µια αρθρωτή δοµή αποτελούµενη 

από είκοσι  ένα υποσυστήµατα, µε εργαλεία µαθήµατος και τέσσερα εργαλεία 

διαχείρισης. Στα υποσυστήµατα αυτά, αποθηκεύεται και οργανώνεται το πρωτογενές 

εκπαιδευτικό υλικό µαθήµατος. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτής µπορεί να τα ενεργοποιεί 

και να τα απενεργοποιεί ανάλογα µε τη δοµή και το υλικό του µαθήµατος που 

διαθέτει, ώστε απλοποιείται το περιβάλλον του εκπαιδευοµένου, και να εµφανίζονται 

µόνο οι απολύτως απαραίτητες εκπαιδευτικές ενότητες. Αναλυτικότερα τα 

υποστηριζόµενα υποσυστήµατα που συνθέτουν το ηλεκτρονικό µάθηµα είναι τα εξής:  

1. Ατζέντα, όπου παρουσιάζονται χρονικά τα γεγονότα αναφοράς του 

µαθήµατος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). 

2. Έγγραφα, όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το 

εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος. Ειδικότερα το υποσύστηµα αυτό 

παρέχει έναν εύχρηστο µηχανισµό για τη διαχείριση, την οργάνωση και 
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την οµαδοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (κείµενα, παρουσιάσεις, 

εικόνες, διαγράµµατα, κλπ.) µέσα από ένα σύστηµα καταλόγων και 

υποκαταλόγων. 

3. Ανακοινώσεις, που αφορούν το µάθηµα και ενηµερώνουν τους 

εγγεγραµµένους χρήστες, εκπαιδευτές και εκπαιδευοµένους. 

4. Περιοχές συζητήσεων, για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε 

θέµατα σχετικά µε το µάθηµα. Αποτελεί ένα υποσύστηµα 

αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου. 

5. Οµάδες εργασίας, (ανοικτές ή κλειστές) αποτελούν µια συλλογή από 

εγγεγραµµένους χρήστες (εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές) που 

µοιράζονται την ιδία περιοχή συζητήσεων καθώς και την ιδία περιοχή 

µεταφόρτωσης αρχείων και εργασιών, και προάγουν τη συνεργασία και 

την αλληλεπίδραση ανάµεσα στους εκπαιδευοµένους. 

6. Σύνδεσµοι, χρήσιµες πήγες από το διαδίκτυο που αφορούν το µαθήµατα 

και οµαδοποιούνται σε κατηγορίες. 

7. Εργασίες εκπαιδευόµενων, ένα χρήσιµο εργαλείο που επιτρέπει την 

ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθµολόγηση των εργασιών του 

µαθήµατος. 

8. Ασκήσεις, επαναξιολόγησης που δηµιουργεί ο εκπαιδευτής µε στόχο 

την εξάσκηση των εκπαιδευόµενων στην ύλη του µαθήµατος. Το 

υποσύστηµα αυτό ενσωµατώνει µια γεννήτρια παράγωγης ασκήσεων µε 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, καθώς και ασκήσεις του τύπου 

(συµπληρώµατος κενών) ή (ταιριάσµατος στηλών). 

9. Περιγραφή µαθήµατος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες 

σχετικά µε την ύλη, τους στόχους, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα 

βοηθήµατα, τους τρόπους αξιολόγησης, κλπ. του µαθήµατος. 

10. Γλωσσάριο, χώρος για την προσθήκη και διαχείριση όρων που 

περιλαµβάνονται στο µάθηµα. 

11. Ηλεκτρονικό βιβλίο, χώρος για την εισαγωγή, διαχείριση και 

παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων σε µορφή HTML. 
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12. Πολυµέσα, χώρος αποθήκευσης, διάθεσης οπτικοακουστικού 

εκπαιδευτικού υλικού. Υπάρχουν δυο επιλογές: α) προσθήκη πολυµέσου 

αρχείου β) προσθήκη εξωτερικού συνδέσµου σε αρχείο πολυµέσων που 

βρίσκονται αποθηκευµένο π.χ. Στο YouTube ή σε έναν 

VideoOnDemandServer, κλπ και αφορούν το µάθηµα. 

13. Γραµµή µάθησης, παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να 

οργανώσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό σε δοµηµένες ενότητες και 

στους εκπαιδευοµένους να ακολούθουν µια σέρα από βήµατα ως 

δραστηριότητες µάθησης, (SCORM). 

14. Κουβεντούλα, είναι ένα υποσύστηµα που παρέχει τη δυνατότητα 

ανταλλαγής µηνυµάτων (chat) σε πραγµατικό χρόνο. 

15. Τηλεσυνεργασία, είναι ένα υποσύστηµα που παρέχει τη δυνατότητα 

επικοινωνίας µε εργαλεία whiteboard και να επικοινωνεί µε εικόνα και 

ήχο µε τους εκπαιδευοµένους σε πραγµατικό χρόνο. 

16. Ερωτηµατολόγιο, είναι ένα υποσύστηµα που παρέχει τη δυνατότητα 

δηµιουργίας δηµοσκοπήσεων και ερευνών µαθησιακού προφίλ. 

17. Wiki, είναι ένα εργαλείο συνεργασίας που επιτρέπει στους 

συµµετέχοντες στο µάθηµα, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους να 

επεξεργάζονται από κοινού το περιεχόµενο διαφόρων κείµενων. 

18. Χώρος ανταλλαγής µηνυµάτων, όπου υποστηρίζεται η άνδρωση στην 

εκπαιδευτική δραστηριότητα µε την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των 

υπεύθυνων εκπαιδευτών και εγγεγραµµένων εκπαιδευόµενων του 

µαθήµατος. 

19. Βαθµολογία, καταγραφή βαθµολογίας εκπαιδευόµενων. 

20. Απουσιολόγιο, καταγραφή παρουσιών/απουσιών εκπαιδευόµενων 

21. Στατιστικά, στατιστικά στοιχεία χρηστών. 

Τα ενεργά υποσυστήµατα (εργαλεία) του µαθήµατος εµφανίζονται µε εντόνους 

χαρακτήρες στο αριστερό µενού της κεντρικής σελίδας του µαθήµατος, και είναι 

ορατά και από τους εκπαιδευόµενους. Αντίθετα, τα απενεργοποιηµένα υποσυστήµατα 

(εργαλεία) εµφανίζονται µε αχνό χρώµα στο αριστερό µενού της κεντρικής σελίδας 

του µαθήµατος και δεν είναι ορατά από τους εκπαιδευόµενους. Η ενεργοποίηση – 
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απενεργοποίηση των υποσυστηµάτων εργαλείων µαθήµατος γίνεται από υπεύθυνο 

εκπαιδευτή του µαθήµατος, µέσα από το αντίστοιχο διαχειριστικό εργαλείο. Να 

σηµειωθεί ότι τα απενεργοποιηµένα υποσυστήµατα του µαθήµατος παραµένουν 

λειτουργικά διατηρώντας την πληροφορία που τυχόν έχει εισαχθεί, απλά δεν είναι 

ορατά από τους εκπαιδευόµενους. 

Επίσης, αντίστοιχα τα εργαλεία διαχείρισης µαθήµατος επιτρέπουν την αλλαγή των 

µαθηµάτων πληροφοριών και του τύπου πρόσβασης του µαθήµατος, τη διαγραφή -

ανανέωση, τη διαχείριση των εγγεγραµµένων χρηστών καθώς και την εισαγωγή νέων 

υποσυστηµάτων στη δοµή του µαθήµατος. Και τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στον 

υπεύθυνο εκπαιδευτή να παρακολουθεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη 

συµµετοχή στο µάθηµα. 

 (Μακρής, 2011) 

 

2.9 Θεµατικές ενότητες 

Στις θεµατικές ενότητες ο εκπαιδευόµενος µπορεί να επιλέξει τη θεµατική ενότητα 

που επιθυµεί για να εισέρθει στα περιεχόµενα της. Πρόκειται, για µια σύντοµη 

οµαδοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 

 

2.10 ∆ιεπαφές χρηστών 

Όλες οι διεπαφές στην τρέχουσα έκδοση της πλατφόρµας έχουν ανασχεδιαστεί µε 

σκοπό να γίνουν πιο εύχρηστες και να αποκτήσουν λειτουργική συνέπεια. Στη 

συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά όλες οι βασικές λειτουργίες της πλατφόρµας. 

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια του 

εκπαιδευτή, του εκπαιδευόµενου και διαχειριστή. 

 (Μακρής, 2011) 
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2.11 Περιγραφή συστήµατος 

2.11.1 Εισαγωγή σελίδας 

Η αρχική σελίδα της πλατφόρµας περιλαµβάνει: τον κατάλογο των µαθηµάτων που 

φιλοξενούνται, τις διεπαφές δηµιουργίας λογαριασµού χρήστη (εκπαιδευόµενου και 

εκπαιδευτή), όλα τα χρήσιµα εγχειρίδια, της ταυτότητα της πλατφόρµας όπου 

παρουσιάζονται χρήσιµα στατιστικά για τη χρήση πλατφόρµας καθώς και τα στοιχειά 

επικοινωνίας µε τους υπευθύνους διαχειριστές. 

 

Εικόνα 4 Αρχική σελίδα πλατφόρµας 

Παράλληλα, υπάρχει η βασική φόρµα εισόδου για την εισαγωγή στα ηλεκτρονικά 

µαθήµατα, καθώς κι ένας σύνδεσµος για την υπενθύµιση του συνθηµατικού των 

εγγεγραµµένων χρηστών.  

2.11.2 Χαρτοφυλάκιο χρήστη 

Με την είσοδο ενός εγγεγραµµένου χρήστη στην πλατφόρµα στο προσωπικό του 

χαρτοφυλάκιο (αναλυτικό ή συνοπτικό), όπου του δίνεται η δυνατότητα να 

οργανώσει και ελέγχει τη συµµέτοχη του στα ηλεκτρονικά µαθήµατα της 

πλατφόρµας. 

 (Μακρής, 2011) 
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Εικόνα 5 Χαρτοφυλάκιο χρήστη – Εκπαιδευόµενου 

 

Εικόνα 6 Χαρτοφυλάκιο – εκπαιδευτή 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι συνεπής και υπεύθυνος για τους εκπαιδευοµένους του. 

Σε όλη αυτή την διαδικασία, τον βοηθάει το χαρτοφυλάκιο του.  

2.11.3 Πτυσσόµενο µενού 

Πτυσσόµενο µενού (slidingmenu) βρίσκονται στο πάνω δεξιό άκρο της αρχικής 

οθόνης. Το συγκεκριµένο µενού αποτελείται από τρία στοιχεία κι είναι τα εξής:  

� Τα µαθήµατα µου: Επιλέγοντας το συγκριµένο µενού έχετε την δυνατότητα 

να προβάλετε τα µαθήµατα στα όποια είστε εγγεγραµµένοι και να µεταβείτε 
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γρήγορα σε αυτά πατώντας απλά πάνω τους. Επίσης, σε αυτό το µενού εκτός 

από τον τίτλο του µαθήµατος παρουσιάζονται και τα ονόµατα των υπεύθυνων 

των µαθηµάτων. 

� Νέα µηνύµατα: Μπορείτε εύκολα να προβάλετε τα εισερχόµενα µηνύµατα 

σας απλά επιλέγοντας το συγκεκριµένο επόµενο. Και µετά επί πρόσθετα σας 

δίνεται η δυνατότητα να προβάλετε όλα σας τα µαθήµατα εισερχόµενα/ 

εξερχόµενα επιλέγοντας το σύνδεσµο (όλα τα µηνύµατα) 

� Γρήγορη σηµείωση: Με την συγκεκριµένη επιλογή µπορούµε εύκολα και 

γρήγορα να συντάξουµε µια νέα σηµείωση. Εισάγουµε απλά τον τίτλο και την 

περιγραφή της σηµειώσεις και πατάµε αποθήκευση. Και στο τέλος για το 

εµφανίσουµε όλες της σηµειώσεις πατάµε στο σύνδεσµο όλες οι σηµειώσεις. 

 

Εικόνα 7 Παρουσίασης του πτυσσόµενου µενού 

2.11.4 ∆ιαχείριση πλατφόρµας 

Ο διαχειριστής της πλατφόρµας του Open eClass ενσωµατώνει εργαλεία διαχείρισης 

στην πλατφόρµα των εγγεγραµµένων χρηστών, των ηλεκτρονικών µαθηµάτων, του 

εξυπηρετητή, της βάσης δεδοµένων και σειρά υποσυστηµάτων εργαλείων που 

επιτρέπουν στους υπευθύνους διαχειριστές να έχουν µια συνολική εποπτεία της 

πλατφόρµας. Στην περιοχή διαχείρισης έχουν πρόσβαση µονό οι υπεύθυνοι 

διαχειριστές της πλατφόρµας. 

 (Μακρής, 2011) 
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Εικόνα 8 ∆ιαχειριστικό εργαλείο Open eClass 

 

 

Εικόνα 9 ∆ιαχείριση πλατφόρµας Οpen eClass 
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3. Απαιτήσεις Συστηµάτων Open eClass 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του συστήµατος για το Open 

eClass, για τους εκπαιδευτές µαζί µε τους εκπαιδευόµενους και από πίσω βρίσκεται ο 

διαχειριστής για να ελέγχει κάθε νόµιµο στοιχείο του συστήµατος. Το σύστηµα 

παρουσιάζει ένα ολοκληρωµένο σύνολο λειτουργιών που προσφέρεται για τη κάλυψη 

των αναγκών του τµήµατος, καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες του συστήµατος, 

οι συνοµιλίες, το υλικό που ανεβάζει ο εκπαιδευτής, ανακοινώσεις κλπ.  

 

3.1 Απαιτήσεις συστηµάτων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Open 

eClass 

Οι απαιτήσεις των συστηµάτων του Open eClass για τις δραστηριότητες των 

εκπαιδευτών είναι οι εξής: 

3.1.1 Εργαλεία για την υποστήριξη επικοινωνίας 

1. Εργαλεία συζήτησης: Το σύστηµα δηµιουργεί συζητήσεις της ασύγχρονης 

επικοινωνίας, εύκολη αναζήτηση επικοινωνίας µε τους χρήστες (εκπαιδευτής - 

εκπαιδευόµενος). Επίσης, το σύστηµα βοηθάει τους χρήστες να αποκτήσουν κι άλλες 

σηµαντικές ενέργειες: 

� ∆ηµοσίευση µιας κοινοποίησης. 

� Μα λαµβάνουν µέσω email όταν ο εκπαιδευτής έχει θέµατα να ανακοινώσει ή 

τη συνολική αλληλουχία των µηνυµάτων ενός θέµατος συζήτησης. 

� Το σύστηµα να διαθέτει ελεγκτή ορθογραφίας  για τον ορθογραφικό έλεγχο 

του κειµένου των ανακοινώσεων. 

2. ∆ιαχείριση συζητήσεων: Ένα σύστηµα  πρέπει να ακολουθεί τις  δυνατότητες, 

αναφορικά µε τη διαχείριση µιας συζήτησης: 

� Οι εκπαιδευτές πρέπει να οργανώνουν µια συζήτηση και να ελέγχουν τις 

ανακοινώσεις που αναρτώνται. 

� Οι εκπαιδευτές να επιτρέπουν στους εκπαιδευοµένους να δηµιουργούν οµάδες 

συζητήσεων για ένα θέµα. 
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� Οι εκπαιδευτές να µπορούν βλέπουν στατιστικά στοιχειά που αφορούν τη 

συµµέτοχη των εκπαιδευόµενων στις συζητήσεις. 

� Να υπάρχει δυνατότητα διαµοίρασης µιας συζήτησης που διεξάγεται σε ένα 

µάθηµα και σε αλλά µαθήµατα/τµήµατα/ενότητες/οµάδεςχρηστών. 

3. Ανταλλαγής αρχείων: Το σύστηµα πρέπει να παρέχει δυνατότητες που να 

επιτρέπουν στους εκπαιδευοµένους να ανεβάζουν αρχεία, τα όποια µπορούν να 

µοιραστούν είτε άλλους εκπαιδευοµένους είτε µε τους εκπαιδευτές. Επίσης πρέπει να 

δίνεται η δυνατότητα στους διαχειριστές να ορίζουν το διαθέσιµο χώρο σε µνήµη ανά 

χρήστη ή οµάδες χρηστών. 

4. Αποστολή email: Το σύστηµα πρέπει να υπολογίζει την αποστολή και αναγνώριση 

email µέσω της σελίδας ενός µαθήµατος. Συγκεκριµένα, πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα για αποστολή email µέσω του συστήµατος σε µεµονωµένους χρήστες ή 

οµάδες χρηστών. 

5. Συζήτηση σε συγκεκριµένο χρόνο: Η πλατφόρµα πρέπει να στηρίζει ενεργά το 

διάλογο των ατόµων που συµµετέχουν: 

� ∆ηµιουργία συζητήσεων. 

� Περισσότερο από µια οµάδα συζητήσεων ταυτόχρονα. 

� Οµάδες συζητήσεων που να διεξάγονται ταυτόχρονα µέσα σε µια οµάδα. 

� ∆ιεύθυνση των συζητήσεων από τους υπευθύνους κι αν χρειαστεί να υπάρξει 

διαγραφή ατόµων που δεν είναι υπεύθυνα. 

� Ικανότητα συγκεκριµένων ερωτηµάτων προς τους υπευθύνους εκπαιδευτές. 

 

3.1.2 Εργαλεία για οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

1. Εργαλεία ηµερολογίου: Το σύστηµα πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευοµένους τη 

δυνατότητα να προβάλουν γεγονότα που αφορούν ένα µάθηµα ή τις αναθέσεις  

δραστηριοτήτων, εργασιών, ασκήσεων, που τους αφορούν. Το σύστηµα έχει ως εξής:  

� Σε εκπαιδευτές και εκπαιδευοµένους τη δυνατότητα να δηµοσιεύουν 

ανακοινώσεις διάφορα θέµατα του µαθήµατος. 
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2. ∆υνατότητα αναζήτησης µαθήµατος: Το σύστηµα πρέπει να παρέχει στους 

χρήστες εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα αναζήτησης στο εκπαιδευτικό υλικό ενός 

µαθήµατος µε λέξεις κλειδιά ή τη δυνατότητα αναζήτησης που πρέπει να παρέχεται 

εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό και για τις ανακοινώσεις ή δηµοσιεύσεις σε 

αναζητήσεις. 

3.1.3 Εργαλεία για την υποστήριξητης συµµετοχής των εκπαιδευόµενων 

1. Υποστήριξη οµάδων χρηστών και οµαδικής εργασίας: Το σύστηµα πρέπει να 

υποστηρίζει την οργάνωση σε οµάδες χρηστών και τη δηµιουργία οµαδικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:  

� Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της οργάνωσης των 

εκπαιδευόµενων σε οµάδες.  

� Κάθε οµάδα εκπαιδευοµένων θα πρέπει να µπορεί να αντιστοιχιστεί σε ένα 

συγκεκριµένο χώρο συζήτησης. 

� Κάθε οµάδα πρέπει να µπορεί να έχει το δικό της δωµάτιο συζήτησης. 

3.1.4 Απαιτήσεις σε υλικό/ λογισµικό 

1. Υποστήριξη φυλλοµετρητή: Το σύστηµα πρέπει να είναι συµβατό µε τους 

περισσότερους από τους γνωστούς φυλλοµετρητές (π.χ. Internet Explorer, Opera, 

Chrome, Firefox κλπ.). 

2. Υποστήριξη βάσεων δεδοµένων: Το σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει τις πιο 

εµπορικά διαδεδοµένες βάσεις δεδοµένων όπως: 

� Mysql. 

� mssql 

� Server κλπ. 

3. Υποστήριξη λειτουργιών συστηµάτων και εξυπηρέτηση εγκατάστασης: Το 

σύστηµα πρέπει να µπορεί να εγκατασταθεί σε windows ή Linux/Unix ή να διαθέτει 

εκδόσεις και για τα δυο λειτουργικά. 

3.1.5 Εργαλεία για την ανάπτυξη περιεχοµένου 

1. Πρότυπα µαθηµάτων: Το σύστηµα πρέπει να περιέχει κατάλληλα εργαλεία για τη 

δηµιουργία µαθηµάτων βασισµένων σε προκαθορισµένα πρότυπα – templates 

µαθηµάτων. Πρέπει να µπορούν να δηµιουργήσουν πρότυπα µαθηµάτων ή να 
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χρησιµοποιούν προκαθορισµένα πρότυπα ως βάση για την δηµιουργία ενός νέου 

µαθήµατος. 

2. ∆υνατότητα του περιβάλλοντος: Το σύστηµα πρέπει να παρέχει δυνατότητες 

στους διαχειριστές για: 

� Αλλαγή των γραφικών και της εµφάνισης του περιεχοµένου του συστήµατος ή 

ενός µαθήµατος.  

� ∆υνατότητα αλλαγής των εικονιδίων περιήγησης, των χρωµάτων και των 

παραθύρων ενός µαθήµατος. 

� Καθορισµός παραρτηµάτων ή άλλων οργανωτικών µονάδων του 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος όπου κάθε οργανωτική µονάδα να µπορεί να 

εφαρµόσει το δικό της πρότυπο όπως λογότυπο, συγκεκριµένες εικόνες, 

επικεφαλίδες. 

3. Εργαλεία για καθορισµό της σειράς εµφάνισης του περιεχοµένου ενός 

µαθήµατος: Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει εργαλεία σχεδίασης της σειράς 

εµφάνισης του εκπαιδευτικού υλικού και των ασκήσεων – εργασιών. Οι εκπαιδευτές 

πρέπει να έχουν δυνατότητα να οργανώνουν και να καθορίζουν την ακολουθία 

εµφάνισης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Θα πρέπει να µπορούν καθοριστούν 

πρότυπες ακολουθίες εµφάνισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου που να µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν σε διαφορετικά µαθήµατα. Η σειρά εµφάνισης του 

περιεχοµένου πρέπει να µπορεί να καθοριστεί ιεραρχικά ανά  τµήµα, µάθηµα και 

γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος. 

3.1.6 Εργαλεία για υποστήριξη της διεξαγωγής των µαθητών 

1. Πολλαπλά είδη ερωτήσεων: Το σύστηµα πρέπει να παρέχει διαφορετικούς τύπους 

καθορισµού – δηµιουργίας πολλαπλών τύπων εξετάσεων και ασκήσεων. 

Συγκεκριµένα, πρέπει να υποστηρίζονται τα ακόλουθα είδη τεστ:  

� Πολλαπλές επιλογής. 

� Πολλαπλής απάντησης. 

� Ταιριάσµατος εννοιών. 

� ∆ιάταξης. 

� Εύρεσης της σωστής διάταξης προτάσεων. 



40 
 

� Ερωτήσεις που αφορούν υπολογισµούς. 

� Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών. 

� Ερωτήσεις που απαιτούν σύντοµες απαντήσεις. 

� Ερωτηµατολόγια έρευνας. 

� Ερωτήσεις που περιφραστικές απαντήσεις και την ανάπτυξη ενός θέµατος. 

Επίσης στις ερωτήσεις πρέπει να µπορούν να ενσωµατώνονται αρχεία 

πολυµέσων (images,videos, κλπ.). 

2. Αυτοµατοποιηµένη διαχείριση των τεστ: Η αυτοµατοποιηµένη διαχείριση των 

τεστ πρέπει να περιλαµβάνει επιµέρους ρυθµίσεις που αφορούν την παρουσίαση των 

τεστ. Πρέπει να υποστηρίζονται τα εξής:  

� Οι ερωτήσεις – απαντήσεις ενός τεστ να παρουσιάζονται µε τυχαίο τρόπο. 

� Οι εκπαιδευτές να µπορούν να δηµιουργήσουν τεστ αυτό αξιολόγησης.  

� Οι εκπαιδευτές να µπορούν να καθορίσουν το χρόνο προθεσµία εκπόνησης – 

υποβολής ενός τεστ. 

� Οι εκπαιδευτές να µπορούν να επιτρέπουν πολλαπλές προσπαθείς για την 

απάντηση ενός τεστ.  

� Οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν να διορθώνουν τις προηγούµενες απαντήσεις 

τους σε ένα τεστ. Οι εκπαιδευτές να µπορούν να ορίζουν αν ο εκπαιδευόµενος 

να ενηµερώνεται για τις σωστές απαντήσεις.  

� Το σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει διενέργεια εξετάσεων υπό επιτήρηση – 

παρακολούθηση της διαδικασίας της εξέτασης. 

3. Βαθµολογίες: Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει βαθµολογία όπου θα παρουσιάζεται 

η επίδοση των εκπαιδευόµενων στις εργασίες. Όταν ένας εκπαιδευτής αναρτά µια 

εργασία σε ένα µάθηµα, το σύστηµα πρέπει αυτόµατα να την προσθέτει στη 

βαθµολογία. Οι εκπαιδευτές πρέπει να µπορούν να προσθέτουν παρατηρήσεις στις 

επιµέρους στήλες της βαθµολογίας. Οι εκπαιδευτές πρέπει να µπορούν να εξάγουν 

τους βαθµούς σε υπολογιστικά φύλλα εργασίας ή σε άλλες µορφές αρχείων. 

4. Εργαλεία διαχείρισης µαθηµάτων: Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει  εργαλεία 

διαχείρισης τα οποία να επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να ανακοινώνουν το 

εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες και εξετάσεις µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. Οι 
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εκπαιδευτές πρέπει να µπορούν να ανακοινώνουν εργασίες και ασκήσεις µε βάση 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για την έναρξη της προσπάθειας υποβολής αλλά και την 

προθεσµία για την τελική υποβολή των απαντήσεων. 

5. Εργαλεία  καταγραφής της δραστηριότητας εκπαιδευοµένων: Το σύστηµα 

πρέπει να διαθέτει εργαλεία για την καταγραφή της δραστηριότητας των φοιτητών, τη 

µέτρηση του αριθµού των επισκέψεωντους στο εκπαιδευτικό υλικό ενός µαθήµατος 

τη διάρκεια της περιήγησης τους στο υλικό καθώς και να παρέχεται η δυνατότητα 

εξαγωγής αναφορών για τη δραστηριότητα των φοιτητών. 

3.1.7 Εργαλεία διαχείρισης  

1. Ταυτοποίηση: Το σύστηµα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης της 

εισόδου των χρηστών µε τη χρήση κατάλληλων ονοµάτων και κωδικών πρόσβασης. 

Η ταυτοποίηση σχετίζεται µε τη δυνατότητα δηµιουργίας και συντήρησης 

λογαριασµών χρηστών από το σύστηµα. Ο διαχειριστής του συστήµατος πρέπει να 

ελέγχουν την πρόσβαση στα µαθήµατα και στους λογαριασµούς των επισκεπτών.  

2. Εξουσιοδότηση σε µαθήµατα: Το σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει τον καθορισµό 

δικαιωµάτων χρηστών συµφώνα µε το ρόλο στον όποιο έχει ενταθεί ο καθώς χρήστης 

ενώ οι ρόλοι χρηστών θα πρέπει να είναι πλήρως παραµετροποιηµένοι. Ο 

εκπαιδευτής πρέπει να µπορεί να δηµιουργεί οµάδες και ρόλους χρηστών µε 

συγκεκριµένα δικαιώµατα πάνω στο περιεχόµενο και στο επιµέρους εκπαιδευτικό 

υλικό του κάθε µαθήµατος.  

3. Ολοκλήρωση του συστήµατος, µε το σύστηµα διαχείρισης µητρώου 

εκπαιδευόµενων: Οι εκπαιδευτές πρέπει να µπορούν να εγγράφουν εκπαιδευοµένους 

στο µάθηµα τους ή να τους δίνουν τη δυνατότητα να εγγράφονται µονοί τους. Ο 

διαχειριστής πρέπει να µπορούν να µεταφέρουν πληροφορίες των εκπαιδευόµενων 

από µάθηµα σε µάθηµα µέσω αρχείων κειµένου. Ο διαχειριστής πρέπει να µπορούν 

να µεταφέρουν πληροφορίες εκπαιδευόµενων µεταξύ του συστήµατος και 

συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών µητρώου εκπαιδευόµενων µε τη 

χρήσηπροτύπων. 

(Βαγιάνος, Γρηγορόπουλος, & Αύγουστος, Πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης εισαγωγή - 

χαρακτηριστικά - σύγκριση ) 
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4. Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές 

4.1 Λειτουργιές εξυπηρέτησης διδασκόντων 

4.1.1 Λειτουργιά σχεδίασης µαθήµατος 

Οι οδηγοί µαθήµατος είναι εργαλεία που βοηθούν τους εκπαιδευτές να 

δηµιουργήσουν µια αρχική δοµή του µαθήµατος. Οι εκπαιδευτές µπορούν να 

χρησιµοποιούν τους οδηγούς, έτσι ώστε µέσω µιας διαδικασίας να δηµιουργήσουν τα 

βασικά χαρακτηριστικά του µαθήµατος. Βοηθούν στο σχεδιασµό, ώστε να 

προσεγγίζεται µε γνώµονα τις γενικές αρχές του διαδικτύου η συγκεκριµένη 

εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, διευκολύνουν τον καθηγητή στο έργο του 

δίνοντας του µεγαλύτερη ευελιξία στη σχεδίαση του µαθήµατος. Και εφαρµόζει την 

πλατφόρµα του µαθήµατος µε εργαλεία που διαθέτει από το σύστηµα για κάλυψη των 

αναγκών του µαθήµατος. 

4.1.2 Μη αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνικών γνώσεων για τη σχεδίαση του 

µαθήµατος 

Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου ο εκπαιδευτής δεν 

υποχρεούται να κατέχει τεχνικές γνώσεις όπως π.χ. γλώσσας προγραµµατισµού html, 

PHP κλπ., ώστε να διαχειριστεί το εκπαιδευτικό υλικό και να διοργανώσει γενικά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για σηµαντική διευκόλυνση προς τον εκπαιδευτή 

καθώς έχει τη δυνατότητα να δώσει βάρος στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να 

χαθεί χρόνος στον τρόπο µε τον οποίο αυτή θα υλοποιηθεί. 

4.1.3 ∆ιαχείριση εκπαιδευτικού υλικού 

Η λειτουργία της διαχείρισης µαθηµάτων επιτρέπει στους εκπαιδευτές να καλύψουν 

τις ανάγκες κάθε εκπαιδευόµενου που είναι εγγεγραµµένος στο µάθηµα. Ο 

εκπαιδευτής που έχει δηµιουργήσει µάθηµα στο Open eClass για σκοπό εκπαιδευτικό 

µε υλικό, (π.χ. έγγραφα, ασκήσεις, ανακοινώσεις, οµάδα συζητήσεις κλπ.). 

Επιτήρηση του αποθηκευµένου µαθησιακού υλικού εντός του χαρτοφύλακα των 

µαθητών µε δυνατότητα επιπλέον προσθηκών ή και διαγραφών αρχείων, εάν αυτό 

κρίνεται σκόπιµο. Αυτή η σκόπιµη εναλλαγή του µαθησιακού υλικού γίνεται για 

ενίσχυση του ενδιαφέροντος από την πλευρά των µαθητών µέχρι την επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων. 
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 (Βαγιάνος, Γρηγορόπουλος, & Αύγουστος, Πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης εισαγωγή - 

χαρακτηριστικά - σύγκριση ) 

4.1.4 ∆υνατότητα ορισµού περισσότερων του ενός διδασκόντων 

Χαρακτηρίζει πλατφόρµες του Open eClass όπου ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα 

να εισάγει και άλλους συµπληρωµατικούς διδάσκοντες στο ίδιο µάθηµα. ∆ίνεται έτσι 

η δυνατότητα να διαµοιραστεί το σύνολο των µαθητών προς επιτήρηση από τους 

επιµέρους εκπαιδευτές ή εναλλακτικά να µοιραστούν οι διδακτικές υποενότητες 

στους εκπαιδευτές. Και στις δύο περιπτώσεις οδηγούµαστε αναµφισβήτητα σε 

καλύτερη παιδαγωγικά δοµή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ προκύπτουν και 

διαχειριστικά πλεονεκτήµατα. Επίσης µπορούν να έχουν το ίδιοµάθηµα του 

εργαστηρίου διάφοροι εκπαιδευτές.  

4.1.5 Συγκρότηση οµάδων εργασίας µαθητών 

Τα εργαλεία δηµιουργίας µαθητικών οµάδων ή κοινοτήτων παρέχουν στον 

εκπαιδευτή τη δυνατότητα να σχηµατίζει οµάδες µελέτης, ή οµάδες συνεργασίας. 

Αποφεύγεται έτσι η στατική εµφάνιση µαθησιακού υλικού καθώς δίνεται χώρος για 

αλληλεπίδραση των µαθητών τόσο µε το υλικό αυτό όσο και µεταξύ τους. Πρόκειται 

για ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό καθώς αντιπαρατίθεται στην φυσική 

αποµόνωση των αποµακρυσµένων µαθητών και προάγει την έννοια της τάξης, του 

οµαδικού πνεύµατος και γενικά τη δηµιουργία ενός µαθησιακού µικρόκοσµου. 

Ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και σχέσεων 

συνεργασίας µεταξύ των µαθητών. Ορισµένα συστήµατα επιτρέπουν και το 

σχηµατισµό οµάδων µαθητών στο επίπεδο του συστήµατος πέραν του επιπέδου του 

µαθήµατος. 

4.1.6 Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού επιλεκτικά σε µία οµάδα µαθητών 

Το χαρακτηριστικό αυτό έρχεται σαν συνέχεια του παραπάνω, όπου πέραν της 

δυνατότητας οργάνωσης της τάξης σε οµάδες, παρέχεται ξεχωριστός χώρος εργασίας 

για κάθε µια από αυτές και επιτρέπει στον εκπαιδευτή να τους αναθέτει 

συγκεκριµένες ασκήσεις και project. Σε ορισµένες πλατφόρµες προβλέπονται και 

εργαλεία επικοινωνίας για κάθε οµάδα ξεχωριστά. Και µ’ αυτόν τον τρόπο είναι 

δυνατή η πιο εξειδικευµένη επιτήρηση του συνόλου των µαθητών και κατά συνέπεια 

η πιο αποτελεσµατική επιλογή συγκεκριµένων εργασιών που πρόκειται να ανατεθούν 
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σε αντίστοιχες οµάδες προς την επίτευξη του τελικού στόχου της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

 (Βαγιάνος, Γρηγορόπουλος, & Αύγουστος, Πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης εισαγωγή - 

χαρακτηριστικά - σύγκριση ) 

4.1.7 ∆ηµιουργία πίνακα περιεχοµένων µαθήµατος 

Ο πίνακας περιεχοµένων αποτελεί µια κεντρική σελίδα όπου αναγράφονται σε µορφή 

λίστας όλοι οι διαθέσιµοι τίτλοι διδακτικού υλικού που διατίθεται στην πλατφόρµα, 

είτε ανά µάθηµα είτε στο σύνολο. Κάθε τίτλος συνήθως φέρει και τον σύνδεσµο 

(link) που οδηγεί στο χώρο που βρίσκεται αποθηκευµένο το αρχείο. Στην απλή του 

µορφή, ο πίνακας περιεχοµένων ενηµερώνεται χειροκίνητα κάθε φορά που 

τοποθετείται στο περιβάλλον της πλατφόρµας νέο εκπαιδευτικό υλικό. Σε κάποιες 

πλατφόρµες όµως περιέχεται αυτόµατο σύστηµα βάσης δεδοµένων που ενηµερώνει 

αυτόµατα τον πίνακα περιεχοµένων σε κάθε ανανέωση υλικού. Η ύπαρξη πίνακα 

περιεχοµένων του µαθήµατος διευκολύνει την αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού από 

πλευράς µαθητών και εξοικονοµεί χρόνο, ο οποίος µπορεί να δαπανηθεί κάπου 

αλλού. Στην αυτόµατη µορφή του ιδιαίτερα εξυπηρετεί και τον εκάστοτε διαχειριστή 

του εκπαιδευτικού υλικού που το τοποθετεί στην πλατφόρµα. 

4.1.8 ∆ηµιουργία τεστ 

Πρόκειται για εργαλείο που έχει στη διάθεση του ο εκπαιδευτής που του επιτρέπει να 

δηµιουργήσει κάποια τεστ αξιολόγησης γνώσεων που απευθύνονται στους 

εκπαιδευοµένους. Συγκεκριµένα, γίνεται αποθήκευση σε µια βάση δεδοµένων των 

ερωτήσεων που ετοιµάζει ο εκπαιδευτής, καθώς και των απαντήσεων που 

αντιστοιχούν. Η χρησιµοποίηση µέρους αυτών κάθε φορά οδηγεί στην γρήγορη 

σύνθεση ενός τεστ που χρησιµοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

σύνθεση γίνεται είτε χειροκίνητα είτε αυτόµατα, στην περίπτωση που η πλατφόρµα 

ενσωµατώνει την σχετική γεννήτρια. Τα τεστ είναι δυνατόν να έχουν διάφορες 

µορφές όπως: τεστ πολλαπλών επιλογών, σωστό-λάθος, σύντοµης περιφραστικής 

απάντησης, (συµπληρώστε τα κενά κλπ.). Τα τεστ µπορούν να εµπλουτισθούν και µε 

άλλες παραµέτρους, όπως π.χ. να τοποθετηθούν χρονικά περιθώρια στην διεξαγωγή 

τους, να µπει διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας ανάλογα µε την δυσκολία της 

ερώτησης κλπ. Τα τεστ συνιστούν µεθόδους αξιολόγησης γνωστικού υποβάθρου των 

µαθητών και µπορεί να χρησιµοποιηθούν τόσο από τους εαυτούς τους για αυτό-
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αξιολόγηση, όσο και από τους εκπαιδευτές για σταδιακό έλεγχο ή τελικές εξετάσεις. 

Η αξιολόγηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική κατά την διεξαγωγή 

οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατά συνέπεια και κατά την 

εκπαίδευση. 

4.1.9 Αυτόµατη εξαγωγή βαθµολογίας 

Αναφέρεται στα τεστ που περιεγράφηκαν παραπάνω και προϋποθέτει µηχανισµούς 

που λαµβάνοντας την σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση, επιστρέφουν µετά την 

διεξαγωγή του τεστ την βαθµολογία που επιτεύχθηκε. Οι µηχανισµοί αυτοί 

βασίζονται στην βάση δεδοµένων που βρίσκονται αποθηκευµένες οι ερωτήσεις και οι 

πιθανές απαντήσεις και µπορούν να λάβουν και τους συντελεστές βαρύτητας που 

αναφέρθηκαν παραπάνω για τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος. Ορισµένες 

πλατφόρµες επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να παρέχουν αυτόµατα τα αποτελέσµατα 

µαζί µε συνοδευτικές οδηγίες ή παραινέσεις στους µαθητές και να µεταφέρουν τα 

αποτελέσµατα στο βιβλίο βαθµολογίας ή σε ένα εξωτερικό υπολογιστικό φύλλο. Η 

αυτόµατη εξαγωγή βαθµολογίας εξοικονοµεί ιδιαίτερο χρόνο στον εκπαιδευτή, ο 

οποίος µπορεί να τον χρησιµοποιήσει για την ποιοτική εξέταση των τεστ και να 

προχωρήσει σε ατοµικές υποδείξεις στους µαθητές ανάλογα µε το γραπτό τους. 

Επιπρόσθετα, καθιστούν δυνατή την επαναξιολόγηση των µαθητών δίχως την 

παρέµβαση καθηγητή και τη δαπάνη πολύτιµου χρόνου από µέρους τους. 

4.1.10 Βιβλίο βαθµολογίας – παρακολούθηση επίδοσης µαθητών 

Ορισµένες πλατφόρµες ενσωµατώνουν Βιβλίο βαθµολογίας, το οποίο περιέχει τους 

βαθµούς κάθε µαθητή στις επιµέρους δραστηριότητες αξιολόγησης. Το βιβλίο στην 

απλούστερη µορφή ενηµερώνεται χειροκίνητα ενώ είναι δυνατόν να ενηµερώνεται 

και αυτόµατα σε συνεργασία µε τους µηχανισµούς αυτόµατης εξαγωγής 

βαθµολογίας. Μέσω του βιβλίου βαθµολογίας ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να 

εποπτεύει την επίδοση των µαθητών από κεντρικό σηµείο µέσω των βαθµών που 

επέτυχαν κατά την διεξαγωγή των τεστ. Η εικόνα που έχει για το σύνολο των 

µαθητών του είναι σίγουρα πιο ταξινοµηµένη και εύχρηστη και σε συνδυασµό µε 

άλλα εργαλεία εποπτείας (παρακολούθηση συµµετοχής στο µάθηµα) γίνεται 

αποτελεσµατικότερη η επιτήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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4.2 Εργαλεία εξυπηρέτησης µαθηµάτων 

4.2.1 Χώρος αποθήκευσης υλικού 

Για την ενίσχυση της συµµετοχής των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

κρίνεται σκόπιµη η διάθεση χώρου εντός της πλατφόρµας για κάθε εκπαιδευόµενο, 

όπου θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί προσωπικό υλικό που σχετίζεται µε το 

διδασκόµενο µάθηµα. Με αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευόµενος δεν αποτελεί απλώς 

παραλήπτη της διδακτέας ύλης που αποστέλλεται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα, 

αλλά θα µπορεί να τοποθετεί εργασίες που έχει ολοκληρώσει ή εκπαιδευτικό υλικό 

που έχει εντοπίσει έπειτα από προσωπική έρευνα. Υπάρχουν συστήµατα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης, στα οποία δεν υπάρχουν αυτοί οι προσωπικοί φάκελοι 

εκπαιδευόµενο, αλλά ο εκπαιδευόµενος υποχρεούται να αποθηκεύσει οτιδήποτε 

επιθυµεί για προσωπική χρήση στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Η διάθεση 

στον εκπαιδευόµενο προσωπικού χώρου τον διευκολύνει στη µελέτη του, καθώς 

µπορεί να έχει ευκολότερη πρόσβαση στο υλικό του µαθήµατος που έχει ο ίδιος 

συγκεντρώσει, στο οποίο µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλές περιπτώσεις και οι 

συµµαθητές του. 

 (Βαγιάνος, Γρηγορόπουλος, & Αύγουστος, Πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης εισαγωγή - 

χαρακτηριστικά - σύγκριση ) 

4.2.2 Χώρος παρουσίασης προφίλ µαθητή 

Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό τις πλατφόρµας του Open eClass, στο οποίο 

συνήθως είναι αδύνατη η πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων 

που συµµετέχουν στο µάθηµα, είναι ο χώρος παρουσίασης του προφίλ κάθε 

εκπαιδευόµενου. Στα περισσότερα συστήµατα, ο χώρος παρουσίασης του 

εκπαιδευόµενου αποτελείται από βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του, όπως το 

ονοµατεπώνυµο, αριθµό µητρώου (Α.Μ), η email διεύθυνση και ενδεχοµένως ή 

φωτογραφία του χρήστη. Υπάρχουν πλατφόρµες που επιτρέπουν την παράθεση 

επιπλέον στοιχείων του εκπαιδευόµενου, όπως το πνευµατικό του υπόβαθρο, τα 

ενδιαφέροντά του, οι προσωπικοί του στόχοι κλπ. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός 

των προσωπικών στοιχείων του χρήστη τόσο διευκολύνεται το έργο του εκπαιδευτή 

που µπορεί να έτσι να διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη αρχική εικόνα για το επίπεδο 

της τάξης στην οποία διδάσκει. 
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4.2.3 Μηχανισµός αναζήτησηςτου εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευόµενο 

Με την εξέλιξη του µαθήµατος, ο όγκος του εκπαιδευτικού υλικού που προστίθεται 

στο µάθηµα, µπορεί να γίνει πολύ µεγάλος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 

δυσχεραίνεται η περιήγηση του εκπαιδευόµενου µέσα στην πλατφόρµα στην 

προσπάθεια να εντοπίσει το υλικό που επιθυµεί. Έτσι καθίσταται σχεδόν επιτακτική η 

ανάγκη για την ύπαρξη κάποιου εργαλείου που θα επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να 

έχει πρόσβαση σε συγκεκριµένο µαθησιακό υλικό γρήγορα και εύκολα. Ο εντοπισµός 

θα πρέπει να γίνεται µε την απλή παράθεση από την πλευρά του εκπαιδευόµενου 

λέξεων – κλειδιών, του τίτλου, του ονόµατος αρχείου ή υλικού. Όπως και µπορεί 

µέσω αναζήτησης να βρει των εκπαιδευόµενο µε εύκολο τρόπο. 

4.2.4 ∆υνατότητα εκτύπωσης υλικού του µαθήµατος 

Η δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού του µαθήµατος απ’ ευθείας από το περιβάλλον 

της πλατφόρµας του Open eClass µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για 

εκπαιδευοµένους που προτιµούν να διαβάζουν στο  χαρτί αντί στην οθόνη του 

υπολογιστή. Έτσι µπορεί να φανεί χρήσιµη σε εκείνους τους εκπαιδευόµενους που 

επιθυµούν να κρατούν αρχείο του µαθήµατος σε έντυπη µορφή µετά την ολοκλήρωσή 

του. 

4.2.5 Ηµερολόγιο 

Το ηµερολόγιο του µαθήµατος µπορεί να συµπληρώνεται από τον εκπαιδευτή για την 

προτέρων ενηµέρωση των µαθητών σχετικά µε την πορεία του µαθήµατος. Μπορεί 

να περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τις προγραµµατισµένες εργασίες που πρέπει να 

ολοκληρώσουν οι εκπαιδευόµενοι, για τις ώρες επικοινωνίας του καθηγητή µε τους 

συµµετέχοντες στο µάθηµα, για πιθανές προθεσµίες κλπ. Η ύπαρξη ενός τέτοιου 

εργαλείου βοηθά τους µαθητές στο να κάνουν αποτελεσµατικότερα τον 

προγραµµατισµό της δράσης τους στα πλαίσια του µαθήµατος. Στην πλατφόρµα, ο 

εκπαιδευτής, έχει ο ίδιος την δυνατότητα να κρατάει το προσωπικό στο οποίο έχει τη 

δυνατότητα να βλέπει τις προγραµµατισµένες του δραστηριότητες και µπορεί να 

κρατάει αρχείο µε τις εργασίες που έχει ήδη επιτελέσει, έτσι ώστε να µπορεί ανά 

πάσα στιγµή να κάνει µία εκτίµηση της προόδου του στο µάθηµα. 

4.2.6 ∆ηµιουργία οµάδων µαθητών 

Εκτός των οµάδων που δηµιουργούνται µε πρωτοβουλία του εκπαιδευτή και 

διαχειρίζονται από τον ίδιο, θεωρείται σκόπιµο να υπάρχει η δυνατότητα 
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συγκρότησης οµάδων που να αποτελούνται και να διαχειρίζονται αποκλειστικά από 

τους εκπαιδευοµένους που συµµετέχουν στο µάθηµα. Ένα τέτοιο εργαλείο επιτρέπει 

στους εκπαιδευοµένους να σχηµατίζουν οµάδες µελέτης, λέσχες που αποτελούνται 

από άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα και γενικά οµάδες συνεργασίας. Με αυτό τον 

τρόπο ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό η ανάπτυξη 

σχέσεων συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευόµενων. Η συµµετοχή αποκλειστικά 

µαθητών χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή διευκολύνει την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων 

και βοηθά στην µείωσητης απόστασης µεταξύ των εκπαιδευόµενων που δεν 

βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. 

4.2.7 Υπενθύµιση εργασιών 

Ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να ειδοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για 

εργασίες οι οποίες εκκρεµούν και για τις προθεσµίες µέσα στις οποίες πρέπει αυτές 

να ολοκληρωθούν από τον ίδιο. Η υπενθύµιση µπορεί να γίνεται µε 

αυτοµατοποιηµένη ενηµέρωση του πίνακα ανακοινώσεων µε τέτοιου είδους 

ανακοινώσεις ή µε αποστολή µηνυµάτων µεµονωµένα σε κάποιους εκπαιδευόµενους. 

4.2.8 Αυτοαξιολόγηση 

Τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης επιτρέπουν στους εκπαιδευόµενους να εξασκούνται 

συνήθως κάνοντας χρήση κάποιων τεστ ή ερωτηµατολογίων αξιολόγησης. Συνήθως 

τα τεστ αυτά δεν κοινοποιούνται στον εκπαιδευτή για την εξαγωγή της επίσηµης 

βαθµολογίας του εκπαιδευόµενου. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ενθαρρύνει 

τους εκπαιδευοµένους να λαµβάνουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης και να 

έχουν µία καθαρή εικόνα της προσωπικής τους προόδου, έτσι ώστε αν χρειαστεί, να 

καταβάλλουν µεγαλύτερη προσπάθεια για τη βελτίωση της επίδοσής τους. 

4.2.9 Πρόσβαση στην ατοµική βαθµολογία 

Στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης της επίδοσής του, ο εκπαιδευόµενος, πρέπει 

να έχει πρόσβαση στην ατοµική βαθµολογία. Εκτός από τη βαθµολογία που εξάγεται 

από την επίλυση διαφόρων τεστ µε πρωτοβουλία του εκπαιδευόµενου, υπάρχει και η 

επίσηµη βαθµολογία που εξάγεται από τις εργασίες, τα τεστ αξιολόγησης ακόµη και 

την δραστηριοποίηση του εκπαιδευόµενου στο µάθηµα. Έτσι, ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει να ενηµερώνει άµεσα τον εκπαιδευόµενο για τυχόν αλλαγές στη βαθµολογία 

του, µαζί µε επιπλέον παρατηρήσεις και συµβουλές για την βελτίωσή του. 
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4.2.10 Βάση δεδοµένων µαθητικών αποριών 

Σχεδόν σε κάθε σύστηµα του Open eClass ο εκπαιδευόµενος µπορεί να καταθέτει τις 

απορίες του προς τον εκπαιδευτή είτε µε ξεχωριστό εργαλείο που χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά για την αποστολή αποριών είτε µε µηνύµατα µέσω του µηχανισµού 

ανταλλαγής µηνυµάτων. Η επικοινωνία αυτή ελάχιστες φορές κοινοποιείται στους 

άλλους εκπαιδευοµένους και υπάρχει το ενδεχόµενο συνήθεις απορίες να 

επαναλαµβάνονται από την πλευρά των εκπαιδευόµενων, επιβαρύνοντας από 

πλευράς χρόνου το πρόγραµµα του εκπαιδευτή. Συνεπώς, ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο 

είναι η ενηµέρωση µιας βάσης δεδοµένων µε τις απορίες που καταθέτουν οι 

εκπαιδευόµενοι. Έτσι, κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να βρει την απάντηση στα 

ερωτήµατά του ανατρέχοντας στη βάση αυτή, πριν απευθυνθεί στον ίδιο τον 

εκπαιδευτή. Προηγούµενα συστήµατα έχουν την δυνατότητα συσχέτισης αποριών 

που τίθενται από τους εκπαιδευόµενους µε απορίες που ήδη έχουν εισαχθεί στη βάση 

και έτσι µπορούν να δώσουν αυτόµατα απάντηση στις ερωτήσεις των µαθητών χωρίς 

την παρέµβαση του εκπαιδευτή. 

 

 

4.3 Λειτουργιές επικοινωνίας 

4.3.1 Μηχανισµός ανάλλαγης µηνυµάτων 

Ο µηχανισµός ανταλλαγής µηνυµάτων είναι ένα εργαλείο παρόµοιο µε τα 

προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που χρησιµοποιούνται σήµερα. Στην 

περίπτωση των συστηµάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τα εργαλεία 

αποστολής/λήψης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθιστούν δυνατή την ανάγνωση και 

αποστολή µηνυµάτων αποκλειστικά εντός του µαθήµατος ή εναλλακτικά µε 

δηµιουργία συνδέσµων σε εξωτερικές email διευθύνσεις των εκπαιδευοµένων, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η µεταξύ τους επικοινωνία. Πολλά συστήµατα διαθέτουν 

εσωτερικό µηχανισµό µηνυµάτων, ενώ άλλα χρησιµοποιούν κάποιο εµπορικό 

πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 (Βαγιάνος, Γρηγορόπουλος, & Αύγουστος, Πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης εισαγωγή - 

χαρακτηριστικά - σύγκριση ) 
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4.3.2 Ανταλλαγή – κοινή χρήση αρχείων 

Τα εργαλεία ανταλλαγής αρχείων επιτρέπουν στους χρήστες να µεταφέρουν αρχεία 

από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους στο σύστηµα και να τα µοιράζονται µε 

τους χρήστες στα πλαίσια του µαθήµατος. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι επισυνάψεις 

αρχείων δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά είναι µέρος του µηχανισµού 

ανταλλαγής µηνυµάτων και των οµάδων συζήτησης. Τα εργαλεία ανταλλαγής 

αρχείων καθιστούν δυνατή τη µεταφορά αρχείων από την πλατφόρµα στο 

σκληρόδίσκο ή στον προσωπικό χώρο του χρήστη εντός του συστήµατος. Με αυτό το 

εργαλείο, το εκπαιδευτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του κάθε εκπαιδευόµενος 

εµπλουτίζεται ακόµη περισσότερο, καθώς κάθε χρήστης µπορεί να επιτρέπει στους 

άλλους την πρόσβαση σε υλικό που έχει συλλέξει ο ίδιος και θεωρείται χρήσιµο για 

την µελέτη.  

4.3.3 Forum συζητήσεων 

Οι οµάδες συζήτησης συγκροτούνται συνήθως µε πρωτοβουλία του εκπαιδευτή, αλλά 

και πιο σπάνια µε πρωτοβουλία των εκπαιδευοµένων. Οι οµάδες συζήτησης είναι ένα 

εργαλείο που προωθεί το κλίµα συνεργασίας µέσωθύµατος, αφού υποστηρίζει την 

ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για κάποιο θέµα µεταξύ ανθρώπων που έχουν κοινούς 

σκοπούς και ενδιαφέροντα. Κάθε µήνυµα που αποστέλλεται από ένα µέλος µιας 

οµάδας συζήτησης λαµβάνεται από όλα τα υπόλοιπα µέλη. Τα µηνύµατα που 

ανταλλάσσονται και που µπορούν να καλύπτουν µία χρονική περίοδο ηµερών, 

εβδοµάδων ή ακόµη και µηνών αποθηκεύονται και µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο 

εργαλείο µελέτης από όλους τους µαθητές. Οι οµάδες συζήτησης µπορούν να είναι 

οργανωµένες σε κατηγορίες, έτσι ώστε τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται να 

οµαδοποιούνται και να είναι εύκολο να εντοπισθούν. Τα µηνύµατα µπορούν είτε να 

ακολουθούν µία χρονική αλληλουχία είτε να είναι οργανωµένα ανά θεµατική 

ενότητα. 

4.3.4 Σύγχρονη επικοινωνία (chat) 

Η σύγχρονη επικοινωνία ή συνοµιλία πραγµατικού χρόνου γίνεται µεταξύ χρηστών 

του συστήµατος και περιλαµβάνει την ανταλλαγή µηνυµάτων την ίδια χρονική 

στιγµή. Η συνοµιλία µπορεί να περιλαµβάνει επιµέρους υπηρεσίες, άµεση ανταλλαγή 

µηνυµάτων ή κειµένων. Ορισµένες εφαρµογές επιτρέπουν την τήρηση αρχείου των 

συνοµιλιών για µελλοντική αναφορά. Επίσης µπορεί να υπάρχει κεντρικός 
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διαχειριστής που να συντονίζει τη συνοµιλία, ενώ κάποιες συζητήσεις µεταξύ 

εκπαιδευοµένων είναι δυνατόν να παρακολουθούνται από τον εκπαιδευτές, χωρίς η 

παρουσία του να γίνεται αντιληπτή από τους συνοµιλητές. Τα πλεονεκτήµατα του 

εργαλείου αυτού είναι ότι η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών είναι άµεση και χωρίς 

χρονικές καθυστερήσεις. Π.χ. ο εκπαιδευόµενος µπορεί να λάβει γρήγορα απάντηση 

σε ένα πρόβληµά που αφορά το µάθηµα ζητώντας τη γνώµη άλλων συµµαθητών του. 

4.3.5 Ανακοινώσεις 

Ο πίνακας ανακοινώσεων αποτελεί αυτόνοµο εργαλείο για την πλατφόρµα που 

χρησιµοποιείται για την δηµοσίευση ανακοινώσεων προς το σύνολο των 

εκπαιδευοµένων. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούν θέµατα γενικού ενδιαφέροντος, 

υπενθυµίσεις εργασιών, ειδοποιήσεις για επικοινωνία µεταξύ των µελών µιας οµάδας 

συζήτησης σε συγκεκριµένη ώρα κλπ. Στα περισσότερα συστήµατα, οι 

εκπαιδευόµενοι αµέσως µετά την εισαγωγή τους στο µάθηµα, οδηγούνται στον 

πίνακα ανακοινώσεων. Η χρησιµότητα του ως εργαλείο έγκειται στο γεγονός ότι οι 

εκπαιδευόµενοι ενηµερώνονται γρήγορα και ως σύνολο για οποιαδήποτε εξέλιξη 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

4.4 Λειτουργιά διαχείρισης συστηµάτων 

4.4.1 Πιστοποίηση µέσω Username και Password 

H πιστοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία επιτρέπεται η πρόσβαση ενός 

χρήστη στο σύστηµα µε την εισαγωγή από µέρους του ονόµατος χρήστη (username) 

και του κωδικού πρόσβασης password. Η πιστοποίηση επίσης αναφέρεται στην 

διαδικασία µε την οποία τα ονόµατα χρήστη και οι κωδικοί πρόσβασης 

δηµιουργούνται και διατηρούνται από το σύστηµα. Τα συστήµατα πιστοποίησης 

µπορεί να εµπλέκουν ένα απλό logon, µέθοδος που καθιστά το σύστηµα περισσότερο 

ευάλωτο. Άλλα συστήµατα περιλαµβάνουν στρώµατα µε logins για κάθε στρώµα 

ξεχωριστά. 

4.4.2 Υποστήριξη πολλαπλών δικαιωµάτων πρόσβασης 

Τα εργαλεία πιστοποίησης στη πλατφόρµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την 

εκχώρηση συγκεκριµένων προνοµίων πρόσβασης στο υλικό του µαθήµατος όπως και 
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εργαλείων ανάλογα µε το ρόλο που έχει κάθε χρήστης π.χ. εκπαιδευόµενος, 

εκπαιδευτή, και ο διαχειριστής. Για παράδειγµα, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε σελίδες µαθηµάτων, ενώ οι εκπαιδευτές µπορούν να δηµιουργούν 

σελίδες µαθηµάτων. Οι εκπαιδευόµενοι και οι εκπαιδευτές συνήθως χρειάζονται 

διαφορετικά εργαλεία για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια του 

µαθήµατος. Τα περισσότερα συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων παρέχουν ένα 

αρχικό σύνολο από προκαθορισµένους ρόλους χρηστών. Εναλλακτικά, ορισµένα 

συστήµατα επιτρέπουν στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να προσθέτουν επιπλέον 

κατηγορίες χρηστών. Η ύπαρξη πολλαπλών δικαιωµάτων πρόσβασης καθιστά πιο 

ευέλικτη και δοµηµένη τη διαχείριση της πλατφόρµας ενώ συνεισφέρει και από 

άποψης ασφάλειας δεδοµένων. 

 (Βαγιάνος, Γρηγορόπουλος, & Αύγουστος, Πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης εισαγωγή - 

χαρακτηριστικά - σύγκριση ) 

4.4.3 Ασφάλεια δεδοµένων 

Με τον όρο ασφάλεια δεδοµένων περιγράφουµε όλες εκείνες τις διαδικασίες εντός 

της πλατφόρµας που διασφαλίζουν την οµαλή διακίνηση εκπαιδευτικού υλικού εντός 

και εκτός αυτής. Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να είναι απλό φιλτράρισµα 

συγκεκριµένων τύπων αρχείων, κωδικοποίηση π.χ. µε χρήση cookies, έλεγχος ιών 

στα αρχεία που προέρχονται από τον εξωτερικό κόσµο, firewall και άλλα. Είναι η 

ασφάλεια δεδοµένων και µε την διαδικασία πιστοποίησης µε username και password, 

αφού έτσι διασφαλίζεται η φραγή της πλατφόρµας απέναντι σε µη πιστοποιηµένους 

χρήστες. 

4.4.4 ∆ιαχείριση εκπαιδευτικού υλικού 

Αναφέρεται στα εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεση των διαχειριστών και τους 

επιτρέπει να επέµβουν µε διάφορους τρόπους στο αποθηκευµένο εκπαιδευτικό υλικό 

εντός της πλατφόρµας, είτε αυτό βρίσκεται στη βάση δεδοµένων της είτε βρίσκεται 

στους προσωπικούς χαρτοφύλακες των µαθητών. Οι επεµβάσεις περιλαµβάνουν 

έλεγχο χωρητικότητας και ποιότητας, µετακινήσεις και διαγραφές υλικού. Με τα 

εργαλεία αυτά δίνεται και στους διαχειριστές, πέραν των διδασκόντων η δικαιοδοσία 

ελέγχου στο ηλεκτρονικό υλικό, διασφαλίζοντας και εξοικονοµώντας χρόνο στους 

τελευταίους για ενασχόληση µε τις εκπαιδευτικές διεργασίες. 



53 
 

4.4.5 Στατιστικά στοιχεία 

Αναφέρεται στις πλατφόρµες που ενσωµατώνουν µηχανισµούς καταγραφής γενικά 

όλων των αλληλεπιδράσεων των χρηστών µε το σύστηµα. Καταγράφονται, ο αριθµός 

των επισκέψεων σε σελίδες, αποτελέσµατα εξετάσεων, χρόνος έκθεσης µαθησιακού 

υλικού ανά χρήστη κλπ. Επίσης καταγράφονται κάθε στιγµή οι διαθέσιµοι πόροι του 

συστήµατος π.χ. χώρος στο δίσκο, ποσοστό χρησιµοποίησης CPU και RAM, 

δικτυακό φορτίο. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται στατιστικά και δίνονται για 

µελέτη στους διαχειριστές της πλατφόρµας, διευκολύνοντας την πιθανή λήψη 

αποφάσεων. 

4.4.6 Τεχνική υποστήριξη 

Για την γρήγορη επίλυση των προβληµάτων των χρηστών και την παροχή οδηγιών 

για την ορθή χρήση της πλατφόρµας είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η συγκρότηση οµάδας 

υποστήριξης που αποτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό. Επιπλέον, η διάθεση 

από την πλατφόρµα ειδικών εργαλείων διαχείρισης διευκολύνει τους διαχειριστές του 

συστήµατος και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την εξυπηρέτηση να 

ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις λύσεις βοήθειας των χρηστών. H βοήθεια που 

µπορεί να παρέχεται από κάποιο τµήµα εξυπηρέτησης χρηστών συνήθως αφορά 

θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη ευρύτερη δοµή του µαθήµατος και όχι µε το 

περιεχόµενο του µαθήµατος, π.χ. µε τη δηµιουργία ή την διαγραφή λογαριασµών, τη 

εισαγωγή νέων µαθηµάτων κλπ. 

 

4.5 Λειτουργίες υποστήριξη multimedia 

Ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης στη πλατφόρµας είναι η ευκολία µε την οποία ο 

χρήστης έχει πρόσβαση σε αρχεία πολυµέσων (multimedia). Αποτελεί µεγάλο 

πλεονέκτηµα η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων πολυµέσων (εικόνας, ήχου και video) 

στο σύστηµα, καθώς το µάθηµα γίνεται περισσότερο ενδιαφέρον και παραστατικό, 

ενώ υπάρχουν θέµατα που δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν ολοκληρωµένα µε την 

χρήση αποκλειστικά και µόνο αρχείων κειµένου (µαθήµατα µουσικής, πληροφορικής 

κλπ.). 
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4.5.1 Ύπαρξη βοηθηµάτων, εγχειριδίων και για παροχή βοήθειας στο χρήστη 

Το σύστηµα του Open eClass διαθέτουν κεντρικές µονάδες τεχνικής υποστήριξης µε 

τις οποίες µπορεί να επικοινωνήσει ο χρήστης για την αντιµετώπιση τυχόν 

προβληµάτων, είναι προτιµότερο να διατίθενται online βοηθήµατα, υπό µορφή 

εγχειριδίων, στα οποία µπορεί εύκολα να ανατρέχει ο χρήστης, χωρίς να απευθύνεται 

σε τµήµατα υποστήριξης ή στην web σελίδα του συστήµατος στο ∆ιαδίκτυο. Τα 

υπάρχοντα βοηθήµατα θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες χρηστών: 

διαχειριστές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους. 

4.5.2 ∆ιάθεση πλατφόρµας σε διαφορετικές γλώσσες 

Η αρχική υλοποίηση του συστήµατος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης γίνεται συνήθως 

σε µία ή δύο γλώσσες. Ωστόσο, µπορεί το σύστηµα να διαθέτει έτοιµες εκδόσεις και 

άλλων γλωσσών ή να µπορεί εύκολα να τις υποστηρίξει µε απλή εισαγωγή των 

απαραίτητων αρχείων. 

 

4.6 Τεχνικές προδιάγραφες 

Τα κριτήρια που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία αναφέρονται στην υποδοµή που 

απαιτείται για την εγκατάσταση του λογισµικού και την απρόκοπη διεξαγωγή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζονται 

σε µια αρχιτεκτονική πελάτη – εξυπηρετητή, όποτε πρέπει να ερευνηθεί η 

δυνατότητα εγκατάστασης της πλατφόρµας σε server µε λειτουργικά συστήµατα 

windows και Unix\Linux που είναι τα περίστερο διαδεδοµένα. Επίσης, ερευνάται η 

αναγκαιότητα χρήσης συγκεκριµένου web browser στους τερµατικούς υπολογιστές 

για την πρόσβαση κάθε χρηστή δεδοµένα της πλατφόρµας που είναι αποθηκευµένα 

στο server. Επίσης για κάθε σύστηµα που µελετάται παρέχονται πληροφορίες για το 

επιπλέον λογισµικό που πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να υποστηρίζεται η 

λειτουργία της πλατφόρµας, αλλά και για τους απαιτούµενους πόρους του 

συστήµατος που πρέπει να διατεθούν στην πλατφόρµα. 

(Βαγιάνος, Γρηγορόπουλος, & Αύγουστος, Πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης εισαγωγή - 

χαρακτηριστικά - σύγκριση ) 

Προαπαιτούµενα πριν εγκατάσταση του Open eClass 
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Η πλατφόρµα του Open eClass πρέπει να έχει προαπαιτούµενα για την σωστή 

λειτουργία του συστήµατος: 

Σεπεριβάλλονται MsWindows (Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, 

Windows Vista, Windows 7, Windows 2008). 

Σε περιβάλλονται Mac OS X. 

Σε διάφορες διανοµές Linux και Unix. 

 

4.6.1 Χρήση Web Browser 

Το χαρακτηριστικό αυτό υποδεικνύει ότι από πλευρά του ενδιαφεροµένου αρκεί η 

εγκατάσταση και η χρήση ενός οποιουδήποτε γνωστού φυλλοµετρητή ιστοσελίδων. 

Εντελώς ανεξάρτητου του τύπου της πλατφόρµας που χρησιµοποιείται, (π.χ. 

Explorer, Mozilla, Opera, Chrome. κλπ.), για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των 

µαθηµάτων. Ιδιαίτερο λογισµικό δεν άπτεται, ενώ θα αναφέρεται η υπόδειξη για 

κάποιο συνδεδεµένο ή για συγκεκριµένες πρόσφατες εκδόσεις από του 

κατασκευαστή, όπου υπάρχει. 

4.6.2 Υποστήριξη Windows / Unix/Linux 

Αναφέρεται σε εκείνες τις πλατφόρµες του Open eClass, οι όποιες είναι δυνατόν να 

εγκατασταθούν σε server που χρησιµοποίει κάποιο τύπο λειτουργικού συστήµατος 

Windows και Unix/Linux. Παρατίθενται οι απαιτήσεις της πλατφόρµας του server 

(π.χ. ελεύθερο χώρος στο δίσκο, µνήµη RAM, ταχύτητα CPU κλπ. ). Μπορεί να 

δίνονται και ειδικότερες απαιτήσεις του κατασκευαστή (όπως δικτυακές υποδοµές 

κλπ.) 

4.6.3 Εγκατάσταση συστήµατος WAMP 

Για τη δηµιουργία και λειτουργία της εφαρµογής µας θα πρέπει αρχικά να 

κατεβάσουµε από το διαδίκτυο και να εγκαταστήσουµε κάποια προγράµµατα όπως 

είναι τα εξής: 

Το WAMP
3
 είναι το ακρωνύµιο των αρχικών του συστήµατος διαχείρισης Windows 

και των βασικών του συστατικών του πακέτο: Apache, MySQL, PHP. Ο Apache είναι 

                                                 
3 (Εγκατάσταση συστήµατος WAMP, 2015) 

https://sourceforge.net/projects/wampserver/files/latest/download?source=top3_dlp_t5 



56 
 

ένας web server, η MySQL είναι µια βάση δεδοµένων ανοικτού κώδικα και η PHP 

είναι µια γλωσσά προγραµµατισµού που µπορεί να επεξεργάζεται τα δεδοµένα που 

βρίσκονται σε µια βάση δεδοµένων και να δηµιουργεί δυναµικά web pages κάθε 

φορά που της ζητείται από ένα browser. Θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν και αλλά 

προγράµµατα σε ένα τέτοιο πακέτο όπως το phpMyAdmin το όποιο θα µπορούσε να 

δώσει ένα πιο γραφικό περιβάλλον χρήσης της βάσης δεδοµένων MySQL κάνοντας 

τη διαχείρισης της, πιο εύκολη. Εγκαθιστώντας όλο το πακέτο WAMP λοιπόν, 

έχουµε εγκαταστήσει όλα τα συστατικά που µας είναι απαραίτητα για να 

δηµιουργήσουµε το Open eClass. Ο WampServer
4
 εγκαθίσταται αυτόµατα και οι 

δυνατότητες χρήσης που διαθέτει είναι αρκετές και αρκετά διορατικές. Ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα να ρυθµίζει το Server του χωρίς να πειράζει τα setting files 

χρησιµοποιώντας µόνο τις ρυθµίσεις που είναι ήδη διαθέσιµες. Ο WampServer είναι 

µία εύκολη και βολική λύση αφού συγκεντρώνει σε “πακέτο” τον Apache, την 

MySQL και την PHP και µας δίνει τη δυνατότητα να προσθέτουµε σε αυτόν τις 

διάφορες εκδόσεις ή κάποια πρόσθετα συστατικά τους αν επιθυµούµε. 

4.6.4 Λειτουργίες του WampServer 

Η λειτουργία του προγράµµατος ενεργοποιείται µέσα από το εικονίδιο εκκίνησης του 

WampServer. Πατώντας κλικ στο εικονίδιο θα εµφανιστούν διάφορες υπηρεσίες που 

µπορούµε να ενεργοποιήσουµε όπως ο Apache, η MySQL κλπ. Για να ενεργοποιούµε 

η να απενεργοποιούµε τον WampServer, να µεταβαίνουµε στον φάκελο 

windows8_(C)\Wamp\www\openeclass.teimes.gr, που βρίσκονται όλα τα αρχεία που 

χρειαζόµαστε για την δηµιουργία της εφαρµογής µας, να δηµιουργήσουµε την βάση 

δεδοµένων µας µε την επιλογή phpMyAdmin ενώ κάνοντας δεξί κλικ µπορούµε να 

αλλάξουµε τη γλωσσά του µενού WampServer από εκεί µπορούµε να ρυθµίσουµε. 

(Μητσάκου, 2010)     

                                                                                                                                            
 
4(WampServer, 2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/WAMP 
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Εικόνα 10 Λειτουργιά wempserver 

 

4.6.5 ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων από την επιλογή phpMyAdmin 

Το εργαλείο phpMyAdmin παρέχει εκτεταµένη διαχείριση βάσεων δεδοµένων 

MySQL στο ∆ιαδίκτυο. Υποστηρίζει µια ευρεία λίστα λειτουργιών µέσω γραφικής 

επαφής, όπως σχετικά µε πίνακες, πεδία, συσχετίσεις, ευρετήρια, χρήστες και 

δικαιώµατα. Παράλληλα, είναι δυνατή και η εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής 

SQL.Στο παράθυρο που εµφανίζεται παρακάτω δηµιουργούµε την βάση δεδοµένων 

που δίνοντας το όνοµα της επιλογές µου για το Open eClass. 

(Βερικέτης, 2011) 

 

Εικόνα 11 ∆ηµιουργία βάσης 



58 
 

4.6.6 Περιγραφή της βάσης δεδοµένων του Open eClass 

 

Εικόνα 12 Η βάση δεδοµένων 

 

Εικόνα 13 Η συνέχεια της βάσης δεδοµένων 
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Εικόνα 14 Η βάση δεδοµένων 

 

Εικόνα 15 Συνέχεια βάσης δεδοµένων 

 

Εικόνα 16 Συνέχεια βάσης δεδοµένων 
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Εικόνα 17 Συνέχεια βάσης δεδοµένων 

 

Εικόνα 18 Συνέχεια βάσης δεδοµένων 
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4.6.7 Η δοµή καταλόγων του Open eClass 

 

 

 

                                      

 

 

Εικόνα 19 Η δοµή καταλόγων του Open eClass 

 

Τα µαθήµατα courses 

                            

                                           

Εικόνα 20 Τα µαθήµατα courses 

Οι ρυθµίσεις της εγκατάστασης 

Τα µαθήµατα του Open eClass Οι πρόσθετες βιβλιοθήκες κώδικα 

Οι Πληροφορίες του συστήµατος 

Η εφαρµογή της εγκατάστασης 

Εφαρµογές υλικού π.χ. εικόνες 

Οι ρυθµίσεις της αρχικής πλατφόρµας 

Κύριος θέµα της πλατφόρµας 

Τα υποσυστήµατα του Open eClass 

Τα πρότυπα σχεδίασης της εφαρµογής 
Οι αναβαθµίσεις της πλατφόρµας 

Τα video των µαθηµάτων 

Κωδικός του µαθήµατος εκεί 

µέσα έχει τα εργαλεία του. 

Έγγραφα µαθήµατος 

Οµάδες 

Εικόνες  

Σελίδες 

Στατιστικά µαθήµατος 

Προσωρινά αρχεία 
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4.6.8 Τα υποσυστήµατα modules του Open eClass 

 

Εικόνα 21 Υποσυστήµατα του Open eClass 

 

4.6.9 MySQL 

Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακής βάσης ανοικτού κώδικα 

(relational database management system) που χρησιµοποιεί την (SQL), την πιο 

γνωστή γλωσσά για προσθήκη, την πρόσβαση και την επεξεργασία δεδοµένων σε µια 

βάση δεδοµένων. Επειδή είναι ανοικτού κώδικα οποιοσδήποτε µπορεί να κατεβάσει 

την MySQL και να την διαµορφώσει συµφώνα µε τις ανάγκες που χρειαζόµαστε στο 

σύστηµα µας. Είναι γνωστή κυρίως για την ταχύτητα, αξιοπιστία, και την ευελιξία 

που παρέχει. Η MySQL αυτή τη στιγµή µπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον 

Linux, Unix, και Windows. 

 

4.6.10PHP 

Το PHP είναι µια γενικής χρήσης γλώσσα scripting που τρέχει στο κοµµάτι του 

εξυπηρετητή και σχεδιάστηκε για την ανάπτυξη περιεχοµένου ιστού που παράγει την 
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δυναµική της ιστοσελίδας του Open eClass. Για αυτό το λόγο ο κώδικας php είναι 

ενσωµατωµένος στον κώδικα του html, ενός έγγραφου και ερµηνεύεται από τον 

εξυπηρετητή µε την επεξεργαστική µονάδα php, η όποια και παράγει το έγγραφο της 

ιστοσελίδας. Το php µπορεί επίσης να λειτουργήσει µε τους περισσότερους 

εξυπηρετητές ιστού. Στον Apache ενσωµατώνει κάποια κοµµάτια κώδικα στο αρχείο 

ρυθµίσεων του config, ώστε να λειτουργήσουν παράλληλα. Στη κατασκευή του php 

χρησιµοποιήθηκε για την επικοινωνία µε την βάση δεδοµένων MySQL, την 

δηµιουργία φόρµας και αποστολή ηλεκτρονικά µαθήµατα και µαθήµατα του υλικού 

τους, το έλεγχο εγκυρότητας δεδοµένων. 

(Παύλου, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

5. Ανάλυση Τµήµατος Του Open eClass 

5.1 Κώδικας Template 

Πήγαµε στο φάκελο που έχουµε εγκαταστήσει το Οpen eClass 

windows8_OS(C:)/wamp/www/openeclass.gr στο αρχείο index και δηµιουργήσαµε 

εκεί τον κώδικα. 

 

Εικόνα 22 Κώδικας template 

 

Εικόνα 23 Σε µικρό µέγεθος 
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Αυτό ο κώδικας βοηθάει στην αναγνώριση android και ios συσκευών ώστε να 

παραπέµπει τον χρήστη στην εφαρµογή µέσω του Googleplay και του App store 

αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 24 Εφαρµογή Open eClass Mobile 

 

5.2 Αλλαγήτίτλου της αρχικής πλατφόρµας 

Για να αλλάξουµε τίτλο, χρώµα, να προσθέσουµε κείµενο στην αρχική της 

πλατφόρµας, κουκίδες και χρώµα
5
 τροποποιούµε το αρχείο 

windows8_OS(C:)/wamp/www/openeclass.teimes.gr/el/common.inc 

 

Εικόνα 25 Το αρχείο PHP common.inc 

                                                 
5(Ιστοσελίδα κώδικας) http://www.w3schools.com/css/css_colors.asp - http://www.w3schools.com/css/css_list.asp 
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Εικόνα 26 Κώδικα πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας και προσθέσαµε χρώµα. 

 

 

Εικόνα 27 Εµφάνιση τίτλου πλατφόρµα εκπαίδευσης Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας 

 

 

 

Εικόνα 28 Εµφάνιση κείµενο για το ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας για το τµήµα 
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Το κείµενο που χρησιµοποιήσαµε και εντολές 

To τµήµα <b><em> ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων</em></b> προέκυψε από τη συγχώνευση των 

Τµηµάτων:<dir><li><FONT COLOR=”Blue ”>Κοινωνικών - Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων και Οργανώσεων (∆Ι.Κ.Σ.Ε.Ο.).</FONT><li><FONT COLOR=”Blue 

”>Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία 

(Ε.Π.∆.Ο.).</FONT></li></dir></p></p><p>Το τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στεγάζεται 

στα νέα κτήρια της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ.∆.Ο.) στο Μεσολόγγι 

προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προσαρµοσµένο στις σύγχρονες ανάγκες της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών του Τµήµατος 

συγκροτείται από τρία επιστηµονικά πεδία: <dir><li><em> Tης ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων,</em></li><em><li>Tης ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Κοινωνικής 

Οικονοµίας</em></li><em><li> Tης ∆ιοίκησης Πληροφοριακών Συστηµάτων</li></em>. 

</dir> 

Το νέο, σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών, συνδυάζει θεωρητικές και κυρίως εφαρµοσµένες 

γνώσεις Πληροφορικής, ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Επιστήµης, που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες διοίκησης, λειτουργίας και προγραµµατισµού, των επιχειρήσεων παραγωγής 

προϊόντων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, των ∆ηµόσιων Οργανισµών, των 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των µη κυβερνητικών Οργανώσεων.</p> 

 

 

5.3 Online υπηρεσίες 

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουµε τις online υπηρεσίες
6
 που διαθέτει η πλατφόρµα 

στην αρχική  σελίδα του Open eClass. Οι online υπηρεσίες που έχουµε προσθέσει στο 

σύστηµα µας είναι οι εξής: 

• Ανοιχτά µαθήµατα. 

• HELP 

• StudentsWeb. 

• TeachWeb. 

• Εύδοξος. 

• Βιβλιοθήκη. 

                                                 
6
 (Ιστοσελίδα κώδικας) http://www.w3schools.com/css/css_link.asp 



68 
 

• Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα. 

• Web Mil. 

• App Store 

• Google play 

• Facebook 

• Twitter 

• Skype 

• YouTube  

 

Πήγαµε στο αρχείο και προσθέσουµε online υπηρεσίες στην αρχική της πλατφόρµας 

και βρίσκεται windows8_OS(C:)/wamp/www/openeclass.teimes.gr/ αρχείο index. 

 

Εικόνα 29 Κώδικα που προσθέσαµε online υπηρεσίες 

 

 

Εικόνα 30 Συνέχεια του κώδικα που προσθέσαµε online υπηρεσίες 
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Εικόνα 31Online υπηρεσίες 

 

 

5.4 Μορφοποίηση αρχικής σελίδας του Open eClass 

Πήγαµε στο αρχείο bootstrap-custom και µορφοποιήσαµε αρχική σελίδα
7
 της 

πλατφόρµας και βρίσκεται windows8_OS(C:)/wamp/www/openeclass.teimes.gr/ 

tamplate/default/css 

 

Κώδικας µορφοποιήσεις 

navbar-default 

{background-image:-webkit-linear-gradient(top, #fff 0%, #f8f8f8 100%);background-image:-

o-linear-gradient(top, #fff 0%, #f8f8f8 100%);background-image:-webkit-gradient(linear, left 

top, left bottom, from(#fff), to(#f8f8f8));background-image:linear-gradient(to bottom, #333 

0%, #f8f8f8 100%); 

 

 

 

 

                                                 
7
(Ιστοσελίδα κώδικας) http://www.w3schools.com/css/css_colors.asp 
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Εικόνα 32 Aρχείο µορφοποιήσεις 

 

5.4.1 Μορφοποίηση στην σύνδεση χρήστη 

Στο ίδιο αρχείο µορφοποιήσαµε την σύνδεση χρήστη
8
 

Κώδικας µορφοποίηση σύνδεση 

div.login-formh2 

{text-align:center;font-size:1.8em;margin:2rem 0rem;margin-top:0rem;color:#080661;} 

 

 

Κώδικας µορφοποίηση όνοµα χρήστη (username) 

div.login-form .form-group input 

{width:82%;border-bottom:1px solid #100101;border-top:none;border-right:none;border-

left:none;border-radius:99px;border-width:1px;box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;-

webkit-box-shadow:none;outline:none;font-size:1.1em;padding:0.4em;line-

height:1.42857143;color:#444444} 

 

Κώδικας µορφοποίηση είσοδος 

div.login-form .btn.btn-login 

{margin:15px05px;width:100%;height:4rem;border-radius:4rem;font 

weight:600;color:#100101; background:#428bca;letter-spacing:0.1em;outline:none} 

 

                                                 
8
(Ιστοσελίδα κώδικας) http://www.w3schools.com/css/css_colors.asp - 

http://www.w3schools.com/css/css_text.asp - http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp 
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Κώδικας µορφοποίησης ξεχάσατε το συνθηµατικό σας 

a:hover,a:focus{color:#23527c;text-decoration:underline} 

 

Κώδικας µορφοποίησης στο άριστο µέρος του µενού (µαθήµατα, εγγραφή, εγχειρίδια, σχετικά, 

επικοινωνία) 

#leftnav .panel a.list-group-item>span{display:table;width:87%;font-size:1em;padding-

left:20px}# 

 

 

 

 

Εικόνα 33 Μορφοποίηση της αρχικής σελίδας 

5.4.2 Μορφοποίηση το µενού 

Στο ίδιο αρχείο µορφοποιήσαµε το µενού
9
 

Κώδικας µορφοποίησης Χαρτοφυλάκιο 

.breadcrumb 

{padding-left:0px !important;background-color:transparent !important;margin-bottom:1em 

!important;color:#100101 !important;font-size:0.8em 

 

                                                 
9
(Ιστοσελίδα κώδικας) http://www.w3schools.com/css/css_colors.asp 

Μορφοποίηση το πάνω µέρος 

Μορφοποίησης 

Μαθήµατα, 

Εγγραφή, 

Εγχειρίδια, 

Σχετικά, 

Επικοινωνία 

Μορφοποίησης 

Σύνδεση Χρήστη, 

Όνοµα Χρήστη 

(username,) 

Είσοδος, 

Ξεχάσατε το 

Συνθηµατικό σας 
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Κώδικας µορφοποίηση χαρτοφυλάκιο χρήστη 

h1.page-title{margin:0em;font-weight:400 !important;color:#0986F3;font-size:20px} 

 

Κώδικας µορφοποίησης θέσης όνοµα µαθήµατος 

.text-left{text-align:center;} 

 

Κώδικας µορφοποίησης δεξιά πάνω µενού 

.dropdown-menu>li>a {display:block;padding:3px20px;clear:both;font-weight:normal;line-

height:1.42857143;color:#DC3838;white-space:nowrap}. 

 

 

 

Εικόνα 34 Μορφοποίηση του µενού 

5.4.3 Μορφοποίηση στη λίστα µαθηµάτων 

Στο ίδιο αρχείο µορφοποιήσαµε την Λίστα µαθηµάτων
10

 

Κώδικας µορφοποίησης την Λίστα µαθηµάτων το χρώµα 

.list-header{background-color:#DC3838 !important;color:#100101 

                                                 
10(Ιστοσελίδα κώδικας) http://www.w3schools.com/css/css_text.asp - 

http://www.w3schools.com/css/css_colors.asp 

Μορφοποίησης Χαρτοφυλάκιο 

Μορφοποίηση 

Χαρτοφυλάκιο 

Χρήστη 

 Μορφοποίησης 

∆εξιά Πάνω 

Μενού 

Μορφοποίησης 

Θέσης Όνοµα 

Μαθήµατος 
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Εικόνα 35 Μορφοποίηση χρώµατος 

 

5.5 Εργαλεία ρύθµισης πλατφόρµας 

Ο διαχειριστής που διαχειρίζεται την πλατφόρµα του Open eClass ρυθµίζει τις 

βασικές ρυθµίσεις όπως βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 36 Βασικές ρυθµίσεις 
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Εικόνα 37 Εγγραφή χρηστών 

 

 

Εικόνα 38 Εµφάνιση πλατφόρµας 
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Εικόνα 39 Ρυθµίσεις από ηλεκτρονικό email, µαθήµατα, και µετασχολικούς 

 

Εικόνα 40 Άλλες ρυθµίσεις 
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Εικόνα 41 Ρύθµιση αποθηκευτικό χώρο του µαθήµατος τύπου ανέβασµα αρχείου 

 

Εικόνα 42 Καταγραφή ενεργειών κι έλεγχος αποτυχία εισόδου 
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5.6 Ρύθµιση εµφάνισης 

Οι ρυθµίσεις γίνονται από το διαχειριστής της πλατφόρµας της αρχικής σελίδας µε 

εικόνα, χρώµα , φόντο, το λογότυπο του ΤΕΙ.  

 

Εικόνα 43 Ρυθµίσεις εµφανίσεις 

 

 

 



78 
 

Εγχειρίδιο του Open eClass του τµήµατος ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :http://localhost/openeclass.teimes.gr 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ:ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Για την δηµιουργία του Open eClass χρησιµοποιήθηκε το λογιστικό ανοικτού κώδικα 

του Claroline µε την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών, όπως πιστοποίηση µέσω 

LDAP Server, µηχανισµός δηµιουργίας χρηστών, ανανεωµένο γραφικό περιβάλλον, 

πλήρης εξελληνισµός, προσθήκη νέων εργαλείων διαχείρισης κλπ. Ταυτόχρονα 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας της πλατφόρµας µε τις 

άλλες δικτυακές υπηρεσίες, δίνοντας πρόσβαση στους χρήστες µε τους ίδιους 

λογαριασµούς χρήσης (username –password) που διαθέτουν στις υπηρεσίες αυτές 

(π.χ.Email). Ο χρήστης µε την εισαγωγή του στο σύστηµα βρίσκεται στον κεντρικό 

χώρο του εκπαιδευτικού τµήµατος µε τον τίτλο του, το όνοµα του υπεύθυνου 

εκπαιδευτή και µια σύντοµη εισαγωγή του γνωστικού αντικειµένου που διδάσκεται. 

Παρακάτω βρίσκονται τα εργαλεία του συστήµατος που χρησιµοποιούνται στο 

συγκεκριµένο µάθηµα για την περιήγηση των µαθητών στη πλατφόρµα, ενώ πιο κάτω 

βρίσκονται οι σύνδεσµοι των εργαλείων που χρησιµοποιούνται από τους διαχειριστές 

- εκπαιδευτές για τη σύνθεση του µαθήµατος. Η εξέλιξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας γίνεται βάση του ηµερολογιακού προγράµµατος που κοινοποιείται στην 

ατζέντα του τµήµατος. Το περιβάλλον είναι εξαιρετικά απλό και φιλικό στη χρήση 

του και δεν απαιτεί παρά µόνο τις βασικές γνώσεις περιήγησης ιστού τόσο από τους 

εκπαιδευµένους όσο και από τους εκπαιδευτές. Μπορεί από τη φύση της να 

προσαρµοστεί σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο. Συµπληρωµατικά, είναι 

απαραίτητη η εγκατάσταση PHP 5.5.12 και WebServeApache/2.4.9 (Win32) 

PHP/5.5.12. Από πλευράς βάσης δεδοµένων απαιτείται εγκατάσταση MySQL 5.6.17.  
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Εικόνα 44 Πλατφόρµα Open eClass 

 

 

 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτής – Εκπαιδευόµενος – ∆ιαχειριστής 

1. Oδηγός σχεδίασης µαθηµάτων. 

Η δηµιουργία ηλεκτρονικού µαθήµατος στην πλατφόρµα Open eClass γίνεται από 

τον καθηγητή ακολουθώντας τον οδηγό δηµιουργίας µαθήµατος µε τυποποιηµένη 

φόρµα. Μετά την δηµιουργία του µαθήµατος υπάρχει αντίστοιχος οδηγός για τη 

διαχείριση του µαθήµατος όπως π.χ. την εισαγωγή των στοιχείων που το συνθέτουν 

κλπ. Καθώς και τα εργαλεία για την εγγραφή χρηστών.  

Οι κατηγορίες των µαθηµάτων που υποστηρίζονται είναι τα ανοικτά, τα ανοικτά σε 

εγγραφή καθώς και τα κλειστά µαθήµατα. Αναλυτικότερα:  

 

� Ανοικτά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα ελεύθερης πρόσβασης, στα οποία 

µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης ακόµα κι αν δεν διαθέτει λογαριασµό.  
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� Ανοικτά σε εγγραφή είναι τα µαθήµατα στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση 

ένας χρήστης µόνο αν έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγραφεί σε 

αυτά.  

� Τέλος κλειστά µαθήµατα θεωρούνται τα µαθήµατα στα οποία µπορεί να 

εγγραφεί ένας χρήστης που έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα µόνο αν του το 

επιτρέψει ο καθηγητής.  

Η πλατφόρµα υποστηρίζει τα παρακάτω 21 υποσυστήµατα για την σύνθεση και τη 

διεξαγωγή του ηλεκτρονικού µαθήµατος. Χρησιµοποιείται µέρος αυτών ή όλα µαζί, 

ανάλογα µε τη µορφή και το περιεχόµενο του µαθήµατος και την επιθυµία του 

εκπαιδευτή:  

 

� Η Ατζέντα  

� Έγγραφα  

� Ανακοινώσεις  

� Περιοχές συζητήσεων  

� Σύνδεσµοι  

� Εργασίες  

� Οµάδες χρηστών 

� Ασκήσεις  

� Κουβεντούλα 

� Πολυµέσα 

� Πληροφορείς µαθήµατος 

� Ανταλλαγή µαθηµάτων 

� Ερωτηµατολόγιο 

� Γραµµή µάθησης 

� Σύστηµα Wiki 

� Ηλεκτρονικό βιβλίο 

� Παρουσιολόγιο 
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� Βαθµολογία 

� Ιστολόγιο 

� Μηνύµατα  

� Σηµειώσεις 

 

Εικόνα 45 Τα υποσυστήµατα του συστήµατος 

 

2. Μη αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνικών γνώσεων για τη σχεδίαση του µαθήµατος 

(π.χ. γνώση html). 

Κύρια µέριµνα των σχεδιαστών του Open eClass λήφθηκε για τη σχεδίαση µιας 

πλατφόρµας µε ιδιαίτερη ευκολία χρήσης χωρίς την απαίτηση τεχνικών γνώσεων.  

 

3. ∆ιαχείριση εκπαιδευτικού υλικού. 

Η πλατφόρµα διαθέτει ένα απλό σύστηµα εισαγωγής και διαχείρισης αρχείων 

εκπαιδευτικού υλικού. Το υποσύστηµα αυτό εκτελεί λειτουργίες όπως το ανέβασµα 

(upload) αρχείων στον εξυπηρετητή, η πιθανή αποσυµπίεση τους εκεί, η 

αρχειοθέτησή τους κλπ. ∆ιαχειριστικές αρµοδιότητες έχει ο εκπαιδευτή και στο χώρο 

εργασιών του µαθήµατος. 
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4. ∆υνατότητα ορισµού περισσότερων του ενός διδασκόντων. 

Παρέχεται υποσύστηµα διαχείρισης χρηστών πλατφόρµας στο οποίο υπάρχει η 

επιλογή για την προσθήκη ή την αφαίρεση δικαιώµατος διδάσκοντα σε κάποιο 

διεξαγόµενο ηλεκτρονικό µάθηµα. 

 

5. Συγκρότηση οµάδων εργασίας µαθητών. 

Η πλατφόρµα προσφέρει ολοκληρωµένο υποσύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης 

οµάδων χρηστών, εάν η οµάδα θα έχει δική της περιοχή συζήτησης, αν αυτή η 

περιοχή θα είναι ανοικτή ή κλειστή στους υπόλοιπους κλπ. 

 

6. Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού επιλεκτικά σε µία οµάδα µαθητών. 

Ο εκπαιδευτής στο υποσύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης οµάδων χρηστών 

µπορεί να ρυθµίσει το εάν µπορεί µια οµάδα µαθητών να έχει δικά της έγγραφα, τα 

οποία τα δηµιουργεί µόνη της ή της τα αποστέλλει ο εκπαιδευτής.  

 

7. ∆ηµιουργία πίνακα περιεχοµένων µαθήµατος. 

Στην περιοχή που ο εκπαιδευτής τοποθετεί το εκπαιδευτικό υλικό, παρατίθενται σε 

λίστα οι τίτλοι των διαθέσιµων προς µελέτη έγγραφα. Το ίδιο συµβαίνει και µε την 

περιοχή που είναι αποθηκευµένοι οι σύνδεσµοι που οδηγούν σε εκπαιδευτικό υλικό 

εκτός της πλατφόρµας. 

 

8. ∆ηµιουργία τεστ. 

Υπάρχει υποσύστηµα για τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων, τεστ σωστό/λάθος µε την 

χειροκίνητη εισαγωγή των ερωτήσεων και των απαντήσεων και την αποθήκευση 

τους. Κατόπιν δηµιουργούνται µικρά αυτοτελή τεστ από γεννήτρια ασκήσεων.  

 

9. Αυτόµατη εξαγωγή βαθµολογίας. 

Υπάρχει σύστηµα που εξάγει την βαθµολογία αυτόµατα µετά από τα τεστ. Το 

σύστηµα παρέχει δυνατότητα ρύθµισης επί της βαθµολογικής κλίµακας.  
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10. Βιβλίο βαθµολογίας – παρακολούθηση επίδοσης εκπαιδευόµενος. 

∆εν διευκρινίζεται εάν υπάρχει η δυνατότητα για τήρηση βιβλίου βαθµολογίας 

 

11. Παροχή οδηγιών στο εκπαιδευόµενο για βελτίωση απόδοσης. 

∆εν αναφέρεται αν υπάρχει αυτόµατος µηχανισµός για παροχή οδηγιών στον 

εκπαιδευόµενο από τον εκπαιδευτή είτε µε διορθωµένο υλικό είτε µε συµβουλές.  

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1. Μηχανισµός ανταλλαγής µηνυµάτων. 

∆εν υπάρχει από την πλατφόρµα, οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να διαθέτουν εξωτερικό 

email, το οποίο δηλώνουν κατά την εγγραφή (µπορεί να είναι και το username τους). 

 

2. Ανταλλαγή – κοινή χρήση αρχείων. 

Η πλατφόρµα υποστηρίζει υποσύστηµα για µεταφορά upload εργασιών και γενικά 

αρχείων από τους µαθητές στην περιοχή που προβλέπεται.  

 

3. Forumσυζητήσεων. 

Η περιοχή συζητήσεων αποτελεί ένα απότα στοιχεία που συνθέτουν το ηλεκτρονικό 

µάθηµα στο Open eClass. Ο εκπαιδευτής τις ορίζει κατά την σχεδίαση και επιλέγει το 

θέµα γύρω από το οποίο θα περιστραφούν.  

 

4. Πίνακας Ανακοινώσεων. 

Η πλατφόρµα παρέχει σχετικό υποσύστηµα που επιτρέπει την εισαγωγή 

ανακοινώσεων σε µορφή plain text, ενώ παρέχει την δυνατότητα για αποστολή µιας 

ανακοίνωσης στους εγγεγραµµένους στο εκπαιδευοµένους. 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Πιστοποίηση µέσω Username και Password. 
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Οι εγγραφές χρηστών-εκπαιδευοµένων στην πλατφόρµα γίνονται ακολουθώντας τον 

οδηγό εγγραφής χρήστη που υπάρχει στην αρχική σελίδα. Η πλατφόρµα Open eClass 

διαθέτει δύο (2) εναλλακτικούς τρόπους εγγραφής χρηστών-εκπαιδευοµένων. Ο 

πρώτος τρόπος αυτόµατα τοποθετεί στοιχεία από λογαριασµούς των χρηστών που 

υπάρχουν στην υπηρεσία καταλόγου (Service) οποιουδήποτε ελληνικού ιδρύµατος, 

ενώ ο δεύτερος τρόπος απαιτεί την συµπλήρωση στοιχείων από τον χρήση για να 

δηµιουργήσει ένα νέο λογαριασµό χρήστη-εκπαιδευοµένου στη βάση δεδοµένων που 

χρησιµοποιεί η πλατφόρµα. Από και πέρα, η πιστοποίηση γίνεται µε γίνεται µε χρήση 

username, password που σε κάθε περίπτωση δηλώνεται. 

 

2. Υποστήριξη πολλαπλών ∆ικαιωµάτων Πρόσβασης. 

Υποστηρίζονται οι εξής κατηγορίες χρηστών:  

2.1 Εκπαιδευτής 

Ο εκπαιδευτής
11

, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και διαχείριση των 

ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του εκπαιδευτή δηµιουργείται από τους 

διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου. Ο εκπαιδευτής 

µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να εγγράφει/διαγράφει χρήστες-

φοιτητές σε από αυτά, να δηµιουργεί οµάδες συζητήσεων και εργασίας.  

 

Εικόνα 46 Νέος λογαριασµός εκπαιδευτή 

                                                 
11

 (Εγχειρίδιο εκπαιδευτή, 2015) http://docs.openeclass.org/el:mant 
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Εικόνα 47 Αίτηση λογαριασµού εκπαιδευτή 

 

Εικόνα 48 ∆ηµιουργία µαθήµατος 

 

2.2 Εκπαιδευόµενος 

Ο εκπαιδευόµενος
12
µπορεί να εγγραφεί σε όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να 

µελετήσει το µαθησιακό υλικό, να συµµετάσχει σε οµάδες συζητήσεων καθώς και σε 

ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασµός του χρήστη δηµιουργείται αυτόµατα µε 

την εγγραφή του στην πλατφόρµα.  

 

                                                 
12

 (Εγχειρίδιο εκπαιδευόµενου, 2015) http://docs.openeclass.org/el:mans 
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Εικόνα 49 ∆ηµιουργία νέου λογαριασµού εκπαιδευόµενος 

 

Εικόνα 50 Εγγραφής εκπαιδευόµενος 

2.3 ∆ιαχειριστής 

Ο διαχειριστής
13
ο οποίος είναι αυτός που έχει την εποπτεία όλης της πλατφόρµας,να 

δηµιουργεί τους λογαριασµούς των καθηγητών, διαχειρίζεται και ανανεώνει (για το 

νέο εξάµηνο) όλα τα µαθήµατα, ελέγχει τους λογαριασµούςτων χρηστών, καθώς 

επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση δεδοµένων.  

 

                                                 
13 (Εγχειρίδιο διαχειριστή, 2015) http://docs.openeclass.org/el:admin_doc 
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Εικόνα 51 Προσωπικά στατιστικά χρήσης 

 

2.1 ∆ιαχείριση χρηστών 

Ο ∆ιαχειριστής της πλατφόρµας Open eClass µπορεί να δηµιουργεί τις εξής 

κατηγορίες λογαριασµών για τους χρήστες της πλατφόρµας: 

� Λογαριασµό χρήστη – Εκπαιδευοµένου 

� Λογαριασµό χρήστη – Εκπαιδευτή 

Ένας λογαριασµός χρήστη είτε αυτός αφορά την περίπτωση του Εκπαιδευοµένου, 

είτε την περίπτωση του Εκπαιδευτή, παρέχει κάθε φορά στον κάτοχο του τα 

απαραίτητα δικαιώµατα να εκτελεί όσες ενέργειες του επιτρέπονται, ανάλογα µε το 

ρόλο του στην πλατφόρµα. 

Κάθε λογαριασµός χρήστη δηµιουργείται στο Open eClass και πιο συγκεκριµένα στη 

κεντρική DataBase της πλατφόρµας. Αυτό που µπορεί να διαφέρει κάθε φορά είναι 

τρόπος πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη (userneme & password), όπου 

µπορεί να γίνεται: 

� Από την ίδια την πλατφόρµα Open eClass,  

� Από Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP Directory Service) 

� Από Υπηρεσία IMAP 

� Από Υπηρεσία POP3 

� Από εξωτερική βάση δεδοµένων (EXTERNAL BATABASE – MySQL) 
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� Μέσω Shibboleth 

� Μέσω CAS 

Ο τρόπος ενεργοποίησης και ρύθµισης των εναλλακτικών τρόπων πιστοποίησης 

χρήστη στην πλατφόρµα, αναλύονται σε επόµενη ενότητα. 

 

2.1.1 Αναζήτηση χρήστη 

Η ζήτηση από το αριστερό µενού επιλογών στην επιλογή Αναζήτηση Χρήστη 

παρουσιάζει µια φόρµα στην οποία η αναζήτηση των χρηστών µπορεί να γίνει µε 

βάση τα πεδία που βλέπετε στην εικόνα από κάτω. 

 

Εικόνα 52 Κριτήρια αναζήτησης χρηστών 

 

Η πλατφόρµα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των ενεργών (ή µη ενεργών 

χρηστών) χρηστών, επιλέγοντας από τα αντίστοιχο πεδία. Έστω ότι έχετε φέρει τα 

αποτελέσµατα των µη ενεργών χρηστών που περιγράψαµε πριν τότε µέσω της 

Προσθήκης διάρκειας λογαριασµού: 6 Μήνες µπορείτε να ξανά ενεργοποιήσετε τους 

µη ενεργούς χρήστες για 6 ακόµα µήνες.  

Ο διαχειριστής µπορεί να κάνει αναζήτηση βάση το πεδίο Σχολή-Τµήµα και να 

ανακτήσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα Επίσης παρέχεται στο διαχειριστή η 



89 
 

δυνατότητα αναζήτησης ονοµάτων χρηστών βάση συγκεκριµένων επιλογών, 3 

επιλογές οι οποίες αφορούν τους εισαγόµενους στο πεδίο αναζήτησης χαρακτήρες. 

Έστω ότι θέλουµε να αναζητήσουµε το λεκτικό stu προκειµένου να βρούµε το όνοµα 

student µέσα στα ονόµατα και πάντα µε βάση τις τρεις διαθέσιµες από την 

πλατφόρµα επιλογές : Για ακριβείς τιµές, Στην αρχή των ονοµάτων, Οπουδήποτε. Εάν 

εισάγουµε το λεκτικό stu και επιλέξουµε Οπουδήποτε . 

 

2.1.2 Μη ενεργοί χρήστες 

Εάν ο λογαριασµός ενός χρήστη έχει απενεργοποιηθεί, τότε ο διαχειριστής µπορεί να 

τον ενεργοποιήσει από την επιλογή Μη ενεργοί χρήστες. 

2.1.2Αιτήσεις εκπαιδευτών 

Ακολουθώντας την επιλογή Εγγραφή Εκπαιδευτή µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα νέο 

λογαριασµό εκπαιδευτή. Αν ο εκπαιδευτής έχει ήδη λογαριασµό στην υπηρεσία 

καταλόγου (LDAP) του ιδρύµατος, µπορεί να εγγραφεί µε τον υπάρχοντα 

λογαριασµό, αλλιώς ζητείται νέο όνοµα χρήστη και συνθηµατικό. Αν θέλετε να 

δηµιουργήσετε λογαριασµό για εκπαιδευτή, που έχει κάνει ήδη αίτηση από τη φόρµα 

αίτησης λογαριασµού, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσετε την επόµενη επιλογή 

(Αιτήσεις Εκπαιδευτών). 

 

Εικόνα 53 Φόρµα εγγραφής εκπαιδευτή από το διαχειριστή 
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Μπορείς από την δυνατότητα για άµεση δηµιουργία λογαριασµού εκπαιδευτή, 

µπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τις αιτήσεις για νέους λογαριασµούς εκπαιδευτών 

που εκκρεµούν για εγγραφή. Το εργαλείο αυτό σας επιτρέπει: 

� Να εγγράψετε τον εκπαιδευτή στην πλατφόρµα, 

� Να απορρίψετε την αίτηση του ή 

� Να κλείσετε την αίτηση αντίστοιχα. 

Όποια ενέργεια επιλέξετε, και την ολοκληρώσετε, θα ενηµερωθεί ο χρήστης – 

υποψήφιος εκπαιδευτής µε email που θα του αποστείλει το σύστηµα και θα τον 

ενηµερώνει για την εξέλιξη της αίτησης του. 

Επιλέγοντας έναν από τους συνδέσµους για δηµιουργία λογαριασµού, (κάνοντας κλίκ 

στην Εγγραφή) θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής εκπαιδευτή, µε τα στοιχεία 

που όρισε ο χρήστης στην αίτηση του. 

Κάνοντας κλίκ στην Απόρριψη απορρίπτετε την αίτηση εκπαιδευτή. Συµπληρώνετε 

µια φόρµα στην οποία εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται δεκτή η 

αίτηση εκπαιδευτή. Το κείµενο που θα συµπληρώσετε θα σταλεί µε email στη 

ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπαιδευτή. Κατόπιν η αίτηση κλείνεται και ο 

λογαριασµός εκπαιδευτή δεν δηµιουργείται. 

Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε την προβολή αιτήσεων που έχουν 

� Κλείσει, 

� Απορριφθεί (δυνατότητα επανενεργοποίησής τους), 

� Ολοκληρωθεί. 

Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις εµφανίζονται εκ νέου στην οθόνη από όπου µπορείτε 

να επαναλάβετε την προηγούµενη διαδικασία. 

 

2.1.3 Εγγραφή εκπαιδευόµενου 

Για την εγγραφή ενός εκπαιδευόµενου στην πλατφόρµα από τον διαχειριστή 

επιλεγούµε από τα Εργαλεία διαχείρισης πλατφόρµας την επιλογή Εγγραφή 

εκπαιδευόµενου. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο διαχειριστής πρέπει να εισάγει 

τουλάχιστον τα πεδία εκείνα τα οποία φέρουν σήµανση (*). Τα πεδία αυτά που 
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βλέπετε στην εικόνα από κάτω. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολή 

στοιχείων του εκπαιδευόµενου αφού έχουµε εισάγει τα στοιχεία επιλέγουµε Εγγραφή 

 

Εικόνα 54 Φόρµα εισαγωγή στοιχείων εκπαιδευοµένου 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του εκπαιδευόµενου εµφανίζεται η παρακάτω 

εικόνα 

 

Εικόνα 55 Ολοκλήρωση εισαγωγής στοιχείων εκπαιδευόµενου 

 

2.1.4 Πιστοποίηση χρηστών 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο διαχειριστή της πλατφόρµας να ορίσει έναν ή 

περισσότερους τρόπους πιστοποίησης χρηστών στην πλατφόρµα. Πιο συγκεκριµένα 

είναι διαθέσιµοι οι τρόποι πιστοποίησης: 

� Από την ίδια την πλατφόρµα Open eClass, ή 

� Από Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP Directory Service) 

� Από Υπηρεσία IMAP 

� Από Υπηρεσία POP3 

� Από εξωτερική βάση δεδοµένων MySql 

� Από εξυπηρέτη Shibboleth 
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� Από εξυπηρέτη CAS 

 

Εικόνα 56 Ενεργοποίηση, ρυθµίσεις τρόπων πιστοποίησης χρηστών 

Ουσιαστικά, ο λογαριασµός του χρήστη δηµιουργείται κανονικά στην πλατφόρµα, 

όµως µπορεί η πιστοποίηση των χρηστών για την είσοδο τους στο σύστηµα να το 

αναλάβουν πέρα από την ίδια την πλατφόρµα κι άλλες υπηρεσίες που υποστηρίζουν 

πιστοποίηση χρηστών (πχ. LDAP, IMAP, POP3, MySQL, CAS). 

Τα βήµατα για την ενεργοποίηση ενός τρόπου πιστοποίησης είναι τα εξής: 

� Ο διαχειριστής επιλέγει έναν από τους τρόπους και ορίζει τις ρυθµίσεις για τη 

µέθοδο πιστοποίησης που έχει επιλέξει 

� Επιλέγει την ‘Ενεργοποίηση’ από την αρχική λίστα για την µέθοδο που έχει 

επιλέξει 

Σηµειώστε ότι για την πιστοποίηση µέσω CAS θα σας ζητηθούν κάποιες ρυθµίσεις 

όπως το url του εξυπηρέτη CAS, η πόρτα στην οποία δέχετε συνδέσεις, το url της 

σελίδας εισόδου, το url της σελίδας εξόδου (αν υπάρχει), το αρχείο αλυσίδας 

πιστοποιητικών (αν υπάρχει) και κάποια attributes (ιδιότητες) που θα απαιτηθούν για 

την πρόσβαση στο Open eClass όπως το email του χρήστη και το ονοµατεπώνυµό 

του. Σηµειώστε ότι καµία από τις παραπάνω ρυθµίσεις δεν είναι υποχρεωτική. 
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2.1.5 Επιβεβαίωση email χρηστών 

Ο διαχειριστής βλέπει ποιοι χρήστες έχουν επιβεβαιώσει το email τους και ποιοι όχι. 

Επίσης αναφέρονται χρήστες που η επιβεβαίωση του email τους δεν έχει 

ολοκληρωθεί (είναι σε εκκρεµότητα). Σηµαντικό είναι να θυµάστε ότι µπορείτε να 

αλλάξετε την κατάσταση της επιβεβαίωσης του email των χρηστών κάνοντας κλικ 

στο Αλλαγή. 

 

Εικόνα 57 Επιβεβαίωση email χρηστών 

 

2.1.6 Μαζική δηµιουργία λογαριασµών χρηστών 

Η πλατφόρµα παρέχει την δυνατότητα δηµιουργίας µαζικών λογαριασµών χρηστών 

τόσο εκπαιδευόµενων όσο και εκπαιδευτών. Αρχικά ορίζουµε τα πεδία τα οποία θα 

εισάγουµε µε µαζικό τρόπο π.χ.fistlast.email,username, password.Στην συνέχεια ανά 

γραµµή και µε καινό ανάµεσα τους εισάγουµε τα στοιχεία των χρηστών. 
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Εικόνα 58 Εισαγωγή στοιχείων µαζική δηµιουργία λογαριασµών χρηστών 

 

2.1.7 Μαζική διαγραφή λογαριασµών χρηστών 

Η πλατφόρµα παρέχει την δυνατότητα µαζικών διαγραφών των λογαριασµών 

χρηστών τόσο εκπαιδευόµενων όσο και εκπαιδευτών. Αρχικά ορίζουµε τα ονόµατα 

των χρηστών (usernames) τα οποία επιθυµούµε να διαγράψουµε µαζικά πάντοτε σε 

µια γραµµή ανά χρήστη (username). 

 

2.1.8 Ενηµερωτικό email 

Μπορείτε να στείλετε ενηµερωτικό email σε όλους τους χρήστες ή µόνο στους 

καθηγητές που είναι εγγεγραµµένοι στο Open eClass. Στο πεδίο κειµένου που 
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εµφανίζεται συµπληρώστε το µήνυµά σας και επιλέξτε από τη λίστα που θέλετε να το 

στείλετε (προς όλους τους χρήστες ή µόνο στους εκπαιδευτές). 

 

Εικόνα 59 Ενηµερωτικό email για τους χρήστες 

 

 

2.1.9 ∆ιαχειριστές 

Μπορούν να οριστούν τρεις διαφορετικοί τύποι διαχειριστών της πλατφόρµας. Ο 

ρόλος του διαχειριστή αναφέρεται στον χρήστη που έχει πλήρη έλεγχο της 

πλατφόρµας χωρίς κανένα περιορισµό. Ο ρόλος Βοηθός διαχειριστή αναφέρεται στον 

χρήστη που µπορεί να διαχειρίζεται χρήστες και µαθήµατα. ∆εν µπορεί όµως να έχει 

πρόσβαση στο αρχείο ρυθµίσεων της πλατφόρµας και γενικότερα στα εργαλεία 

διαχείρισης του εξυπηρετητή. Ο ρόλος ∆ιαχειριστής χρηστών αναφέρεται στον 

χρήστη που µπορεί να διαχειρίζεται µόνο τους χρήστες της πλατφόρµας. Η πρόσβασή 

τους στα υπόλοιπα διαχειριστικά εργαλεία δεν επιτρέπεται. 
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Εικόνα 60 ∆ιαχειριστές 

3. ∆ιαχείριση µαθηµάτων  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα εργαλεία που έχετε στη διάθεση σας για τη 

διαχείριση των ηλεκτρονικών µαθηµάτων της πλατφόρµας. 

 

3.1 Λίστα µαθηµάτων / ενέργειες 

Παρουσιάζεται µια λίστα όλων των µαθηµάτων που βρίσκονται στην πλατφόρµα και 

είναι, είτε ανοιχτά, είτε ανοιχτά µε εγγραφή είτε κλειστά. 

 

Εικόνα 61 Λίστα µαθηµάτων 
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Στη λίστα Μαθηµάτων υπάρχουν βασικές πληροφορίες των µαθηµάτων καθώς και οι 

διάφορες ενέργειες που σχετίζονται µε αυτά. 

� Κάνοντας κλικ στην επιλογή Χρήστες έχετε στη διάθεσή σας όλους τους 

χρήστες, µαθητές και καθηγητές, που είναι γραµµένοι στο µάθηµα. 

� Μπορείτε να διαγράψετε ένα µάθηµα (µετά από τη σχετική σελίδα 

επιβεβαίωσης) κάνοντας κλικ στην επιλογή ∆ιαγραφή. 

� Τέλος κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία µπορείτε να πάρετε 

περισσότερες πληροφορίες για το µάθηµα, οι οποίες εµφανίζονται σε νέα 

σελίδα, όπως τα στοιχεία του µαθήµατος, τα όρια του αποθηκευτικού χώρου 

και την κατάσταση του µαθήµατος. 

Επιλέγοντας Επεξεργασία σε κάθε ένα από αυτά µπορείτε να αλλάξετε τις 

πληροφορίες. Αρκετά βοηθητικές είναι και οι επιπλέον ενέργειες που έχετε στη 

διάθεσή σας και είναι: 

1. Λίστα χρηστών: Κάνει ότι ακριβώς και η επιλογή Χρήστες της αρχικής 

σελίδας 

2. Γρήγορη εγγραφή – διαγραφή εκπαιδευτών – εκπαιδευόµενων: Στο σηµείο 

αυτό µπορείτε µέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον να διαγράψετε χρήστες 

από το µάθηµα ή να προσθέσετε νέους µε την ιδιότητα του εκπαιδευτή ή του 

εκπαιδευοµένου. 

3. Λήψη αντιγράφου ασφαλείας: Με την επιλογή αυτή παίρνετε ένα backup του 

µαθήµατος το οποία µπορείτε αργότερα να επαναφέρετε στο σύστηµα. 

4. Συνολική διαγραφή µαθήµατος: ∆ιαγράφει ολόκληρο το µάθηµα µετά από τη 

σχετική σελίδα επιβεβαίωσης. 

 

 

3.1.1 Αναζήτηση µαθηµάτων 

Χρησιµοποιήστε αυτή τη σελίδα για να αναζητήσετε µαθήµατα στην πλατφόρµα 

Open eClass. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση τον τίτλο των µαθηµάτων 

(συµπληρώνετε το αντίστοιχο πεδίο), τον κωδικό µαθηµάτων συµπληρώνετε το 
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αντίστοιχο πεδίο, τον τύπο πρόσβασης των µαθηµάτων επιλέγετε από τη λίστα ή τη 

σχολή / τµήµα των µαθηµάτων επιλέγετε από τη λίστα. 

 

Εικόνα 62 Αναζήτηση µαθηµάτων 

Για σύνθετη αναζήτηση δεν έχετε παρά να συµπληρώσετε περισσότερα του ενός 

πεδία στη φόρµα. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης παρουσιάζονται µε τη µορφή της 

Λίστας Μαθηµάτων που αναλύθηκε προηγουµένως. Οι επιλογές σας στα 

αποτελέσµατα αναζήτησης είναι να επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα ή να 

επιστρέψετε στην αναζήτηση για να την κάνετε πιο συγκεκριµένη. Στη δεύτερη 

περίπτωση αν θέλετε να ξεκινήσετε την αναζήτηση από την αρχή δεν έχετε παρά να 

επιλέξετε το σύνδεσµο Νέα Αναζήτηση. 

 

3.1.2 Ανάκτηση µαθήµατος 

Η ανάκτηση µαθήµατος προϋποθέτει ότι ο υπεύθυνος εκπαιδευτής του µαθήµατος 

έχει πάρει ένα αντίγραφο ασφάλειας του µαθήµατος µέσω της πλατφόρµας. 

 

Εικόνα 63 Ανάκτηση µαθήµατος 
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1ος Τρόπος: Θα σας ζητηθεί το όνοµα του αρχείου του αντιγράφου ασφαλείας. 

� Αναζητήστε µέσω του πλήκτρου Browse. 

� Κάντε κλικ στο πλήκτρο Αποστολή. 

� Μετά την αποσυµπίεση θα σας παρουσιαστεί ένας κατάλογος µε τα 

περιεχόµενα του µαθήµατος που περιέχεται µέσα στο αρχείο αντιγράφου 

ασφαλείας. 

� Επιλέξτε το µάθηµα που θέλετε να ανακτήσετε και κάντε κλικ στο 

Επαναφορά. 

� Στην επόµενη οθόνη θα πρέπει να συµπληρώσετε τα καινούρια στοιχεία του 

µαθήµατος που θα δηµιουργηθεί µέσω της επαναφοράς. 

� Αλλάξτε τον κωδικό µαθήµατος (αν υπάρχει ο κωδικός ήδη θα σας εµφανιστεί 

ανάλογο µήνυµα). 

� Αλλάξτε τα υπόλοιπα στοιχεία αν απαιτείται (π.χ. διδάσκοντας, περιγραφή 

κλπ).  

� Τσεκάρετε ή όχι την ένδειξη Οι χρήστες του µαθήµατος θα προστεθούν για το 

αν θέλετε ή όχι, αντίστοιχα, να προστεθούν οι (παλιοί) χρήστες του 

µαθήµατος. Αυτή η επιλογή σχετίζεται µε την επόµενη Στα ονόµατα των 

χρηστών θα προστεθεί ένα πρόθεµα για να προστεθεί ένα πρόθεµα στο 

υπάρχον όνοµα χρηστών. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν τεχνικά 

προβλήµατα (διπλά userid) στην περίπτωση που κάποιοι χρήστες µε ίδιο 

username υπάρχουν ήδη στη πλατφόρµα. Σε περίπτωση που επιλέξετε τις 

παραπάνω επιλογές, καλό είναι, µετά την επαναφορά του µαθήµατος να 

ειδοποιηθούν οι χρήστες για τα usernames τους και να φροντίσουν να τα 

αλλάξουν αργότερα οι ίδιοι. Να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν για 

τον εκπαιδευτή του µαθήµατος. ∆ηλαδή το username του εκπαιδευτή δεν 

αλλάζει, ούτε προστίθεται κάποιο πρόθεµα. 

2ος Τρόπος: Σε περίπτωση που το αρχείο είναι πολύ µεγάλο και δεν µπορεί να ανεβεί 

στο server (µέσω http) µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δεύτερη επιλογή δίνοντας την 

διαδροµή του αρχείου (path) στο server. Το υπόλοιπο της διαδικασίας είναι όπως και 

προηγουµένως.  
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3.1.3 Ιεραρχία τµηµάτων 

Η πλατφόρµα παρέχει την δυνατότητα ιεράρχησης των διαφόρων τµηµάτων - 

σχολών. Αρχικά µεταβαίνοντας στο υποσύστηµα Ιεραρχία τµηµάτων και πατώντας 

προσθήκη εισάγουµε στην αντίστοιχη φόρµα τα πεδία που σχετίζονται µε την Γονική 

Σχολή - Τµήµα 

 

Εικόνα 64 Ιεραρχία τµηµάτων 

 

Η συγκεκριµένη διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας Επικύρωση αλλαγών. Από την 

στιγµή που έχουµε ορίσει την κορυφή της δενδροειδούς µορφής των σχολών 

καθορίζουµε εν συνεχεία τα φύλλα – τµήµατα που θα βρίσκονται από κάτω. Για να 

προσθέσουµε ένα νέο τµήµα εισάγουµε (µε λατινικούς µόνο χαρακτήρες) τον κωδικό 

του τµήµατος, το όνοµα του τµήµατος (στα ελληνικά ή τις υπόλοιπες από την 

πλατφόρµα ενεργοποιηµένες γλώσσες), την γονική σχολή – τµήµα. Επίσης 

τσεκάρουµε την επιλογή εάν επιθυµούµε ή όχι συγκεκριµένα µαθήµατα να στην 

συγκεκριµένη σχολή, εάν επιθυµούµε ή όχι συγκεκριµένοι χρήστες να ανήκουν ή όχι 

στην συγκεκριµένη σχολή, και την προτεραιότητα ταξινόµησης της συγκεκριµένης 

σχολής στην δενδρική δοµή. Όσο µεγαλύτερη η τιµή στο πεδίο Προτεραιότητα 

ταξινόµησηςτόσο πιο πάνω θα βρίσκεται το συγκεκριµένο τµήµα 
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Εικόνα 65 Προσθήκη νέου τµήµατος 

 

Τέλος δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να διορθώσει (edit) η να διαγράψει 

(delete) ένα τµήµα η ένα πρόγραµµα σπουδών. Αυτό γίνεται πατώντας δεξί κλικ πάνω 

στο τµήµα ή το πρόγραµµα σπουδών και επιλέγοντας µια από τις διαδικασίες 

∆ιόρθωση ή ∆ιαγραφή. Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται στην ακόλουθη 

εικόνα 

 

Εικόνα 66 ∆ιαγραφή ή διόρθωση προγράµµατος σπουδών 

 

3.1.4 Μαζική δηµιουργία µαθηµάτων 

Για να δηµιουργήσετε εύκολα και γρήγορα µεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών 

µαθηµάτων, παρακαλούµε εισαγάγετε στην παρακάτω περιοχή µια λίστα µε τους 

τίτλους των µαθηµάτων που επιθυµείτε να δηµιουργηθούν (κάθε τίτλος µαθήµατος σε 

ξεχωριστή γραµµή). Αν επιθυµείτε να προστεθεί αυτόµατα καθηγητής στο µάθηµα, 

συµπληρώστε το ονοµατεπώνυµο ή το όνοµα χρήστη του µετά τον τίτλο, 

διαχωρισµένο µε το χαρακτήρα |. 
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Εικόνα 67 ∆ηµιουργία πολλαπλών µαθηµάτων, επιλογές 

 

4. ∆ιαχείριση εξυπηρετητή 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα εργαλεία που έχετε στη διάθεση σας για τη 

διαχείριση του εξυπηρετητή στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η πλατφόρµα. 

 

4.1 ∆ιαγραφή παλαιών αρχείων 

Η λειτουργία αυτή θα διαγράψει τα παλιά αρχεία από τους υποκαταλόγους temp, 

archive, garbage, και tmpUnzipping. 

 

4.2 Πληροφορίες για την PHP 

Τεχνικές πληροφορίες για την PHP (την έκδοσή της, τα υποστηριζόµενα modules, 

παράµετροι και ρυθµίσεις µε τις οποίες τρέχει κλπ.) του υπολογιστικού συστήµατος 

στο οποίο φιλοξενείται το Open eClass. 
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4.3 Αναβάθµιση βάσης δεδοµένων 

Από το εργαλείο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα να αναβαθµίσετε τη βάση δεδοµένων 

του συστήµατος (upgrade) σε περίπτωση αναβάθµισης του συστήµατος σε νεότερη 

έκδοση. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες και τις αλλαγές της νέας έκδοσης κάντε κλικ στο 

κουµπί Αναβάθµιση Βάσης ∆εδοµένων. Η αναβάθµιση της βάσης θα γίνει αυτόµατα, 

ενώ θα σας παρουσιαστούν αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές που έλαβαν 

χώρα. 

 

Εικόνα 68 Αναβάθµιση βάσης δεδοµένων 

 

5 Εξωτερικά εργαλεία 

5.1 OpenDelos 

Το OpenDelos είναι η πλατφόρµα ανοικτού λογισµικού που σχεδιάζει το GUNET για 

τη διαχείριση, καταγραφή και µετάδοση βιντεοδιαλέξεων. Η πλατφόρµα υποστηρίζει 

τη δράση Ανοικτών Ακαδηµαϊκών Μαθηµάτων σε συνδυασµό µε την πλατφόρµα 

Open eClass και την εθνική πύλη αναζήτησης µαθηµάτων που επίσης αναπτύσσει το 

GUNET. Για να µεταβείτε στις ρυθµίσεις του OpenDelos στην πλατφόρµα επιλέξτε 

διαδοχικά τους συνδέσµους: Επιλογές διαχείρισης – ∆ιαχείριση πλατφόρµας – Άλλα 

εργαλεία – Εξωτερικά εργαλεία – OpenDelos. Μια σειρά ρυθµίσεων είναι διαθέσιµες 

στην συγκεκριµένη οθόνη.  
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Εικόνα 69 Εφήµερες OpenDelos- BigBlueButton 

Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις είναι απαραίτητες προκειµένου να λειτουργήσει σωστά 

το συγκεκριµένο εργαλείο στην πλατφόρµα την οποία έχετε εγκαταστήσει. 

 

Εικόνα 70 Οθόνη ρυθµίσεις OpenDelos 

 

5.2 BigBlueButton 

Το υποσύστηµα Τηλεσυνεργασίας της πλατφόρµας Open eClass υποστηρίζεται 

λειτουργικά από το ανοικτό λογισµικό BigBlueButton το οποίο αποτελεί ένα πλήρες 

σύστηµα άµεσης web-based επικοινωνίας και συνεργασίας εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόµενων. Το BigBlueButton ανήκει στις εφαρµογές τηλεδιάσκεψης / 

σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που δεν απαιτούν την εγκατάσταση πρόσθετου υλικού 

(Software ή Hardware). Η εφαρµογή εκτελείται απευθείας από τον πλοηγό 

διαδικτύου (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) µε χρήση του Adobe 

FlashPlayer. Για τη σύνδεση του Open eClass µε µία εγκατεστηµένη πλατφόρµα 

BigBlueButton επιλέξτε Ρυθµίσεις. Για να µεταβείτε στις ρυθµίσεις του 

BigBlueButton στην πλατφόρµα επιλέξτε διαδοχικά τους συνδέσµους: Επιλογές 
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διαχείρισης – ∆ιαχείριση πλατφόρµας – Άλλα εργαλεία – Εξωτερικά εργαλεία – 

BigBlueButton. Μια σειρά ρυθµίσεων είναι διαθέσιµες στην συγκεκριµένη οθόνη. 

Μια σειρά από ρυθµίσεις τις οποίες περιγράφουµε στην συνέχεια είναι απαραίτητες 

προκειµένου να λειτουργήσει σωστά το συγκεκριµένο υποσύστηµα. 

 

Εικόνα 71 Οθόνη ρυθµίσεις BigBlueButton 

Συγκριµένα αρχικά πρέπει να καθορίστε τον εξυπηρετητή που θα φιλοξενεί την BBB 

εφαρµογή. Εν συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε την διεύθυνση (IP) του, το 

διαµοιραζόµενο κλειδί και το API URL για τον προαναφερόµενο εξυπηρετητή. 

Μπορείτε ακόµα να ορίσετε τον µέγιστο αριθµό δωµατίων και χρηστών που θα 

υποστηρίζονται από το συγκεκριµένο υποσύστηµα. Επίσης µπορείτε να εισάγετε το 

εάν θα γίνετε καταγραφή ή όχι των βιντεοδιαλέξεων καθώς και να επιλέξετε εάν θα 

είναι ενεργή συγκεκριµένη υπηρεσία µέσω του ειδικού ελεγκτηρίου. Τέλος µπορείτε 

να καθορίσετε και την σειρά προτίµησης του συγκεκριµένου εξυπηρετητή στην 

περίπτωση που αποτύχει η σύνδεση στον πρώτο διαθέσιµο. 

 

6. Άλλα εργαλεία 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πρόσθετα εργαλεία που έχετε στη διάθεση 

σας. Ενδεικτικά αναφέρουµε, τα εργαλεία αυτά καλύπτουν: 

Τη διαχείριση του εξυπηρετητή στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η πλατφόρµας, 
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Την εξαγωγή στατιστικών πληροφοριών για τη χρήση της πλατφόρµας και 

Εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας µε τους χρήστες. 

 

6.1 Ρυθµίσεις 

Η πλατφόρµα παρέχει την δυνατότητα µιας σειρά ρυθµίσεων σχετικά µε τις ενέργειες 

που µπορεί να κάνει ο διαχειριστής της. Σε ένα σύντοµο διαχωρισµό, µπορούµε να 

αναφέρουµε τις παρακάτω κατηγορίες: 

� Βασικές ρυθµίσεις, 

� Εγγραφή Χρηστών, 

� Εµφάνιση πλατφόρµας, 

� Ρυθµίσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

� Ρυθµίσεις µαθηµάτων, 

� Μετασχολιασµός, 

� Άλλες Ρυθµίσεις, 

� Αποθηκευτικός χώρος νέων µαθηµάτων, 

� Τύποι επιτρεπτών αρχείων για ανέβασµα, 

� Καταγραφή ενεργειών, 

� Έλεγχος αποτυχηµένων εισόδων χρηστών. 

 

6.2 Στατιστικά πλατφόρµας 

Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό υποσύστηµα στο εργαλείο διαχείρισης είναι η υποστήριξη 

µηχανισµών παρουσίασης στατιστικών στοιχείων επισκεψιµότητας, συµµετοχής και 

χρήσης της πλατφόρµας. 

Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην παρακολούθηση της χρήσης των στατιστικών 

στοιχείων, τόσο από τους διαχειριστές, όσο και από εξωτερικούς χρήστες, ώστε να 

µπορεί να γίνει εύκολα η αποτίµηση της αξίας των υπηρεσιών που προσφέρει η 

πλατφόρµα. Ειδικότερα, ορισµένα στοιχεία από την πορεία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, τη συµµετοχή και την αξιολόγηση παρουσιάζονται µε 
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συστηµατοποιηµένη µορφή, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ποικίλους 

τρόπους, αν κάτι τέτοιο είναι επιθυµητό. 

∆ιάφορα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το Open eClass όπως αριθµός εισόδων, 

αριθµός εκπαιδευοµένων, αριθµός εκπαιδευτών κλπ. Τα στατιστικά που 

υποστηρίζονται συνοψίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

� Γενικά στατιστικά, 

� Στατιστικά επισκέψεων, 

� Επισκέψεις σε σελίδες µαθηµάτων, 

� Εµφάνιση παλιών στατιστικών, 

� Μηνιαίες αναφορές. 

 

Εικόνα 72 Γενικά στατιστικά πλατφόρµας Open eClass 
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Εικόνα 73 Επικύψεις σε σελίδες µαθηµάτων 

 

6.3 Ανακοινώσεις διαχειριστή 

Εδώ µπορείτε να εισάγετε ανακοινώσεις από το διαχειριστή οι οποίες εµφανίζονται 

στην κεντρική σελίδα του συστήµατος. Επιλέξτε προσθήκη ανακοίνωσης και 

συµπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία. 

 

Εικόνα 74 Επεξεργασία ανακοινώσεις διαχειριστής 
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Να σηµειωθεί ότι για την προσθήκη νέας ανακοίνωσης σας δίνεται η δυνατότητα να 

εισάγεται το κείµενο της ανακοίνωσης σε όλες τις υποστηριζόµενες από την 

πλατφόρµα γλώσσες. Επιλέξτε προσθήκη ανακοίνωσης και συµπληρώστε τα 

αντίστοιχα πεδία. Η ανακοίνωση αυτή θα εµφανιστεί στην αρχική σελίδα της 

πλατφόρµας 

 

6.4 Υποσυστήµατα  

Ο διαχειριστές µπορεί να απενεργοποιήσει τα υποσυστήµατα που επιθυµεί  

 

Εικόνα 75 Υποσυστήµατα 

6.5 Έκδοση Open eClass 

Επιλέγοντας έκδοση της πλατφόρµας Open eClass µπορείτε να δείτε την ταυτότητα 

της πλατφόρµας που έχετε εγκαταστήσει. Η πληροφορία αυτή είναι πολλές φορές 

χρήσιµη σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αναβάθµιση ή να επικοινωνήσετε µε την 

οµάδα ανάπτυξης την πλατφόρµα για να αναφέρετε κάποιο πρόβληµα. 

 

7. Ρυθµίσεις θέµατος 
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Με την επιλογή “Ρυθµίσεις θέµατος” δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή της 

πλατφόρµας να ορίσει την εµφάνιση (LayOut) της πλατφόρµας. Συγκεκριµένα µπορεί 

να: 

� Επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα θέµατα, 

� Τροποποιήσει ένα από τα υπάρχοντα θέµατα, 

� ∆ηµιουργήσει ένα νέο θέµα, 

� ∆ιαγράψει ένα θέµα. 

 

8. Ασφάλεια δεδοµένων. 

Αναφέρεται ότι ο εξυπηρετητής παρακολουθείται από τον διαχειριστή, χωρίς να 

δίνονται λεπτοµέρειες. Ο διαχειριστής επιπλέον έχει την δυνατότητα να λαµβάνει 

πλήρη αντίγραφα ασφαλείας του µαθήµατος. 

 

9. ∆ιαχείριση εκπαιδευτικού υλικού. 

∆εν αναφέρεται οποιαδήποτε ανάµιξη του διαχειριστή στο εκπαιδευτικό υλικό, ούτε 

παρέχεται κάποιο εργαλείο γι’ αυτό. 

 

10. Στατιστικά στοιχεία – παρακολούθηση πόρων. 

Υπάρχει σχετικό υποσύστηµα παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων που αφορούν 

στο µάθηµα στο οποίο έχει πρόσβαση ο εκπαιδευτής αλλά και ο διαχειριστής. 

∆ίνονται στατιστικά µε βάση το λειτουργικό σύστηµα, µε βάση τη µέρα ή το µήνα, 

τον τύπο του browser που χρησιµοποιείται από την πλευρά του client, τη χώρα κλπ. 
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Εικόνα 76 Προσωπικά στατιστικά χρήσης 

 

11. Τεχνική υποστήριξη. 

Υπάρχει τεχνική υποστήριξη από την οµάδα ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Gunet 

για θέµατα λειτουργίας της πλατφόρµας αλλά και εγκατάστασής της, επεµβάσεις 

στον κώδικα για διόρθωση λαθών που διαπιστώνονται ενώ είναι δυνατή και η 

προσθήκη νέων δυνατοτήτων κατόπιν συµφωνίας.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Υποστήριξη Multimedia. 

Η πλατφόρµα διαθέτει υποσύστηµα για το ανέβασµα (upload) εισαγωγή ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού µορφής video, που είναι και ένα από τα στοιχεία που 

συνθέτουν ένα ηλεκτρονικό µάθηµα κατά τη σχεδίαση του από τον εκπαιδευτή. 

 

2. ∆ιάθεση πλατφόρµας σε διαφορετικές γλώσσες. 

Όπως αναφέρθηκε, το Open eClass αποτελεί εξέλιξη και ελληνοποιήση του 

περιβάλλοντος Claroline για χρήση από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οπότε 

δεν υπάρχει λόγος διάθεσης του σε άλλες γλώσσες. Παρ ’όλα αυτά, δίνεται η επιλογή 
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στο σχεδιαστή του µαθήµατος να επιλέξει µε ποια γλώσσα θα γίνεται η είσοδος στην 

πλατφόρµα, παραθέτοντας µια σχετική λίστα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την συγκεκριµένη εργασία είναι ότι η 

τεχνολογία ολοένα κι εξελίσσεται. Συγκεκριµένα, οι τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και 

τα διάφορα πρότυπα – πλατφόρµες έχουν αποκτήσει  τεραστία απήχηση από τον 

άνθρωπο. Πλέον ο άνθρωπος χρησιµοποιεί την τεχνολογία σε καθηµερινή βάση για 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. 

Επίσης, η εύκολη εγκατάσταση και η άµεση ενηµέρωση της πλατφόρµας, προς τα 

µέλη που θα την χρησιµοποιήσουν στο µέλλον δίνουν στον άνθρωπο να κατανοήσει 

και να εκτιµήσει το ρόλο της ηλεκτρονικής εκείνης πλατφόρµας. Για παράδειγµα, η 

πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης του Open eClass χρησιµοποιείται κατά καιρό και από τα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Πανεπιστήµια, µέσω αυτού όλη η 

εκπαιδευτική µορφή και διαδικασία αλλάζει µορφή και δοµή. Ο πατροπαράδοτος 

τρόπος εκπαίδευσης µετατρέπεται σ’ένα σύγχρονο και µοντέρνο µοντέλο 

εκπαίδευσης. 

Για να κατανοήσουµε καλυτέρα αυτή τη µετατροπή, θα πρέπει να τονίσουµε τι 

προσφέρει το Open eClass στην εκπαίδευση και στο φοιτητή. Ο εκπαιδευτής έχει τη 

δυνατότητα να «ανεβάσει» το περιεχόµενο των φοιτητών του, να ελέγχει την πρόοδο 

τους και να επικοινωνεί µαζί τους χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία τους στο 

χώρο. 

Οι εκπαιδευόµενοι/φοιτητές µπορούν να ενηµερώνονται ανά πασά στιγµή για το 

περιεχόµενο των µαθηµάτων τους, τις εργασίες τους, τις αλλαγές στη δοµή της 

εκπαίδευσης και γενικά σε καθετί απορία που τυχόν µπορεί να έχουν. Επίσης, οι 

εκπαιδευόµενοι, έχουν τη δυνατότητα να µοιράσουν τον χρόνο τους ανάλογα µε τις 

ανάγκες τους καθώς δεν είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία. Ένα σηµαντικό 

κοµµάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η διαχείριση, γιατί ελέγχει τι γίνεται στο 

σύστηµα. 

Η τεχνολογία έχει προχωρήσει και µέσω κινητού ή από template είναι εύκολο για τον 

εκπαιδευόµενο και εκπαιδευτή όπου και να βρίσκεται να συνδέετε στην πλατφόρµα 

του Open eClass. 
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Επιπλέον, για εφαρµογή server υπήρξε δοκιµή, η σωστή λειτουργία πιστοποιήθηκε 

µέσω του έλεγχου των αλλαγών στη βάση δεδοµένων από τα εργαλεία phpMyAdmin 

του WampServer. Η εφαρµογή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζει τα δεδοµένα. 

Τέλος, µπορούµε να κλείσουµε το κοµµάτι των συµπερασµάτων, τονίζοντας πώς και 

ποσό έχει αλλάξει η καθηµερινότητα των ανθρώπων µέσω της τεχνολογίας κι 

ιδιαίτερα η πλατφόρµα Open eClass άλλαξε σε µέγιστο βαθµό την εκπαίδευση. Οι 

εκπαιδευτές κι οι εκπαιδευµένοι αναπτύσσουν µια σχέση αλληλεπίδρασης που 

ολοένα µεγαλώνει και καλυτερεύει διαφόρους τοµείς της εκπαίδευσης. Η πλατφόρµα 

Open eClass έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά και λιγοστά µειονεκτήµατα. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα να µας γλυτώσει πολύτιµο χρόνο και χρήµα και µας κάνει να 

δούµε την εκπαιδευτική διαδικασία µε µια ευχάριστη και δηµιουργική µάτια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Πινάκες) 

Στατιστικά συστήµατα διαχείρισης µάθησης 

Α) Ποιο σύστηµα διαχείρισης µάθησης είναι πιο αποτελεσµατικό: 

 

Εικόνα 77 Σχήµα Πίτα - Ποιο σύστηµα διαχείρισης µάθησης είναι πιο αποτελεσµατικό; 

 

Εικόνα 78 Ραβδόγραµµα - Ποιο σύστηµα διαχείρισης µάθησης είναι πιο αποτελεσµατικό; 
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Εικόνα79 Σχήµα Πίτα - Ποιο σύστηµα διαχείρισης µάθησης είναι πιο αποτελεσµατικό από τα εµπορικά; 

 

 

 

Εικόνα 80 Ραβδόγραµµα - Ποιο σύστηµα διαχείρισης µάθησης είναι πιο αποτελεσµατικό από τα εµπορικά; 

 

(Σχήµα πίτα - Ραβδόγραµµα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης, 2014) 
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Β) Από το περιεχόµενα που διάθετε το Open eClass ποιο σηµαντικό για τους 

φοιτητές: 

 

Εικόνα 81 Σχήµα Πίτα - Από το περιεχόµενα που διαθέτει το Open eClass, ποιο είναι το πιο σηµαντικό για 

τους φοιτητές; 

 

 

Εικόνα 82Ραβδόγραµµα - Από το περιεχόµενα που διαθέτει το Open eClass, ποιο είναι το πιο σηµαντικό για 

τους φοιτητές; 

 

(Σχήµα πίτα - Ραβδόγραµµα τα περιεχόµενα που διάθετε το Open eClass ποιο σηµαντικό για τους 

φοιτητές, 2015) 
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Γ) Από το περιερχόµενα που διάθετε το Οpen eClass ποιο σηµαντικό για τους 

καθηγητές: 

 

Εικόνα 83Σχήµα Πίτα - Από το περιεχόµενα που διάθετε το Οpen eClass, το πιο σηµαντικό για τους 

καθηγητές; 

 

 

Εικόνα 84Ραβδόγραµµα - Από το περιεχόµενα που διάθετε το Οpen eClass, το πιο σηµαντικό για τους 

καθηγητές; 

 

(Σχήµα πίτα - ραβδόγραµµα τα περιεχόµενα που διάθετε το Open eClass, πιο σηµαντικό για τους 

καθηγητές, 2015) 
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∆) Ποιος επισκέπτεται ποιο πολλές φορές στη σύστηµα το Open eClass Άντρες ή 

γυναίκες: 

 

Εικόνα 85 Σχήµα Πίτα - Ποιος επισκέπτεται ποιο πολλές φορές στη σύστηµα το Open eClass Άντρες ή 

γυναίκες; 

 

 

 

Εικόνα 86Ραβδόγραµµα - Ποιος επισκέπτεται πιο πολλές φορές στη σύστηµα το Open eClass Άντρες ή 

Γυναίκες; 
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(Σχήµα πίτας - Ραβδόγραµµα ποιος επισκέπτεται ποιο πολλές φορές στη σύστηµα το Open eClass 

Άντρες ή Γυναίκες, 2015) 

 

Ε) Ποσό είναι ραγδαία ανάπτυξη του Open eClass: 

 

Εικόνα 87 Σχήµα Πίτα - Ποσό είναι ραγδαία ανάπτυξη του Open eClass; 

 

 

 

Εικόνα 88 Ραβδόγραµµα - Ποσό είναι ραγδαία ανάπτυξη του Open eClass; 

(Σχήµα πίτας - Ραβδόγραµµα ποσό είναι ραγδαία ανάπτυξη του Open eClass, 2015) 
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