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Ενότητα 3.3 

 
Σχεδίαση µαθηµάτων µε 
τη χρήση του ∆ιαδικτύου 

 1. Εισαγωγή 

Πρόκειται για ένα µάθηµα γνωριµίας µε  ορισµένες θεωρητικές 
αρχές που πρέπει να διέπουν τη σχεδίαση µαθηµάτων µε τη 
χρήση του διαδικτύου. Οι αρχές αυτές στηρίζονται σε ένα 
θεωρητικό µοντέλο το οποίο δεν είναι το µοναδικό που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί, αλλά είναι σχετικά πλήρες. Η σχεδίαση 
µαθηµάτων µε τη βοήθεια του ∆ιαδικτύου πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη της την παιδαγωγική διάσταση των µαθηµάτων, την 
τεχνολογική, τη θεσµική, την ηθική, τη σχεδίαση της διεπαφής, 
θέµατα αξιολόγησης, διαχείρισης και πρόσθετης υποστήριξης 
των µαθηµάτων αυτών. Η υλοποίηση τέτοιων µαθηµάτων 
παρουσιάζει πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. 
 

∆ιδακτικοί 
Στόχοι 

• Κατανόηση των αρχών που διέπουν ένα µάθηµα 

(επιµόρφωσης ή διδασκαλίας) µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου 

και των χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής µάθησης 

γενικότερα e-learning). 

• Παρουσίαση της σύγχρονης προβληµατικής σχετικά µε τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του e-learning. 

 

 2.  Ένα γενικό, θεωρητικό πλαίσιο 
εργασίας για το e-Learning  

 

 
 
Το παρουσιαζόµενο πλαίσιο στηρίζεται πάνω στο µοντέλο που 

έχει αναπτυχθεί από ερευνητές (ιδιαίτερα από τον Badrul Khan, 

δες σχετική βιβλιογραφία) και αποβλέπει σε µια σχετικά πλήρη 
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περιγραφή των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

προκειµένου να αναπτυχθούν όχι τόσο συγκεκριµένα, 

µεµονωµένα µαθήµατα, αλλά προγράµµατα εκπαίδευσης ή 

επιµόρφωσης που στηρίζονται στο ∆ιαδίκτυο. 

Όπως είναι φανερό, στην ανάπτυξη συνόλων µαθηµάτων µε 

επιµορφωτικό ή γενικότερα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δεν αρκεί 

να ληφθεί υπόψη µόνο η παιδαγωγική ή διδακτική διάσταση των 

µαθηµάτων (η οποία αναλύεται διεξοδικά σε άλλη ενότητα), 

αλλά και το γενικότερο πλαίσιο, µέσα στο οποίο 

πραγµατοποιούνται τα µαθήµατα αυτά. Ο γενικός όρος που 

χρησιµοποιείται για τα µαθήµατα αυτά είναι ηλεκτρονική ή 

ψηφιακή µάθηση (e-learning). Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος 

αυτός γενικότερα καλύπτει και µαθήµατα που δε στηρίζονται στο 

∆ιαδίκτυο). 

Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εφαρµογή και η αξιολόγηση 

ανοικτών, ευέλικτων και κατανεµηµένων µαθησιακών 

συστηµάτων απαιτεί προσεκτική ανάλυση και έρευνα των 

τρόπων χρήσης των χαρακτηριστικών και των πηγών του 

∆ιαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών, σε  συµφωνία µε 

αρχές διδακτικού σχεδιασµού και µε άλλα θέµατα σηµαντικά  σε 

σχέση µε τις ποικίλες διαστάσεις των online µαθησιακών 

περιβαλλόντων.   

 

Παιδαγωγική 
∆ιάσταση 

Ο παράγοντας αυτός του e-learning αναφέρεται στη διδασκαλία 

και τη µάθηση. Καταπιάνεται µε θέµατα όπως 

o Ανάλυση του περιεχοµένου 

o Ανάλυση του ακροατηρίου, της οµάδας-στόχου 

o Ανάλυση των στόχων 

o Ανάλυση των χρησιµοποιούµενων µέσων 

o Σχεδίαση προσέγγισης 

o Οργάνωση 

o Μέθοδοι και στρατηγικές (Παρουσίαση, έκθεση, 

επεξήγηση, εξάσκηση και προγύµναση - drill and practice 

- tutorials, παιχνίδια, αφήγηση ιστοριών, προσοµοιώσεις, 

παιχνίδι ρόλων, συζήτηση, αλληλεπίδραση, 

µοντελοποίηση, διευκόλυνση, συνεργασία, µελέτη 

περιπτώσεων, ...) 
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Τεχνολογική 
∆ιάσταση 

Η διάσταση αυτή αναφέρεται σε θέµατα τεχνολογικής υποδοµής 

στο περιβάλλον του e-learning. 

o Σχεδιασµός υποδοµής (τεχνολογικό σχέδιο, standards, 

µεταδεδοµένα, προσβασιµότητα, µαθησιακά αντικείµενα). 

o Υλικό (hardware) 

o Λογισµικό (software) 

 

Σχεδίαση 
∆ιεπαφής 
(Interface 
Design) 

Αναφέρεται σε µια γενική θεώρηση περιβάλλοντος των 

µαθηµάτων και σχετίζεται µε τους τρόπους µε τους οποίους οι 

χρήστες επικοινωνούν µε το σύστηµα. Περιλαµβάνει θέµατα 

όπως: 

o Σχεδίαση σελίδων 

o Σχεδίαση της παρουσίασης του περιεχοµένου 

o Πλοήγηση στο υλικό 

o Προσβασιµότητα 

o Έλεγχος ευχρηστίας (usability testing) 

 

Αξιολόγηση 
Περιλαµβάνει 

o Αξιολόγηση των επιµορφούµενων (µαθητών) 

o Αξιολόγηση της διδασκαλίας και του µαθησιακού 

περιβάλλοντος 

o Αξιολόγηση του όλου συστήµατος 

 

∆ιαχείριση 
Αναφέρεται στη: 

o Συντήρηση του µαθησιακού περιβάλλοντος (maintenance) 

και στην 

o Κατανοµή της πληροφορίας 

 

Πρόσθετες 
υποστηρικτικές 
πηγές  

Η διάσταση αυτή του e-learning εξετάζει τις πηγές που 

απαιτούνται  για την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού µαθησιακού 

περιβάλλοντος: 

o Online support 

o ∆ιδακτική/συµβουλευτική υποστήριξη 

o Τεχνική υποστήριξη 

o Υπηρεσίες συµβουλευτικής επαγγελµατικής σταδιοδροµίας 

o Άλλες online υποστηρικτικές υπηρεσίες 

o Υποστηρικτικές υπηρεσίες offline 
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Ηθική ∆ιάσταση 
Περιλαµβάνει θέµατα όπως: 

o Κοινωνική και πολιτική επίδραση 

o Πολιτισµική διασπορά 

o Προκατάληψη 

o Γεωγραφική διασπορά 

o Ψηφιακή διανοµή 

o Κανόνες συµπεριφοράς 

o Ιδιωτικότητα 

o Λογοκλοπή (plagiarism) 

o Πνευµατικά δικαιώµατα 

 

Θεσµική 
∆ιάσταση 

o Θέµατα διαχειριστικά: αξιολόγηση αναγκών, αξιολόγηση 

αµεσότητας (οικονοµικής, υποδοµών, περιεχοµένου), 

οργάνωση και αλλαγή (αποδοχή και εφαρµογή 

καινοτοµιών), χρηµατοδότηση και απόσβεση της 

επένδυσης, συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα, κατάλογος 

πληροφοριών προγράµµατος και µαθηµάτων (ακαδηµαϊκό 

ηµερολόγιο, πρόγραµµα µαθηµάτων, marketing, παροχή 

οικονοµικής βοήθειας, εγγραφή, δίδακτρα και πληρωµές, 

διδακτικός σχεδιασµός και υπηρεσίες µέσων, έγγραφα 

αποφοίτησης). 

o  Θέµατα ακαδηµαϊκά: επικύρωση τίτλων, διδακτική 

ποιότητα, επιστηµονικό προσωπικό, µέγεθος τµηµάτων, 

φόρτος εργασίας και αποζηµίωση, δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. 

o Παροχή Υπηρεσιών στους εκπαιδευόµενους: Υπηρεσίες 

πριν την εισαγωγή τους στο πρόγραµµα, κατευθύνσεις, 

τοµείς επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, 

συµβουλευτική, επαγγελµατικός προσανατολισµός, 

ανάπτυξη µαθησιακών δεξιοτήτων, υπηρεσίες για µαθητές 

µε ειδικές ανάγκες, βιβλιοθήκη, υπηρεσίας tutorial, δίκτυο 

κοινωνικής υποστήριξης, µαθητικό newsletter, υπηρεσίες 

εύρεσης εργασίας, κλπ. 

 

3.  Μερικά πλεονεκτήµατα της χρήσης 
συστηµάτων e-learning 
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• Ευκαµψία  σε επίπεδο πρόσβασης, µεθόδων διανοµής, 

ταχύτητας  και στρατηγικών διδασκαλίας. 

• Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν µαθησιακό 

υλικό  ανάλογα µε το επίπεδο γνώσης και τα ενδιαφέροντά 

τους. 

•  Η µελέτη µπορεί να γίνεται οπουδήποτε υπάρχει 

υπολογιστής µε σύνδεση στο δίκτυο. 

• Ο µαθητής εργάζεται µε βάση προσωπικούς ρυθµούς 

εργασίας και απόδοσης. 

• Ασύγχρονη, οπουδήποτε-οποτεδήποτε και σε πραγµατικό 

χρόνο αλληλεπίδραση µε συν-εκπαιδευόµενους και 

διδάσκοντες, έλεγχος πάνω στη µαθησιακή διαδικασία. 

• Προσαρµόζει διαφορετικά µαθησιακά στυλ και διευκολύνει τη 

µάθηση µέσα από µια ποικιλία δραστηριοτήτων. 

• Αναπτύσσει γνώση σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο και δεξιότητες 

στη χρήση του υπολογιστή, προσόν χρήσιµο για την 

µετέπειτα ζωή και καριέρα τους. 

• Αναπτύσσει αυτοπεποίθηση και ενθαρρύνει τους µαθητές να 

αναλαµβάνουν ευθύνες για την ίδια τους τη µάθηση. 

• Οι µαθητές µπορούν να περάσουν γρήγορα ύλη που ήδη 

γνωρίζουν και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στο 

να αποκτήσουν περιοχές µε νέες γνώσεις ή δεξιότητες. 

 
4. Μερικά µειονεκτήµατα της χρήσης του 
e-learning 

 

• Μαθητές µε µειωµένο κίνητρο ή άσχηµες συνήθειες µελέτης 

θα µείνουν πίσω σε σχέση µε τους άλλους. 

• Χωρίς την αλγοριθµική δοµή των παραδοσιακών µαθηµάτων, 

οι µαθητές µπορεί να µπερδευτούν σχετικά µε τις 

δραστηριότητες που έχουν να αντιµετωπίσουν. 

•  Οι µαθητές µπορεί να αισθάνονται αποµονωµένοι από τον 

διδάσκοντα και τους συµµαθητές. 

• Ο διδάσκων πιθανά να µην είναι πάντα διαθέσιµος, όταν οι  

µαθητές µελετούν ή χρειάζονται βοήθεια. 

• Χαµηλές ταχύτητες στο δίκτυο η παλαιάς τεχνολογίας 

υπολογιστές πιθανόν να αποθαρρύνουν την πρόσβαση στο 

µαθησιακό υλικό. 

• Η διαχείριση αρχείων ή online λογισµικού µπορεί κάποιες 

φορές να φαίνεται πολύπλοκη σε µαθητή που βρίσκεται στο 
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επίπεδο του αρχαρίου σε σχέση µε τις υπολογιστικές 

δεξιότητες.  

 5. Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

 
∆ραστηριότητα 
1η 

Επισκεφτείτε µερικές ή όλες από τις παρακάτω σελίδες, που 

παρέχουν εκπαίδευση βασισµένη στο/ υποστηριζόµενη από το 

∆ιαδίκτυο (ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης για όλες τις 

σελίδες 19/3/2008): 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

http://telemathea.uom.gr Πρόκειται για ένα περιβάλλον 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που προσφέρει ηλεκτρονική 

υποστήριξη στα µαθήµατα ξένων γλωσσών και τα µαθήµατα 

σεµιναριακού τύπου αλλά και προγράµµατα για την απόκτηση 

βασικών δεξιοτήτων που στηρίζονται σε Ανοιχτό Λογισµικό και  

προσφέρονται από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Βασίζεται στο 

λογισµικό ανοικτού κώδικα Moodle. 

http://eos.uom.gr/~bsolist/  πρόκειται για ψηφιακό κέντρο για 

τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, µε ψηφιακό και άλλο 

περιεχόµενο. 

http://compus.uom.gr/  Σύστηµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

του πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µε διαθέσιµα µαθήµατα ανά 

Τµήµα. 

 

Massachusetts Institute of Technology 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm  

Πρόκειται για ελεύθερη πρόσβαση σε 1700 µαθήµατα που 

διδάσκονται στο ΜΙΤ. Το υλικό περιλαµβάνει οµιλίες, 

παραδόσεις, συλλογές προβληµάτων, ύλη εργαστηρίου, βίντεο 

κλπ και αφορά µεγάλη ποικιλία αντικειµένων. 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

http://www.eap.gr   Πρόκειται για τη σελίδα του ανοικτού 

πανεπιστηµίου που βασίζεται στην εκπαίδευση από απόσταση, 

παρέχοντας προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση και 

επιµόρφωση. 

 

e-school 
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http://www.e-school.com/   Προσφέρει εκπαίδευση από 

απόσταση σε µεγάλη ποικιλία αντικειµένων, µε έµφαση στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

Full Web Building Tutorials 

http://www.w3schools.com/  Η σελίδα προσφέρει πάρα πολλά 

web-building tutorials, από basic HTML και XHTML µέχρι XML, 

SQL, Βάσεις δεδοµένων, Πολυµέσα και WAP. 

 

Αφού επισκεφτείτε όλες ή κάποιες από τις σελίδες αυτές 

εντοπίστε τις σχεδιαστικές αρχές που τις διέπουν. Βρείτε τα υπέρ 

και τα κατά στην κάθε σελίδα. Παρατηρείστε τυχόν οµοιότητες ή 

διαφορές µεταξύ τους (για παράδειγµα σε επίπεδο διεπαφής ή 

ευχρηστίας κλπ). 

Βρείτε πληροφορίες για ανοικτά θέµατα όπως: δίνουν αυτοί οι 

φορείς πτυχία και στην περίπτωση που δίνουν πόσο έγκυρα 

είναι; 

Εργαζόµενοι σε οµάδες, υλοποιείστε το σχεδιασµό µιας τέτοιας 

υπηρεσίας παροχής εκπαίδευσης από απόσταση. Αρκεστείτε στο 

να περιγράψετε τα βασικά στοιχεία που θα διέπουν τη 

φιλοσοφία σχεδιασµού του εγχειρήµατος σύµφωνα µε το 

µοντέλο που έχει παρουσιαστεί. Όπου νοµίζετε, µπορείτε να 

διαφοροποιείστε από το µοντέλο δίνοντας τη σχετική 

τεκµηρίωση. 

 6. Ερωτήσεις 

 

1) Κάνοντας την υπόθεση ότι ένα σηµαντικό τµήµα των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

έχει τις προαπαιτούµενες δεξιότητες για την παρακολούθηση 

µαθηµάτων βασισµένων στο ∆ιαδίκτυο, ποια θα ήταν, κατά τη 

γνώµη σας, η αξία ενός συστήµατος διαρκούς αυτεπιµόρφωσης 

αυτής της µορφής; 

 

2) Θα µπορούσατε να σχεδιάσετε µερικά µαθήµατα βασισµένα 

στο ∆ιαδίκτυο για ένα συγκεκριµένο θέµα της ειδικότητάς σας; 

Ποια θα ήταν, κατά τη γνώµη σας, τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα που θα αντιµετωπίζατε; 
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 7. Ασκήσεις 

 
1. Αναζητήστε στο ∆ιαδίκτυο  σελίδες που προσφέρουν online 

µαθήµατα σχετικά µε την ειδικότητά σας. 

 

2. Ορισµός E-Learning: Όρος που καλύπτει µια ευρεία γκάµα 

εφαρµογών και διαδικασιών όπως µάθηση µέσω του Web, 

µάθηση µέσω του υπολογιστή, εικονικές τάξεις και ψηφιακή 

συνεργασία. Περιλαµβάνει διανοµή περιεχοµένου µέσω Internet, 

µέσω ήχου και βίντεο, µέσω δορυφορικής εκποµπής, 

διαδραστικής τηλεόρασης, CD-ROM κ.α. 

 8. Βιβλιογραφία - ∆ικτυογραφία  

Συλλογή από 
πηγές για το 
σχεδιασµό και 
τη διαχείριση 
e-learning 
projects 

http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/pm.htm 

 

(ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης  19/3/2008) 

Σελίδα µε 
βιβλιογραφία  
σχετική µε το 
e-learning 
 

http://www.chartula.com/isdarticles.htm 

(ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης  19/3/2008) 

Σελίδα του 
Harvard που 
χρησιµοποιεί το 
µοντέλο του 
Khan 
 

http://www.gse.harvard.edu/~dedech/502/ 

(ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης  19/3/2008) 

Σελίδα του 
πανεπιστηµίου 
Towson που 
χρησιµοποιεί το 
µοντέλο του 
Khan 
 

http://mywebpages.comcast.net/atkinson/framework.html 

(ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης  19/3/2008) 
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