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∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ                                                                         

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
H τεχνολογία των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής, έχει διεισδύσει σήµερα σε όλους σχεδόν 

τους χώρους της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε συνάρτηση µε αυτήν, συναντούµε στο χώρο της 
Εκπαίδευσης, τον όρο Εκπαιδευτικό Λογισµικό.  Για τον όρο αυτό έχουν δοθεί αρκετοί ορισµοί. Σε 
αυτή την εργασία, µε τον όρο θα αναφερόµαστε στο «Λογισµικό για εκπαίδευση µέσω υπολογιστή το 
οποίο ικανοποιεί πλήρως τις διδακτικές, παιδαγωγικές, γνωστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις για τις 
οποίες σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. Η εκπαίδευση µέσω υπολογιστή, διευκρινίζοντας, περιλαµβάνει και 
όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής όπως είναι το ∆ιαδίκτυο, η εικονική πραγµατικότητα και οι 
νεώτερες εξελίξεις της τεχνητής νοηµοσύνης.» (Πιντέλας Π.,όχι διαθέσιµη). 
Επιπρόσθετα έχει κάνει την εµφάνισή του, ιδιαίτερα τα πολύ πρόσφατα χρόνια, ένας άλλος όρος. 

Αναφερόµαστε στον όρο  «ηλεκτρονική µάθηση (e-learning)», ο οποίος χρησιµοποιείται σε ζητήµατα 
χρήσης  των τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής στην εκπαίδευση. Με τον όρο ηλεκτρονική 
µάθηση θα αναφερόµαστε  στις «µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης ή εκπαίδευσης – κατάρτισης, που 
έχουν σαν κεντρικό ή σηµαντικό  εργαλείο σχεδιασµού το Εκπαιδευτικό Λογισµικό και σαν απαραίτητη 
υποδοµή υλοποίησης τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα δίκτυα υπολογιστών και τις οποιεσδήποτε 
µελλοντικές µορφές των εργαλείων αυτών.» 
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των Επικοινωνιών και Πληροφορικής στην εκπαίδευση, έχει 

αναπτυχθεί και µια σειρά από οραµατισµούς, για το τι µπορεί να επιτευχθεί µε την χρησιµοποίησή της. 
Μερικοί από τους οραµατισµούς αυτούς, έχουν γίνει ήδη δυνατοί, ενώ άλλοι προδιαγράφουν στο 
µέλλον µια επαναστατική αλλαγή στην  εκπαίδευση, παρόµοια µε αυτή της ανακάλυψης της γραφής ή 
της χρησιµοποίησης της τυπογραφίας, δύο µεγάλων επιτευγµάτων του ανθρώπου. Πραγµατικά η 
ανακάλυψη της γραφής απελευθέρωσε τις αξιόλογες ανθρώπινες ιδέες από χρόνο και τόπο και η 
χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων της τυπογραφίας, µειώνοντας σηµαντικά το κόστος αυτής της 
απελευθέρωσης,  έκανε διαθέσιµες τις ιδέες αυτές σε κάθε ενδιαφερόµενο. Η εκπαίδευση, σήµερα σε 
όλες τις µορφές της, σχεδιάζεται γύρω από το βιβλίο και τις διάφορες οργανωµένες δοµές (εκδότες 
βιβλιοθήκες…), όπου αυτό υπάρχει και µπορεί να αναζητηθεί. Αλλά τι είναι εκείνο που µπορεί να 
δώσει η ηλεκτρονική µάθηση στην εκπαίδευση, ώστε να υπάρχουν οραµατισµοί, που προβλέπουν ότι η 
µελλοντική χρήσης της, θα είναι τόσο σηµαντική, όσο τα δύο παραπάνω άλµατα της ανθρώπινης 
δηµιουργικότητας και εξέλιξης; 
Σε µια πρώτη προσέγγιση, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι σε κάθε περίπτωση, τους 

εκπαιδευτικούς κάθε βαθµίδας, είτε ενεργούς είτε ερευνητές, τους απασχολεί πρωτίστως η 
Παιδαγωγική επιστήµη και οι εξελίξεις της.  Στην επιστήµη αυτή υπάρχουν θεωρητικές και 
ερευνητικές µελέτες και προσπάθεια υλοποίησης λαµπρών ιδεών για το δίπολο διδασκαλία-µάθηση,  
µε στόχο την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής αποτελεσµατικότητας. Εποµένως η ηλεκτρονική 
µάθηση, αναζητώντας τη δυνατότητα του άλµατος που προσπαθεί να επιφέρει στην εκπαίδευση, 
πρέπει να περάσει µέσα από το πρίσµα αυτής της επιστήµης.  
Τι είναι  όµως αυτό που µπορεί να υποσχεθεί η ηλεκτρονική µάθηση, διαµέσου του διαµορφούµενου 

αυτού φάσµατος  ιδεών στην Παιδαγωγική; 
Οι ασχολούµενοι µε την ηλεκτρονική µάθηση υποστηρίζουν, ότι ενώ ήδη έχουν επιτευχθεί πολλά, τα 

οποία διευκόλυναν την εποπτεία του µαθητευόµενου σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα, µε την εύκολη 
και γρήγορη χρησιµοποίηση, κειµένων, υπερκειµένων, υπερµέσων και προσοµοιώσεων, το πραγµατικό 
άλµα είναι ακόµα σε εξέλιξη. Το προσδιορίζουν µε τον όρο «εξατοµικευµένη µάθηση» και  «just 
right» περιεχόµενο  για την διδασκαλία,  µάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση το οποίο αναλύουν ως 
εξής  
Πρόκειται για περιεχόµενο, 

• Ακριβώς στους σωστούς ανθρώπους 
• Από ακριβώς τις σωστές πηγές 
• Σε ακριβώς την σωστή ώρα και το σωστό τόπο 
• Στην ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα 
• Με ακριβώς τις σωστές  έννοιες 
• Στην ακριβώς σωστή συσκευή 
• Με τη χρησιµοποίηση ακριβώς του σωστού µέσου 

(MASIE Center-Learning And Technology e-Lab & ThinkTank) 
Η διάθεση περιεχοµένου γνώσης µε τους παραπάνω τρόπους υποστηρίζουν, θα προσωποποιήσει τη 

διδασκαλία στις ανάγκες του κάθε µαθητή (tailor made instruction), µε επακόλουθο τον περίφηµο 
κανόνα του ενός τρίτου, που αναφέρει ότι: «Η χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης θα  µειώσει 
το κόστος της εκπαίδευσης περίπου κατά ένα τρίτο, είτε µειώνοντας τον απαιτούµενο χρόνο της 
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εκπαίδευσης κατά ένα τρίτο, είτε αυξάνοντας τον αριθµό των δεξιοτήτων και της αποκτούµενης 
γνώσης περίπου κατά ένα τρίτο». Ισχυρίζονται δε, ότι επιπλέον των δυνατοτήτων της τυπικής 
εκπαίδευσης, η ηλεκτρονική µάθηση θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί, είτε σε κατ’ οίκον  µάθηση, είτε σε 
διαρκώς εναλλασσόµενες αίθουσες διδασκαλίες, είτε σε οποιοδήποτε αποµακρυσµένη θέση εργασίας. 
(Dodds F. & Fletcher J.D.,2003). Συµπερασµατικά οι υποστηρικτές της τεχνολογίας της Πληροφορικής 
και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, οραµατίζονται την δυνατότητα υλοποίησης θεωρητικών 
δοµών που παρουσιάζονται στην σύγχρονη Παιδαγωγική, για τις οποίες έως σήµερα υπήρχε ελάχιστη 
ή καθόλου δυνατότητα υλοποίησης, µε την επιπλέον υπόσχεση της µείωσης του κόστους της 
εκπαίδευσης.  
Για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής µάθησης έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται πολλές ερευνητικές 

οµάδες σε δηµόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σε εµπορικούς ή µη κερδοσκοπικούς 
οργανισµούς έρευνας και ανάπτυξης, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στην ουσία πρόκειται για µια σε 
µεγάλη κλίµακα συλλογική δουλειά, από πολλές κατηγορίες ερευνητών και τεχνικών, η οποία 
βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Εκτός από τη, σε γενικά πλαίσια, κοινή πίστη όλων αυτών των 
εµπλεκοµένων στην ηλεκτρονική µάθηση, τι µπορεί να είναι εκείνο, αν υπάρχει, το οποίο θα µπορούσε 
να εξυπηρετήσει την εργασία τους, ώστε  να κατορθώσουν να υλοποιήσουν την δυνατότητα της εξ’ 
ατοµικευµένης µάθησης, µε χαµηλό κόστος και διάθεση οπουδήποτε και στον οποιοδήποτε;  
Στον συλλογισµό αυτό, θα µπορούσε να µας διαφωτίσει µια µεταφορά σε προγενέστερες τεχνολογίες 

και την εξέλιξή τους. Για παράδειγµα θα µπορούσε κανείς να σκεφτεί το απλό χαρτί µεγέθους Α4. Τι 
θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε αυτό το συγκεκριµένο µέγεθος, που χρησιµοποιείται διεθνώς. Κάθε 
κατασκευαστής χαρτιού, θα έπρεπε να κατασκευάζει φακέλους για το µέγεθος της σελίδας χαρτιού που 
κατασκευάζει και  αντίστοιχα φωτοτυπικά µηχανήµατα, fax κλπ. ∆ύο άνθρωποι για να ανταλλάξουν 
µια επιστολή στην εργασία  τους, θα έπρεπε να διαθέτουν εξοπλισµό για συγκεκριµένο µέγεθος 
χαρτιού, για το οποίο θα έπρεπε να  είχαν προσυµφωνήσει.  Μια άλλη µεταφορά θα µπορούσε να είναι 
η απόσταση µεταξύ των γραµµών του τρένου. ∆ιαφορετική απόσταση σε διαφορετικές περιοχές θα 
απαιτούσε άλλο τρένο κλπ.  Πρότυπα, που ακολουθούνται από όλους σε όλο τον πλανήτη, έδωσαν σε 
αυτές τις τεχνολογίες την δυνατότητα για ανάπτυξη και εξάπλωση, µειώνοντας ουσιαστικά το κόστος 
χρήσης τους.  Είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρξει κάτι ανάλογο στην ηλεκτρονική µάθηση; Είναι δυνατό 
να υπάρξουν διεθνή πρότυπα σε µια τεχνολογία που διαµορφώνεται χωρίς να έχει ακόµα φθάσει στην 
τελική της µορφή;  Και ακόµα, θα µπορούσε η προσπάθεια διαµόρφωσης προτύπων να βοηθήσει την 
τεχνολογία να προσδιορίσει ακριβέστερα την τελική της µορφή; 
Οι προβληµατισµοί αυτοί έχουν απασχολήσει τους ασχολούµενους µε την ηλεκτρονική µάθηση και 

στην πραγµατικότητα έχουν δηµιουργηθεί αρκετά πρότυπα για πολλά επιµέρους σηµεία της εξέλιξή 
της, ενώ συνεχίζουν να δηµιουργούνται και άλλα. Η κατάσταση ωστόσο είναι προς το παρόν αρκετά 
συγκεχυµένη, διότι οργανισµοί και ερευνητές ασχολούνται ταυτόχρονα  σε όλο τον κόσµο και δεν 
µπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει τις διαφοροποιήσεις τους.  
Με την απεικόνιση της λογικής για την ανάπτυξη  διεθνών προτύπων στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό 

και  την κατάσταση που επικρατεί στις ηµέρες µας γύρω από αυτά ,  ασχολείται η εργασία αυτή.  
∆ιαιρείται σε δύο µέρη: 
Στο πρώτο µέρος γίνεται αναφορά στον τρόπο δηµιουργίας διεθνών προτύπων, στους παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν την διαµόρφωσή τους, στη λογική βάσει της οποίας προκύπτει η αναγκαιότητα 
ύπαρξης και διαφοροποίησής τους καθώς και στη κατηγοριοποίηση των εργασιών σε αυτόν τον τοµέα 
διεθνώς. 
Στο δεύτερο µέρος αναφέρεται η οργανωτική δοµή και λειτουργία καθώς και τα προϊόντα της 

εργασίας των κυριότερων διεθνών οργανισµών, µε αντικείµενο εργασίας τα πρότυπα για την 
ηλεκτρονική µάθηση. 
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Στο µέρος αυτό επιδιώκεται να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως: 
 

• Ποια είναι η διαδικασία δηµιουργίας διεθνών προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση; 
• Πώς οι απαιτήσεις του τοµέα της Εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων του επιδρούν 

στην διαµόρφωση διεθνών προτύπων; 
• Τι ρόλο έπαιξε και παίζει η εξέλιξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

στην διαµόρφωση προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση; 
• Πώς διαµορφώνεται η αρχιτεκτονική του εκπαιδευτικού λογισµικού και ποιος ο ρόλος της 

στην διαµόρφωση διεθνών προτύπων; 
• Τι καθορίζεται ως διαλειτουργικότητα (interoperability) στο εκπαιδευτικό λογισµικό και 

γιατί θα πρέπει να επιδιώκεται; 
• Πως επηρεάζει η διαλειτουργικότητα τη διαµόρφωση διεθνών προτύπων; 
• Τι καθορίζεται σαν επαναχρησιµοποίηση (re-usability) εκπαιδευτικού περιεχοµένου και 

γιατί θα πρέπει να επιδιώκεται; 
• Πως επηρεάζει η επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου τη διαµόρφωση 

διεθνών προτύπων; 
• Ποιοι είναι οι σηµαντικοί τοµείς εργασίας, γύρω από τους οποίους δραστηριοποιούνται οι 

διεθνείς οργανισµοί τυποποίησης για την ηλεκτρονική µάθηση; 
• Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι οργανισµοί – φορείς που δραστηριοποιούνται ανά τοµέα 

εργασίας; 
• Τι µπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική µάθηση διαµέσου της διαµόρφωσης διεθνών 

προτύπων; 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

1. ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

1.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ  
Ας ξεκινήσουµε µε τον ισχυρισµό ότι, η ύπαρξη των προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση µπορεί 

να εξασφαλίσει διεθνώς ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο δηµιουργίας, για όλους τους εµπλεκόµενους στο 
Εκπαιδευτικό Λογισµικό και να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας των Επικοινωνιών και 
Πληροφορικής στην εκπαίδευση. Η ορθότητα του παραπάνω ισχυρισµού, µπορεί  κατ’ αρχήν να 
στηριχθεί,  στην λογική σύγκριση της ανάπτυξης της τεχνολογίας των Επικοινωνιών και 
Πληροφορικής στην εκπαίδευση, µε την- διαµέσου της δηµιουργίας διεθνών προτύπων, αλµατώδη 
ανάπτυξη άλλου είδους τεχνολογιών, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή. Εκτός αυτού, µπορούµε 
εύκολα να διακρίνουµε µια σε πρώτο επίπεδο επιβεβαίωση του ισχυρισµού, στην υλοποίηση διεθνών 
προτύπων σε ένα άλλο τοµέα εφαρµογής της τεχνολογίας των Επικοινωνιών και Πληροφορικής, τον 
Παγκόσµιο Ιστό. Υπάρχουν τρία πολύ γνωστά διεθνή πρότυπα  σε αυτόν:  

• Ένα πρωτόκολλο µεταφοράς, το HTTP (HyperText Transfer Protocol, το οποίο επιτρέπει σε 
όλους µας την µεταφορά αρχείων µέσω των εξυπηρετητών δικτύου (servers)). 

• Μία διεύθυνση αναφοράς για κάθε αρχείο το οποίο υπάρχει στο ∆ιαδίκτυο, γνωστή σαν 
URL (Uniform Resource Locator). 

• Και µια γλώσσα HTML (HyperText Markup Language), η οποία καθορίζει την µορφή των 
αρχείων για  το ∆ιαδίκτυο και η οποία υποστηρίζει την διασύνδεση των αρχείων που 
βασίζεται στο HTTP σύµφωνα µε την URL τους. 

Το αποτέλεσµα της χρησιµοποίησης αυτών των διεθνών προτύπων, είναι η ελευθερία που µας 
παρέχεται  και την θεωρούµε χωρίς δεύτερη σκέψη δεδοµένη, να επιλέγοµαι το φυλλοµετρητή  
(Browser) της αρεσκείας µας για την πλοήγησή µας στο ∆ιαδίκτυο. Αν και οι διάφοροι φυλλοµετρητές, 
όπως o Netscape Navigator  ή  o Microsoft Internet Explorer  ή η Opera κλπ, είναι κατασκευασµένοι 
από διαφορετικές εταιρίες, µε τη χρήση οποιουδήποτε από αυτούς, µπορούµε να διαβάζουµε αρχεία τα 
οποία δηµιουργήθηκαν µε εργαλεία όπως το FrontPage είτε το Macromedia Dreamweaver … 
προερχόµενα µε τη σειρά τους από διαφορετικές εταιρίες κατασκευής, διαµέσου πάλι ενός 
εξυπηρετητή (server) που λειτουργεί µε λογισµικό οποιουδήποτε κατασκευαστή, ανοικτού ή κλειστού 
τύπου. Επιπλέον η αρχική επιλογή µας δεν είναι δεσµευτική, µπορούµε να αλλάξουµε τα εργαλεία που 
χρησιµοποιούµε για την πρόσβασή µας στο ∆ιαδίκτυο, συνεχίζοντας να έχουµε ακριβώς τις ίδιες 
δυνατότητες. Το αποτέλεσµα της ελευθερίας αυτής είναι η γιγάντωση του ∆ιαδικτύου που 
παρατηρείται στις µέρες µας. 
 

1.2 ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (INTEROPERABILITY) 
Εκτός από την επιβεβαίωση του ισχυρισµού, η αναφορά στην εφαρµογή διεθνών προτύπων στη 

δηµιουργία λογισµικού για το ∆ιαδίκτυο, φανερώνει ένα χαρακτηριστικό του λογισµικού αυτού, το 
οποίο έχει άµεση σχέση µε την εξάπλωση του ∆ιαδικτύου. Πρέπει δε να λάβουµε υπόψη, ότι η 
εξάπλωση αυτή, σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες πάνω στον πλανήτη, ήταν και ο βασικός 
σκοπός των δηµιουργών του ∆ιαδικτύου, ο οποίος τελικά επιτεύχθηκε µε τη διαµόρφωση διεθνών 
προτύπων. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται σαν ∆ιαλειτουργικότητα (Interoperability) σύµφωνα µε 
την οποία, κοµµάτια λογισµικού,  σχεδιασµένα και υλοποιηµένα µε διαφορετικά εργαλεία, µπορούν και 
ανταλλάσσουν πληροφορίες µεταξύ τους έτσι ώστε τελικά, να είναι εφικτή η από κοινού (…από 
οποιοδήποτε εργαλείο ακολουθεί τα πρότυπα) χρησιµοποίησή τους. Η ιδιότητα αυτή είναι µια 
αναγκαιότητα  και για το λογισµικό της ηλεκτρονικής µάθησης, όπως θα δούµε. 

 

1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
Πριν την οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά  σε διεθνή πρότυπα για την ηλεκτρονική µάθηση, είναι 

απαραίτητο να δοθούν αποσαφηνίσεις ορισµένων όρων-κλειδιά, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο πεδίο 
της τυποποίησης, για όλους τους τεχνολογικούς τοµείς. Ο όρος «τεχνική προδιαγραφή (specification)» 
αναφέρεται «σε µια λεπτοµερή και ακριβή γραπτή δήλωση, των προϋποθέσεων λειτουργίας και των 
τεχνικών ιδιαιτεροτήτων, για κάτι το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί και να εφαρµοστεί τοπικά για 
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ερευνητικούς σκοπούς ή να εξαπλωθεί µε µαζική παραγωγή». Πίσω από τη δηµιουργία ενός προτύπου 
υπάρχει πάντα µια τεχνική προδιαγραφή. 
Σαν πρότυπο ορίζεται «το προϊόν που προκύπτει, µετά την αρκετών σταδίων επεξεργασία και ανάπτυξη 

µιας τεχνικής προδιαγραφής,  είτε έως το de jure είτε έως το de facto επίπεδο συναίνεσης. Όπου, το de 
jure επίπεδο συναίνεσης, δηλώνει ότι η τελική µορφή της τεχνικής προδιαγραφής έχει την έγκριση ενός 
διεθνώς εξουσιοδοτηµένου για προτυποποιήσεις οργανισµού (τα πρότυπα αυτά αναφέρονται στην 
βιβλιογραφία και σαν open standards), ενώ το de facto επίπεδο συναίνεσης δηλώνει ότι η τελική µορφή 
της τεχνικής προδιαγραφής, έχει την έγκριση από µια κρίσιµη πλειοψηφική µάζα χρηστών, η οποία και 
την χρησιµοποιεί, χωρίς την παρεµβολή εξουσιοδοτηµένου οργανισµού.» Η ιδανική περίπτωση για ένα 
πρότυπο, είναι να συνδυάζει τόσο το de jure όσο και το de facto επίπεδο συναίνεσης. 

 

1.4 ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 
∆ιάγραµµα 1 : Στάδια δηµιουργίας διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική µάθηση. 
 
Ειδικότερα για το εκπαιδευτικό λογισµικό, τα στάδια δηµιουργίας, επεξεργασίας και ανάπτυξης µιας 

τεχνικής προδιαγραφής,  έως το επίπεδο του προτύπου µπορούν να διακριθούν ως εξής : 
• Στάδιο 1: Αναζήτηση λύσεων για τρέχοντα ζητήµατα το οποίο  αναλαµβάνουν οργανισµοί 

ή οµάδες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D, Research and Development ),  π.χ. 
πανεπιστηµιακές ή διαπανεπιστηµιακές οµάδες κλπ. 

• Στάδιο 2: Μετατροπή δεδοµένης λύσης, που φαίνεται ότι έχει κάποια ιδιαίτερη αξία στην 
αντιµετώπιση κάποιου ζητήµατος, σε λεπτοµερή γραπτή τεχνική προδιαγραφή, κάτι που 
γίνεται από οµάδες ειδικών στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό σε διάφορες εθνικές, ή 
πολυεθνικές συνεργασίες, π.χ. Η AICC και η ΙΜS ή ARIADNE(Europe). Η τεχνική 
προδιαγραφή όµως, που δηµιουργείται µε τον τρόπο αυτό, έχει λάβει υπόψη µόνο τις 
ανάγκες των µελών του φορέα από τον οποίο δηµιουργήθηκε και  για το λόγο αυτό δεν 
αποτελεί ακόµα ένα διεθνές πρότυπο. 

• Στάδιο 3: Πιλοτικός έλεγχος υλοποίησης της ήδη διατυπωµένης τεχνικής προδιαγραφής από 
συνεργασίες όπως π.χ  η ADL, τα  SCORM plugfests ή co-labs κλπ. 

• Στάδιο 4: Επανεξέταση της, διαµορφωµένης στα προηγούµενα στάδια, τεχνικής 
προδιαγραφής, από ένα διεθνώς εξουσιοδοτηµένο για την δηµιουργία προτύπων 
οργανισµό όπως οι ΙEEE LTSC,  ISO/IEC JTC1/SC36, CEN/ISSS/LT-WS. Ο οργανισµός 
αυτός έχει την υποχρέωση, να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλου του κλάδου διεθνώς, 
εξασφαλίζοντας µια ανοικτή και δίκαια διαδικασία συναίνεσης. Για το λόγο αυτό, µετά από 
την αφαίρεση ιδιαιτεροτήτων της τεχνικής προδιαγραφής, οι οποίες πιθανόν να την 
χαρακτηρίζουν ως  προϊόν από κάποια εθνικότητα ή εταιρεία… κλπ, την µετατρέπει  στην 
µορφή ενός «σχεδίου προτύπου» (draft standard), το οποίο διαθέτει   διεθνώς σε όλους τους 
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ενδιαφερόµενους, έτσι ώστε ο κάθε ένας να µπορεί να εκφράσει την γνώµη του πάνω σε 
αυτό και να συµβάλει στην τελική διαµόρφωση του προτύπου. 

• Στάδιο 5: Εάν διαµέσου της παραπάνω  ανοικτής διαδικασίας του προηγούµενου σταδίου 
προκύψει συµφωνία τότε δηµιουργείται από τον οργανισµό αυτό το αντίστοιχο de jure 
πρότυπο.  

 
Βλέπε και το παραπάνω σχετικό διάγραµµα 1: 

 
Βέβαια ένα de jure πρότυπο, για  να εκπληρώσει πλήρως τον σκοπό του θα πρέπει να γίνει αποδεκτό  

από µια πλειοψηφούσα µάζα χρηστών, των οποίων άλλωστε και τις ανάγκες προσπαθεί να 
ικανοποιήσει, να γίνει δηλαδή ένα de facto πρότυπο.  

 
Αναλογιζόµενος τα παραπάνω, καταλαβαίνει κάποιος την δυναµικότητα που έχει ένα de facto 

πρότυπο.  Ένα τέτοιο πρότυπο, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντικατασταθεί µε ένα de jure, λόγω της 
αποδοχής την οποία έχει από τη µεγαλύτερη µάζα των χρηστών αλλά και την συνήθεια των χρηστών 
στη µορφή των λειτουργιών στις οποίες αυτό εµπλέκεται.  Τα de facto πρότυπα είναι για παράδειγµα 
αυτά που έχουν επικρατήσει στα λογισµικά που δηµιουργήθηκαν για χρήση γραφείου. Το Microsoft 
Office µπορεί να θεωρηθεί ένα τέτοιο σε πολλά του σηµεία. Ανταγωνιστικά σε αυτό  προϊόντα όπως το 
OpenOffice ή το StarOffice , πέραν της όποιας πιστοποίησης από εξουσιοδοτηµένο οργανισµό, πρέπει 
να προσπαθήσουν να αναζητήσουν υποστήριξη για τους δικούς τους τύπους αρχείων στους χρήστες, 
πράγµα το οποίο δεν µοιάζει εξ’ αρχής να έχει πολλές πιθανότητες. Βέβαια ένα de facto πρότυπο 
µπορεί να µετατραπεί και σε de jure, κάτι που αποτελεί και την ιδανική περίπτωση. 
Στον ορισµό του προτύπου παραπάνω αναφέρθηκε ότι πολλές φορές στην διεθνή βιβλιογραφία τα de 

jure πρότυπα  αναφέρονται και σαν «open standards». Πρέπει να τονιστεί, ότι αυτό οφείλεται στον 
τρόπο δηµιουργίας τους, ο οποίος περιγράφηκε παραπάνω και δηλώνει την συµµετοχή στην τελική 
τους διαµόρφωση, όλων των εµπλεκοµένων σε ένα τοµέα διεθνώς, δια µέσου βεβαίως των 
εξουσιοδοτηµένων οργανισµών. Ο επίσης διεθνής όρος «open source» δεν πρέπει να συνδέεται πάντα 
µε αυτά, αλλά ούτε και να συγχέεται µε αυτά. Τα open standards στοχεύουν στη πρόσβαση του κοινού 
σε τεχνικές προδιαγραφές µέσω µιας  ανοικτής και δίκαιας διαδικασίας συναίνεσης, έτσι ώστε κάθε 
ενδιαφερόµενο µέλος να µπορεί να επηρεάσει την τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών αυτών. 
Επιτρέπουν στο καθένα να αναπτύξει δικά του εργαλεία συγγραφής, φυλλοµετρητές (browsers), 
εξυπηρετητές (servers) δικτύου κλπ, και εξασφαλίζουν την διαλειτουργικότητα (interoperability) µε 
κάθε άλλο εργαλείο που κατασκευάστηκε µε βάση τα πρότυπα αυτά. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα, ο 
κώδικας προγραµµατισµού µε τον οποίο δηµιουργήθηκε το εργαλείο, να είναι κλειστός και κανείς να 
µην µπορεί να επέµβει σε αυτόν παρά µόνο ο κατασκευαστής. Ο όρος open source στηρίζεται 
αντιθέτως στην ιδέα, ότι οι πηγαίοι κώδικες προγραµµατισµού από διάφορα προϊόντα λογισµικού, 
τίθενται στην διάθεση του κοινού, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόµενος να µπορεί να διορθώσει τα τυχόν 
λάθη τους, να τροποποιήσει ή απλά να εµπιστευτεί τον κώδικα όπως του παρουσιάζεται.  Είναι 
αλήθεια ότι πολλές φορές το λογισµικό open source βασίζεται σε open standards, αλλά αυτό δεν 
αποτελεί υποχρεωτικά κανόνα. Πολύ από το λογισµικό που δηµιουργείται σύµφωνα µε open standards, 
δεν σχηµατίζεται µε την open source µέθοδο και αποτελεί εµπορικό προϊόν και ιδιοκτησία του 
κατασκευαστή. 
Υπάρχει το εξής παράδοξο στην δηµιουργία των διεθνών προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση.  

Στην ιδανική περίπτωση – οµολογουµένως η πραγµατικότητα µπορεί να είναι διαφορετική µερικές 
φορές- οι τεχνικές προδιαγραφές που αναπτύσσονται στους διαφόρους οργανισµούς, πριν να 
προωθηθούν στους εξουσιοδοτηµένους οργανισµούς για να µετατραπούν σε πρότυπα, εξετάζονται και 
αξιολογούνται από τους απλούς χρήστες αρχικά (βλέπε ∆ιάγραµµα :1 , Στάδιο 1). Ένα δύσκολο 
πρόβληµα είναι δυστυχώς, ότι η αξιολόγηση αυτή δεν µπορεί να γίνει απευθείας από τους χρήστες. Η 
ανάπτυξη κάποιας τεχνικής προδιαγραφής θα πρέπει να δοθεί µέσα από ένα εργαλείο συγγραφής 
λογισµικού, το οποίο θα προσφέρει µία οµάδα λειτουργιών στον τελικό χρήστη, στις οποίες θα έχει 
συνυπολογιστεί ότι καθορίζεται από την τεχνική προδιαγραφή. Η χρήση των λειτουργιών αυτών 
επιπλέον, θα πρέπει να είναι  δυνατή µέσω µιας καλά οργανωµένης επιφάνειας διεπαφής (GUI)  που θα 
διαθέτει το εργαλείο συγγραφής, στην οποία θα επιδρά ο χρήστης. Μόνο µέσω αυτών µπορεί ένας 
απλός χρήστης να δοκιµάσει την τεχνική προδιαγραφή στην πράξη και να την αξιολογήσει. Για το 
λόγο αυτό, στην διαδροµή µιας τεχνικής προδιαγραφής για να µετατραπεί σε πρότυπο, 
παρεµβάλλονται και οι οργανισµοί ελέγχου της, επειδή διαθέτουν την τεχνογνωσία για την δηµιουργία 
τέτοιων εργαλείων συγγραφής.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου κάποιας τεχνικής προδιαγραφής, είναι αναγκαίο να αναλυθούν 

εξονυχιστικά για να προσδιορίσουν αν  υπάρχουν προβλήµατα που οφείλονται στην ίδια την 
προδιαγραφή ή αν τα τυχόν προβλήµατα οφείλονται στις λειτουργίες που παρέχει το εργαλείο 

13 



«∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ »   -   ΜΕΡΟΣ Ι 

συγγραφής ή στην επιφάνεια διεπαφής µε την οποία τις κάνει διαθέσιµες στον απλό χρήστη. Η 
παραπάνω είναι µια πολύπλοκη ανάλυση και η δηµιουργία προτύπων στην ηλεκτρονική µάθηση, 
εµποδίζεται συχνά από την έλλειψή της.  

 

1.5 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 
∆ιάγραµµα 2: Οργανισµοί που εµπλέκονται στη δηµιουργία τεχνικών προδιαγραφών και διεθνών 

προτύπων στο  εκπαιδευτικό λογισµικό και οι σχέσεις µεταξύ τους 
 
 
Το διάγραµµα 2 είναι µια προσπάθεια απεικόνισης των σχέσεων µεταξύ διαφόρων οργανισµών 

εµπλεκοµένων στην δηµιουργία διεθνών προτύπων στο εκπαιδευτικό λογισµικό. 
 Στις περιοχές µε τα µπλε χρώµατος γράµµατα, φαίνονται τα λογότυπα από εκείνους τους 

οργανισµούς που είναι σχετικοί µε την δηµιουργία και τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών και 
παρουσιάζουν διαχρονικά µια σταθερή παρουσία στο χώρο αυτό. Θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι σε 
αυτό το επίπεδο υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι οργανισµοί και συνεργασίες φορέων οι οποίες δεν 
παρουσιάζουν σταθερότητα, εµφανίζονται στο χώρο για λίγο χρονικό διάστηµα και εξαφανίζονται, 
αλλά που µερικοί από αυτούς έχουν συνεισφέρει µε την δηµιουργία κάποιας τεχνικής προδιαγραφής 
στην διαδικασία γέννησης  κάποιου διεθνούς προτύπου. 
Οι περιοχές µε τα κόκκινου χρώµατος γράµµατα, αντιπροσωπεύουν εξουσιοδοτηµένους οργανισµούς 
µε σταθερή παρουσία στο χώρο της δηµιουργίας διεθνών προτύπων για το εκπαιδευτικό λογισµικό. 
Μιλώντας χρονικά, η ΙΕΕΕ ήταν ο πρώτος οργανισµός που δηµιούργησε µια επιτροπή, την LTSC, µε 
στόχο ειδικά την δηµιουργία προτύπων για το εκπαιδευτικό λογισµικό. Ακολουθήθηκε σύντοµα από 
µια οµάδα περισσότερο ευρωπαϊκή στον CEN/ISSS, την WSLT. Τελευταία ο οργανισµός ISO/IEC 
JTC1 έχει καθορίσει και αυτός  µια υποεπιτροπή  την SC36 που ασχολείται ειδικά µε αυτό το θέµα. 
Πληροφορίες για τους αντικειµενικούς στόχους, την διάρθρωση και τις σηµερινές προσπάθειες  των 

οργανισµών αυτών µπορεί κανείς να βρεί στο Μέρος ΙΙ. Εδώ όµως είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 
τόσο ο IEEE LTSC όσο  και ο CEN /ISSS WSLT στηρίζονται στην συνεισφορά και την εργασία 
ειδικών ή ολιγοµελών οµάδων ειδικών που µπορεί να προέρχονται από διάφορες χώρες. Ο καθένας 
µπορεί να παρευρίσκεται στις συναντήσεις, να σχολιάζει τα σχέδια των προτύπων, να προτείνει νέες 
τεχνικές προδιαγραφές ή νέες λύσεις για τα τρέχοντα προβλήµατα κ.λ.π. Από την άλλη µεριά ο 
ISO/IEC JTC1 SC36 λειτουργεί µε αντιπροσωπευτικές  τοπικές επιτροπές ειδικών από διάφορες 

14 



ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ                                

χώρες. Αυτές οι επιτροπές οργανώνονται µέσα στις ίδιες τις χώρες τους, οµαδοποιούν τις ανάγκες του 
τοµέα εκεί και τις προωθούν στην SC36 επιτροπή του µητρικού οργανισµού. Στην αντίθετη 
κατεύθυνση, οι αντιπροσωπευτικές τοπικές επιτροπές µεταφέρουν την αιχµή της τεχνολογίας και τα 
νεοσχηµατισµένα διεθνή πρότυπα από τον µητρικό οργανισµό στους χρήστες εκπαιδευτικού 
λογισµικού στη χώρα τους. 

 
 
 

1.6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Εξετάσαµε σε αυτή την ενότητα, τον τρόπο δηµιουργίας των διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική 

µάθηση, επισηµάναµε κάποια δύσκολα σηµεία για την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, δώσαµε µερικές 
πρώτες πληροφορίες για τους πιο σταθερούς οργανισµούς που εµπλέκονται και αναφερθήκαµε σε µια 
εφαρµογή διεθνών προτύπων στο ∆ιαδίκτυο η οποία εξασφάλισε την διαλειτουργικότητα µεταξύ των 
εργαλείων λογισµικού και συνετέλεσε στη  γιγάντια εξάπλωσή του σε όλο τον πλανήτη.  
Αναφερόµαστε όµως στη χρήση µιας ιδιαίτερα σύνθετης τεχνολογίας, αυτής των Επικοινωνιών και 

της Πληροφορικής, η οποία έχει σήµερα ραγδαία αλλά όχι ακόµα ολοκληρωµένη εξέλιξη, σε ένα 
επίσης πολυσύνθετο τοµέα µε διάφορες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις όπως 
είναι η Εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό κάνει την προσπάθεια αναφοράς σε διεθνή πρότυπα ιδιαίτερα 
πολύπτυχη. Η σύγκριση του τοµέα του εκπαιδευτικού λογισµικού και της ηλεκτρονικής µάθησης  µε 
άλλου είδους τεχνολογίες, οι οποίες όπως αναφέρθηκε  στην εισαγωγή, παρουσίασαν ραγδαία 
εξάπλωση µε την υιοθέτηση διεθνών προτύπων, βρίσκεται σε επίπεδο αφαίρεσης, πληροφορώντας µας 
γενικώς για την δυναµικότητα της προτυποποίησης, αλλά δεν µπορεί φυσικά να αποσαφηνίσει τις 
υλοποιήσεις της στην ηλεκτρονική µάθηση. 
Η αποσαφήνιση της προτυποποίησης σε αυτή και κατ’ ακολουθία στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό 

µπορεί να επιτευχθεί ερευνώντας τη διαχρονική εξέλιξη του τελευταίου σε σχέση µε τους κύριους 
παράγοντες που επικρατούσαν/επικρατούν και την διαµόρφωναν/διαµορφώνουν.   
Σαν κύριους παράγοντες θα αναφέρουµε τους: α) την Εκπαίδευση και β) την εξέλιξη των νέων 

τεχνολογιών χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουµε και άλλους όπως ο κοινωνικός ή ο πολιτιστικός ή ο 
οικονοµικός παράγοντας, η επίδραση όµως των οποίων µπορεί να αναγνωριστεί µέσα από τους 
προηγούµενους. 
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2. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
 
Την εκκίνηση για τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας γενικότερα στην εκπαίδευση, έδωσε  η εργασία 

και οι µελέτες ψυχο-παιδαγωγών,  µε στόχο την εύρεση των αποτελεσµατικότερων µεθόδων µάθησης. 
Τα προϊόντα αυτών των µελετών ήταν οι λεγόµενες «θεωρίες µάθησης», για τις οποίες έγινε 
προσπάθεια να υλοποιηθούν πολλές φορές µε την χρησιµοποίηση της τεχνολογίας της εποχής. 

 
2.1. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Στην ιστορική εξέλιξή τους µέχρι σήµερα, υπάρχουν σε πολύ γενικό πλαίσιο τρεις σχολές θεωριών 

µάθησης. Ο συµπεριφορισµός που προσδιορίζει σαν τον κυριότερο παράγοντα µάθησης την επίδραση 
του εξωτερικού περιβάλλοντος, η οποία διαµορφώνει την συµπεριφορά του µαθητή,  ο γνωστικισµός 
που, αντίθετα από τον συµπεριφορισµό, προσδιορίζει σαν κύριο παράγοντα µάθησης αυτό που στον 
ίδιο το µαθητή εσωτερικά συµβαίνει, αναλυτικότερα ότι η µάθηση είναι η αλλαγή-εξέλιξη µιας ήδη 
υπάρχουσας γνώσης και ο οικοδοµητισµός που περιγράφει την µάθηση σαν µια αλλαγή του νοήµατος 
των πραγµάτων η οποία επιτυγχάνεται µέσα από εµπειρίες, στις οποίες η γνώση οικοδοµείται σε µια 
σύνθετη συνέργια της προηγούµενης γνώσης του µαθητή, του κοινωνικού περιεχοµένου της και του 
προβλήµατος που παρουσιάζεται για επίλυση. Εµφανίζονται δε και ρεύµατα διδακτικής πρακτικής τα 
οποία µπορούν να διαχωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες την δασκαλο-κεντρική και τη  
µαθητοκεντρική-θεώρηση τα οποία εξυπηρετούν την µία ή την άλλη ή και την συνεργασία των σχολών 
και εκφράζονται µε επιµέρους διδακτικές προσεγγίσεις όπως η διάλεξη, ο διάλογος µε τους µαθητές, η 
επίδειξη, η εξατοµικευµένη µάθηση δηλαδή η µάθηση µε γνωστικό υλικό έτσι διαµορφωµένο που να 
ταιριάζει στις γνωστικές ανάγκες του κάθε µαθητή, η ανακαλυπτική µάθηση η προσπάθεια δηλαδή ο 
µαθητής, ενεργώντας σε κατάλληλα περιβάλλοντα, να ανακαλύψει µόνος του χωρίς να του δοθεί 
έτοιµο ένα κοµµάτι γνώσης, η οµαδοσυνεργατική µάθηση δηλαδή η συνεργασία των µαθητών σε οµάδα 
απέναντι σε ένα αντικείµενο µάθησης κλπ. 

 
2.2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Ο ιδιαίτερος τοµέας της εκπαίδευσης-δηµιουργείται κάπου στη δεκαετία του 50- ο οποίος ασχολείται 

µε την δυνατότητα εισαγωγής κάθε µορφής τεχνολογίας στην καθηµερινή πρακτική της,  λέγεται 
«Εκπαιδευτική Τεχνολογία» και πρέπει να θεωρείται σαν ένα είδος «οµπρέλλα», η οποία περιλαµβάνει 
την εφαρµογή και αξιοποίηση γνώσεων τόσο από το χώρο των θετικών επιστηµών (φυσική, 
µαθηµατικά, χηµεία, τεχνολογία) όσο και από το χώρο των θεωρητικών επιστηµών (ψυχολογία, 
κοινωνιολογία, φιλοσοφία, γλωσσολογία, σηµειολογία…), για την δηµιουργία ενός συστήµατος 
τεχνολογικών διδακτικών παρεµβάσεων στη διδασκαλία.  
Φυσικά η είσοδος οποιουδήποτε  είδους τεχνολογίας στην διδασκαλία, περνά µέσα από τις θεωρίες 

µάθησης. Σύµφωνα  µε τον Σιµάτο (Σιµάτος Α. , 1994),  ο ακριβής προσδιορισµός της ουσίας της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας µπορεί να γίνει κατανοητός βάσει του παρακάτω διαγράµµατος 3. 

 
 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

 
 
 
 
 
  

Τεχνολογία 
στην 
Εκπαίδευση 

 
 
 
 

 
     ∆ιάγραµµα 3: Τα µέρη της Εκπαιδευτικής Τεχνολο

 
 
Ο όρος «τεχνολογία στην Εκπαίδευση» χαρακτ

στην διδασκαλία και χαρακτηρίζει την πρώτη περ
µε δάνεια από τις µέχρι τότε επικρατούσες θεωρίες

1

 

Τεχνολογία  
της  
Εκπαίδευσης
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

γίας 

ηρίζει την µεταφορά των οπτικοακουστικών µέσων 
ίοδο της ανάπτυξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
 µάθησης, περισσότερο δε του συµπεριφορισµού. Ο 
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εγκέφαλος του µαθητή σε αυτή την περίοδο αντιµετωπίζεται σαν άδειο δοχείο και αναζητείται το 
καταλληλότερο εργαλείο ώστε να επιταχυνθεί κατά το  µέγιστο δυνατό η µεταφορά της γνώσης από το 
περιβάλλον σε αυτό. Ερευνήθηκε η δύναµη της εικόνας στην µεταφορά της γνώσης σε σχέση µε τον 
γραπτό ή προφορικό λόγο,  τα κίνητρα µάθησης που είχε ο µαθητής µε το καινούργιο τρόπο 
παρουσίασης των πληροφοριών σε αυτόν και η επίδραση της ενίσχυσης στην προσδοκώµενη 
συµπεριφορά  του µαθητή δια µέσου όλων αυτών των µέσων. Ο δεύτερος όρος «τεχνολογία της 
εκπαίδευσης» χαρακτηρίζει τη νεώτερη αντίληψη της µάθησης που έχει σχέση µε τις γνωστικές 
θεωρίες  και τον οικοδοµισµό, εστιάζοντας εκτός από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος µε εικόνα, ήχο 
ή και συνδυασµό και των δύο και στις εσωτερικές διεργασίες που γίνονται στον κάθε µαθητή για την 
λειτουργία της µάθησης. Η επικάλυψη µε το όνοµα «εποπτικά µέσα» που φαίνεται στο διάγραµµα 3 
θέλει να τονίσει απλώς την διαφορετική αντιµετώπιση στην εκπαιδευτική διαδικασία των ίδιων κατά 
τα άλλα τεχνολογικών µέσων, η οποία και φανερώνει την µε την πάροδο των ετών µετάβαση της ίδιας 
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας από τις αντιλήψεις του συµπεριφορισµού σε αυτές  των γνωστικών 
θεωριών µάθησης και τα αποτελέσµατα των ερευνών της Γνωστικής Ψυχολογίας. 
Εποµένως το Εκπαιδευτικό Λογισµικό και η ηλεκτρονική µάθηση ως τεχνολογικά προϊόντα ανήκουν 

στην αρµοδιότητα  της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, η οποία έχει προχωρήσει πλέον σε δυναµικά 
δάνεια γνώσεων και από την περιοχή της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.  

 
2.3. ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Πέραν τούτων, υπάρχουν στην εποχή µας κοινωνικές τάσεις οι οποίες πιέζουν για τη δηµιουργία 

διαφορετικών τύπων µάθησης – εκπαίδευσης – κατάρτισης από τους τυπικούς, δηλαδή το οργανωµένο 
σχολείο το οποίο στοχεύει σε συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες. Έτσι κάτω από αυτές τις κοινωνικές 
επιταγές, αναφερόµαστε στην δια βίου εκπαίδευση  η οποία προσπαθεί να καλύψει τα γνωστικά κενά 
ανθρώπων που έχουν από καιρό αφήσει το ρόλο του µαθητή, στην  εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση που 
προσπαθεί να εκπαιδεύσει ανθρώπους σύµφωνα µε τον χρόνο που διαθέτουν και στον χώρο που 
επιλέγουν, στην εκπαίδευση ενηλίκων η οποία προετοιµάζει δασκάλους και διδακτικές πρακτικές για 
την δια βίου εκπαίδευση, στην διαρκή εκπαίδευση – κατάρτιση του προσωπικού µεγάλων επιχειρήσεων 
ή οργανισµών  ώστε να µπορούν οι εργαζόµενοι να συµπεριλάβουν στην καθηµερινή τους εργασία τα 
οµολογουµένως συνεχώς αυξανόµενα επιτεύγµατα της τεχνολογίας κλπ. 

 
2.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΑΣΤΑΣΗ 
Οι δύο βασικές λειτουργίες της Εκπαίδευσης είναι:(Ράπτης Α., Ράπτη Α., 1999) 

1. Η ατοµική λειτουργία δηλαδή η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου 
2. Η κοινωνική λειτουργία δηλαδή η ανάπτυξη της κουλτούρας µιας κοινωνίας, µέσω της οποίας 

λειτουργεί ή κοινωνική αναπαραγωγή και ο µετασχηµατισµός. 
Η ίδια η Εκπαίδευση επηρεάζεται από ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Για 

να είναι σε θέση όµως µια οργανωµένη  κοινωνία να προσφέρει στα µέλη της τις παραπάνω 
λειτουργίες της εκπαίδευσης, θα πρέπει να διαθέτει τους οικονοµικούς πόρους, οι οποίοι θα στηρίξουν 
την προσφορά αυτή. Αυτό γίνεται περισσότερο αντιληπτό, στην εκπαίδευση σε θετικές ή τεχνολογικές 
επιστήµες, οι οποίες απαιτούν, εκτός από την ύπαρξη των κατάλληλων εκπαιδευτικών και κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδοµή. Για παράδειγµα εάν θεωρήσουµε τις νέες τεχνολογίες ως κοινωνικό εργαλείο 
αναπαραγωγής και αναλογιστούµε  τη ραγδαία ανάπτυξη που παρουσιάζουν στην εποχή µας, 
µπορούµε ευκολότερα να µιλήσουµε για την Εκπαίδευση  γύρω από αυτές και µε οικονοµικά µεγέθη. 
Να µιλήσουµε για το «κόστος της Εκπαίδευσης», για το Προϊόν της Εκπαίδευσης, για τους πελάτες της 
Εκπαίδευσης και τα διαµορφούµενα target groups  σε αυτούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τους 
µεγαλύτερους πελάτες στις σύγχρονες µορφές εκπαίδευσης διεθνώς, είναι οι στρατιωτικοί οργανισµοί, 
µε στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού τους, οι οποίοι βέβαια ενδιαφέρονται για το κόστος που 
καλούνται να αντιµετωπίσουν και αναζητούν τρόπους ελαχιστοποίησής του. Γενικότερα αυτή η 
οικονοµική διάσταση της Εκπαίδευσης, µε στόχο προφανώς το λιγότερο  δυνατό κόστος για το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, συµβάλλει εν µέρει στη χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης όσο και στη 
προσπάθεια δηµιουργία διεθνών προτύπων σε αυτή. 

 
2.5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 
Ο τοµέας της εκπαίδευσης ο οποίος ασχολείται µε την έρευνα γύρω από τη υλοποίηση των θεωριών 

µάθησης λέγεται «Εκπαιδευτική Έρευνα». Μπορούµε να πούµε ότι η τεχνολογία των Επικοινωνιών 
και Πληροφορικής έχει σήµερα µια διττή σχέση µε την Εκπαιδευτική Έρευνα. Από τη µία  
χρησιµοποιείται σαν εργαλείο για την διαχείριση των αποτελεσµάτων των ερευνών  της και από την 
άλλη η ηλεκτρονική µάθηση αξιολογείται µέσα από αυτή. 
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«∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ »   -   ΜΕΡΟΣ Ι 

Ένα παράδειγµα εκπαιδευτικής έρευνας, είναι οι µελέτες οι οποίες συνέκριναν την µάθηση στην 
τάξη του τυπικού σχολείου, όπου ο δάσκαλος αναφέρεται µε τον ίδιο τρόπο για το γνωστικό 
αντικείµενο σε όλους τους µαθητές, µε την µάθηση σε εκείνη την περίπτωση όπου ο δάσκαλος 
αναφέρεται στο γνωστικό αντικείµενο σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε µαθητή (εξ’ ατοµικευµένη 
µάθηση). Αυτό έγινε µέσα στα πλαίσια  ελέγχου της αξιοπιστίας των γνωστικών θεωριών, οι οποίες 
θεωρούν την µάθηση µια προσωπική περιπέτεια για κάθε µαθητή και τους τρόπους που αυτή 
επιτυγχάνεται άµεσα εξαρτώµενους από τον ίδιο τον µαθητή. Μερικά από τα αποτελέσµατα  αυτών 
των ερευνών είναι ότι: 

• Η ταχύτητα προόδου  του µαθητή, ποικίλει µε παράγοντα από τρία έως επτά – ακόµα και σε 
τάξεις µε προσεκτικά επιλεγµένους µαθητές. (Gettinger, M. , 1984). 

 
• Ο µαθητής στην  τυπική αίθουσα διδασκαλίας κατά µέσο όρο κάνει περίπου 0.1 ερωτήσεις 

την ώρα. (Graesser, A.C.,& Person, N.K. , 1994).   
 

• Στην εξ’ ατοµικευµένη µάθηση, παρέχεται αυξηµένη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ 
δασκάλου και µαθητή µε αποτέλεσµα ο µαθητής να έχει την ευχέρεια για περίπου 120 
ερωτήσεις ή απαντήσεις την ώρα. (Graesser, A.C.,& Person, N.K. , 1994). 

 
• Η επιτυχία των µαθητών της εξ’ ατοµικευµένης µάθησης,  µπορεί να υπερβεί αυτήν των 

µαθητών της τυπικής τάξης  – µια βελτίωση η οποία µπορεί να θεωρηθεί ισοδύναµη µε την 
αύξηση της απόδοσης του 98% των µαθητών έναντι του 50%.(Bloom, B.S., 1984). 

 
 
Η εξ’ ατοµικευµένη µάθηση έχει µερικές φορές µεγάλη αποτελεσµατικότητα. ∆υστυχώς όµως η 

εφαρµογή της στην  αίθουσα διδασκαλίας είναι πολύ δύσκολη. Στην ουσία µπορεί να επιτευχθεί στην 
περίπτωση στην οποία είναι διαθέσιµος ένας δάσκαλος για ένα µαθητή. Το τελευταίο αποκλείει φυσικά 
την µέθοδο από το να γίνει επίσηµη εκπαιδευτική στρατηγική για το δηµόσιο ή το ιδιωτικό σύστηµα 
εκπαίδευσης, αλλά ακόµα και για  εκπαιδευτικά περιβάλλοντα επιχειρήσεων, διότι δεν είναι εφικτή 
αλλά και στην περίπτωση που θα ήταν, δεν είναι οικονοµικά σύµφορη. 
Πιθανώς αυτή την προφανή αδυναµία χρησιµοποίησής της, να µπορεί  να καλύψει η ηλεκτρονική 

µάθηση, µε την ικανότητά της να παρέχει διδακτικό υλικό σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του 
ενδιαφερόµενου σε πραγµατικό χρόνο αλλά και σε λογικό κόστος. ∆ιάφορες εµπειρικές µελέτες στο 
θέµα αύξησαν το ενδιαφέρον των κρατικών αρµοδίων σε διεθνές επίπεδο για την χρησιµοποίηση της 
τεχνολογίας των Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Αυτές οι µελέτες απέδειξαν ότι σε αντίθεση µε την 
τυπική µορφή εκπαίδευσης στην αίθουσα διδασκαλίας, η τεχνολογία των Επικοινωνιών και της 
Πληροφορικής µπορεί να δώσει κατάλληλης µορφής εκπαιδευτικό περιεχόµενο, µε κατάλληλη 
αλληλουχία, έτσι ώστε το περιεχόµενο αυτό  να ταιριάζει πολύ καλύτερα στο τρόπο µάθησης, στα 
ενδιαφέροντα και τους στόχους του κάθε µαθητή ξεχωριστά. (Fletcher, J.D., 2003). Τα παραπάνω 
επίσης δηλώνουν, ότι η ηλεκτρονική µάθηση µπορεί να υποστηρίξει και τις νέες µορφές εξέλιξης αυτές 
της εξ’ αποστάσεως µάθησης, δια βίου µάθησης ...κλπ χρησιµοποιώντας την τεχνολογία του 
∆ιαδικτύου. 
 
2.6. Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Γενικότερα οι θιασώτες των νέων τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης προσεγγίζουν την 

χρησιµοποίηση του υπολογιστή στην καθηµερινότητα τους µέσα από πέντε διαφορετικές λειτουργίες: 
(Ράπτης Α., Ράπτη Α.,1999) 
 

1. τη διδασκαλία της πληροφορικής ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειµένου µε στόχο την 
προώθηση του τεχνικού εναλφαβητισµού και την απόκτηση των κοινωνικά απαραίτητων 
δεξιοτήτων 

2. τη χρήση του υπολογιστή ως πηγή πληροφόρησης, καθώς και µέσου διασυνδέσεων και 
επικοινωνίας 

3. την αξιοποίηση του υπολογιστή ως εποπτικού και επικοινωνιακού µέσου για την 
υποβοήθηση της διδασκαλίας. 

4. τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου καθώς και πεδίου µελέτης για τη 
διερεύνηση γνωστικών δοµών και µοντέλων  

5. τη χρήση του υπολογιστή για παίξιµο παιχνιδιών. 
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Αν όλες αυτές οι λειτουργίες θα µπορούσαν να ενεργήσουν σύµφωνα µε τις ανάγκες τα 
ενδιαφέροντα και τον τρόπο µάθησης του κάθε µαθητή ξεχωριστά, η χρήση του υπολογιστή στην 
διδασκαλία θα µπορούσε από µερικούς να ειδωθεί όχι µόνο σαν  εναλλακτική αλλά  και σαν 
αναντικατάστατη. 
Συνεπώς, εκείνο το σηµείο, το οποίο από παιδαγωγικής άποψης φαίνεται να κυριαρχεί για την 

χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης, είναι η υλοποίηση αυτής της δυνατότητας της εκπλήρωσης 
των αναγκών του κάθε µαθητή ξεχωριστά, χωρίς βέβαια να εµποδίζεται η διαµέσου αυτής προσέγγιση 
και συµµετοχή σε οµάδες συµµαθητών του για την από κοινού αντιµετώπιση «εµπειριών µάθησης». 
Και σε αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να εστιάσουν οι ασχολούµενοι µαζί της για να επιφέρουν µια 
σηµαντική αλλαγή στην εκπαίδευση.  
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«∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ »   -   ΜΕΡΟΣ Ι 

3. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ / 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Σαν «αρχιτεκτονική του Λογισµικού» γενικότερα, µπορεί να οριστεί «ένα πλαίσιο σχεδιασµού το 

οποίο επιτρέπει την συνύπαρξη ξεχωριστών λειτουργιών και την από κοινού χρησιµοποίηση από αυτές 
των πόρων του υπολογιστή». Ο σχεδιασµός ενός Εκπαιδευτικού Λογισµικού γίνεται πάντα µέσα σε 
κάποια αρχιτεκτονική, ανεξάρτητα αν το γεγονός αυτό δεν είναι άµεσα αντιληπτό. Για παράδειγµα, το 
µεγαλύτερο µέρος των Εκπαιδευτικών Λογισµικών που έχει δηµιουργηθεί, βασίζεται στην αυτόνοµη 
αρχιτεκτονική (λειτουργικά συστήµατα)   των εφαρµογών η οποία είναι δεδοµένη και για το Mac OS 
και για τα Windows 95. 
Η αρχιτεκτονική του λογισµικού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει εξελιχθεί µε το χρόνο από 

το λογισµικό για τα Mainframes, στους client-server σταθµούς εργασίας, στα λειτουργικά συστήµατα 
των PC και στο µέλλον πιθανά σε ετερογενή δίκτυα υπολογιστών και χαµηλού κόστους συσκευές 
χειρός.  
Η µελέτη των αρχιτεκτονικών αρχών µε τις οποίες δηµιουργήθηκε κάποιου είδους λογισµικό, 

παρέχει τη δυνατότητα για σύγκριση, κατηγοριοποίηση, διόρθωση, επέκταση και γενικώς τεχνική 
αξιολόγηση. 
Η κατηγορία των ερευνητών της ηλεκτρονικής µάθησης για  την ανάπτυξη λογισµικού για την 

εκπαίδευση, χωρίστηκε από νωρίς σε δύο οµάδες. Η πρώτη από αυτές στηρίχτηκε στην ραγδαία 
ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας χρησιµοποιώντας τα εξ’ αυτής πλεονεκτήµατα,  ενώ η δεύτερη εστίασε 
στην ανάπτυξη λογισµικού που θα εξυπηρετούσε τις ατοµικές ανάγκες του κάθε µαθητή ξεχωριστά. Η 
κάθε οµάδα χρησιµοποίησε διαφορετική αρχιτεκτονική για δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού. 
Μπορούµε να έχουµε µια γενική εποπτεία από την έρευνα και την ανάπτυξη των προϊόντων των δύο 
οµάδων στο παρακάτω διάγραµµα 4: 

 

 

∆ιάγραµµα 4: ∆ιαχρονική εξέλιξη της ηλεκτρονικής µάθησης. (Gibbons, A.S. & Fairweather, P.G.,2000) .   
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ                                    

  3.1. 1η ΟΜΑ∆Α ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (ερευνητές και µηχανικοί της 
τεχνολογίας των Επικοινωνιών και Πληροφορικής- κάτω µισό 
του διαγράµµατος 4) 

 

3.1.1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η πιο πρώιµη σύλληψη  της έννοιας αρχιτεκτονική του Εκπαιδευτικού Λογισµικού στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, έγινε µε το Dynabook (Kay and Goldberg, 1977 ; Goldberg, 1979) το οποίο 
την εξέφραζε παρέχοντας τόσο hardware όσο και λειτουργικό σύστηµα και εφαρµογές όλα 
σχεδιασµένα για να καλύπτουν τις ανάγκες των µαθητών. Στην δεκαετία του 70 ο Kay κι η οµάδα 
εκπαιδευτικής έρευνας της  Xerox PARK επινόησαν και σχεδίασαν ένα φορητό -  προσωπικό 
υπολογιστή, ο οποίος θα επέτρεπε στα παιδιά να κατασκευάζουν να διερευνούν και να επεκτείνουν 
προσοµοιώσεις µικρόκοσµων της φαντασίας τους. Το Dynabook κάλυπτε ρητά τις ανάγκες των 
παιδιών: φορητό, ανθεκτικό, µε υψηλή ανάλυση γραφικών, φιλική επιφάνεια διεπαφής (GUI)- ποντίκι 
και menus, ενώ ήταν χαµηλού κόστους. Το λειτουργικό σύστηµα ήταν ανοικτό, σύµφωνο µε τις 
δυνατότητες επέκτασης που ο Kay  οραµατίστηκε, αλλά ήταν επίσης απευθείας σε θέση να 
υποστηρίζει προσοµοιώσεις, ζωγραφική, κειµενογράφους και τηλεπικοινωνίες συµπεριλαµβανοµένης 
µιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σε δίκτυο. Το λογισµικό περιελάµβανε  µια παιδo-κεντρική γλώσσα 
προγραµµατισµού για να επιτρέψει στους σπουδαστές  να κατασκευάζουν λογισµικό και νέα εργαλεία 
για να εκφράσουν τις ιδέες τους. Η οµάδα της Xerox επιδίωξε να σχεδιάσει µια αρχιτεκτονική 
σύµφωνα µε την άποψη του Papert (1980), ότι τα παιδιά θα πρέπει  να ελέγχουν  και  όχι να ελέγχονται   
από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Η ιδέα της χρησιµοποίησης γλωσσών προγραµµατισµού (Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα 

Προγραµµατισµού) από τους µαθητές έχει µια µακροχρόνια ιστορία, ξεκινώντας από την LOGO και 
την BASIC. Ο ακρογωνιαίος λίθος  της αρχιτεκτονικής σύλληψης του Kay που αναφέρθηκε 
παραπάνω, ήταν ότι αναγνώριζε την ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα µέσο στο οποίο τα παιδιά θα 
µπορούσαν να συνθέσουν τις ιδέες τους χωρίς να έχουν εκτενή τεχνική κατάρτιση. Αυτή η οπτική 
υποστηρίχθηκε από την  πρώτη αντικειµενοστραφή γλώσσα προγραµµατισµού, ειδικά σχεδιασµένη για 
παιδιά, την Smalltalk, η οποία δηµιουργήθηκε για να υποστηρίζει το σχεδιασµό προσοµοιώσεων από 
τη πλευρά των µαθητών. Η γλώσσα αυτή βασίστηκε στην αλλαγή της µορφής του κλασσικού 
προγραµµατισµού  σε µια µορφή που περιείχε  «κλάσεις» γραφικών αντικειµένων τα οποία είχαν την 
δυνατότητα να αλληλεπιδρούν ανταλλάσσοντας µηνύµατα µεταξύ τους ( Learning Research Group , 
1976). Όπως επίσης επιχειρηµατολογούν οι  diSessa και Abelson (1986) στο πρόγραµµα Boxer, οι 
υπολογιστές επρόκειτο να γίνουν «µέσα που παρέχουν την δυνατότητα οικοδόµησης»  και οι 
απλουστευµένες γλώσσες προγραµµατισµού θα γίνονταν το βασικό εργαλείο για τη σύνθεση.  Για την 
αρχιτεκτονική αυτή, το να µάθει κανείς να χρησιµοποιεί  το πρόγραµµα θα έπρεπε να γίνει τόσο 
εύκολο όπως το να µάθει να χρησιµοποιεί ένα µολύβι.  
Με τη Smalltalk και το Boxer δόθηκε η δυνατότητα σε µαθητές ηλικίας 10-12 ετών να 

προγραµµατίσουν τα δικά τους αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, να δηµιουργήσουν κινούµενες εικόνες 
(animations), να συνθέσουν µουσική, ακόµα και να σχεδιάσουν καινούργια εργαλεία ζωγραφικής.  
Μιλώντας όµως σε τεχνικό επίπεδο, η ιδέα της χρησιµοποίησης µιας γλώσσας προγραµµατισµού για 

την εκπαίδευση παρουσίασε προβλήµατα.  
1. Στην επιθυµητή αποτελεσµατικότητά της απλουστευµένης γλώσσας (συνήθως γραφικού 

προγραµµατισµού) που προσφέρεται στους µαθητές, όσον αφορά όχι µόνο στην δηµιουργία 
περιβαλλόντων από τους µαθητές αλλά και στον έλεγχο του υπολογιστικού συστήµατος: Στο 
πρόγραµµα Boxer τονίστηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάθε αντικείµενο σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον προγραµµατισµού θα πρέπει να είναι γραµµένο στην ίδια γλώσσα (diSessa, A.A. 
,1985). Από τη µια µεριά αυτό δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να επιθεωρούν, να  
τροποποιούν και να επεκτείνουν κάθε αντικείµενο του συστήµατος, µια αρχή την οποία ο 
diSessa ονοµάζει «απλοϊκό ρεαλισµό»(naive realism). Από την άλλη όµως αυτό απαιτεί 
µεγαλύτερο αποσυντονισµό από τη γλώσσα µηχανής και ρηχή δοµή για τη γλώσσα 
προγραµµατισµού, ώστε έτσι να ελέγχεται η πολυπλοκότητα όταν παρουσιάζεται στον 
αρχάριο µαθητή. Σαν συνέπεια είναι εύκολο π.χ. να µάθει κανείς το Boxer και να 
κατασκευάσει µε αυτό µια ποικιλία εκπαιδευτικών εφαρµογών, αλλά είναι δύσκολο για το 
Boxer να συντονιστεί µε την ραγδαίως αναπτυσσόµενη αλληλεπιδραστική τεχνολογία. 
Πραγµατικά δεν δηµιουργήθηκε µε  αυτό εργαλείο που να διαθέτει το βάθος και την δύναµη 
του Geometer’s Sketchpad (Jackiw, N. ,1988-97) για δυναµική εκµάθηση γεωµετρίας, λόγω 
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του ότι θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό να το υλοποιήσεις µε τις αποσυντονισµένες και ρηχού 
βάθους δοµές του.  

2. Στην δηµιουργία εκπαιδευτικών εφαρµογών από τους ίδιους τους δασκάλους: από την αρχή της 
ιστορίας του Εκπαιδευτικού Λογισµικού από συστήµατα όπως το PLATO (Alpert, D. and 
Bitzer, D. L.,1970 ; Molnar, A. ,1997), έχει αναγνωριστεί ότι το υψηλού επιπέδου διδακτικό 
υλικό αποτελεί το αντικείµενο συνεργασίας µιας ολόκληρης οµάδας, όπως ειδικούς 
περιεχοµένου, δασκάλους, ειδικούς της Παιδαγωγικής Επιστήµης, προγραµµατιστές, αλλά και 
κάποιες φορές και τους ίδιους τους µαθητές. Απαιτείται δηλαδή ένα είδος επιµερισµού της 
απαιτούµενης εργασίας, το οποίο δεν µπορούν να προσφέρουν οι γλώσσες προγραµµατισµού 
όταν θέλουµε να αναφερόµαστε σε λογικούς χρόνους δηµιουργίας και σε όχι απαγορευτικό 
κόστος. Εποµένως ο µαθητής στερείται από την δυνατότητα να δράσει σε παιδαγωγικής αξίας 
διδακτικό υλικό, γιατί πολύ µικρό ποσοστό συµµετεχόντων στις σχετικές µε την εκπαίδευση 
παραπάνω ειδικότητες, παρουσίασε έφεση ή θέληση να µάθει µια γλώσσα προγραµµατισµού. 
Ελάχιστοι δάσκαλοι για παράδειγµα διαθέτουν το χρόνο ή την κλίση να γίνουν 
προγραµµατιστές (Goldberg, A. and Kahn, T., 1997). Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό που 
µπορούσε να δηµιουργηθεί ήταν µόνο από προγραµµατιστές, οι οποίοι όµως δεν έχουν τις 
απαιτούµενες παιδαγωγικές γνώσεις και εµπειρία στην εκπαίδευση . 

Μολονότι τα πρώτα τοπικά πειράµατα µε τη  Smalltalk παρουσίασαν αρκετές επιτυχίες, οι ιδέες της 
Smalltalk και  του Dynabook διαχωρίστηκαν βαθµιαία. Το Dynabook οδήγησε  στα συστήµατα Xerox 
Alto και Star (Smith, D.C., Irby, C., Kimball, R, and Verplank, B. , 1982) και αργότερα στο Macintoch 
και τις µοντέρνες γραφικές επιφάνειες διεπαφής (GUI). Η ιδέα της γλώσσας προγραµµατισµού σαν 
βασικού πυρήνα στην αρχιτεκτονική του λογισµικού παρήκµασε µε τη πάροδο του χρόνου. Αντ’ αυτού 
καθιερώθηκαν οι λεγόµενες Application Programmer’s Interfaces (APIs), δηµιουργώντας 
διαφοροποίηση µεταξύ των επαγγελµατιών προγραµµατιστών και των υπολοίπων 
Σήµερα, πάρα πολλοί συνθέτουν τις ιδέες τους στον υπολογιστή, αλλά από αυτούς πολύ λίγοι 

χρησιµοποιούν µια γλώσσα προγραµµατισµού. Η ειρωνεία είναι, ότι πλέον η γλώσσα Smalltalk 
χρησιµοποιείται κυρίως από εταιρικά συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών, όπως πχ αυτά µεγάλων 
τραπεζών επενδύσεων καθώς επίσης και από διάφορες οµάδες επαγγελµατιών προγραµµατιστών, αλλά 
πολύ σπάνια από παιδιά. Για αυτά έχουν εφευρεθεί άλλες γλώσσες προγραµµατισµού. Η πιο 
φηµισµένη από αυτές και µε την µεγαλύτερη διάρκεια χρησιµοποίησης είναι η Logo (Papert, S. , 
1980). Άλλες πιο σύγχρονες είναι η KidSim( Smith, D.C., Cypher, A. and Spohrer, J. ,1994) , η οποία 
είναι γνωστή τώρα  ως «Cocoa» από την Apple Computer Inc. και η AgentSheets (Repenning, A. and 
Sumner, T. ,1995) η οποία παρέχει µια γραφική δοµή λογικού προγραµµατισµού σε µια προσπάθεια να 
κάνει τον προγραµµατισµό ευκολότερο για τα παιδιά. Ενώ δηλαδή στην ουσία το όραµα του Kay για 
τους υπολογιστές ως µέσο για την ατοµική δηµιουργική έκφραση των παιδιών, τη σύνθεση ιδεών και 
τη δηµιουργία  προσοµοιώσεων από αυτά  έχει επικρατήσει, δεν ισχύει το ίδιο για την χρησιµοποίηση 
του προγραµµατισµού για την επίτευξή του. (Nardi, B. ,1993). 
Με την ανάπτυξη των υπολογιστικών συστηµάτων, οι γλώσσες προγραµµατισµού έχουν 

εξειδικευτεί. Κάποιες από αυτές είναι καλύτερες για επαγγελµατίες προγραµµατιστές (π.χ. Lisp, C++, 
Java), ενώ σε  άλλες η δοµή εστιάστηκε στην χρησιµοποίησή τους για εκπαιδευτικούς λόγους (π.χ. 
Logo, HyperTalk, AppleScript, JavaScript). Η ταχύτητα, οι αποδοτικές δοµές δεδοµένων, και οι 
χαµηλού επιπέδου επικοινωνίες απαιτούν µια κατηγορία γλωσσών προγραµµατισµού, ενώ η ευκολία 
της χρήσης, η γρήγορη διαµόρφωση πρωτοτύπου, και η αυτοµατοποίηση των στόχων απαιτούν µια 
άλλη κατηγορία. Η οικοδόµηση ενός συστατικού όπως το CamMotion στη γλώσσα προγραµµατισµού 
του Boxer δεν θα ήταν εφικτή. Το Boxer δεν επιτρέπει τον  χαµηλού επιπέδου έλεγχο που απαιτείται 
για να ελέγξει  το QuickTime, για παράδειγµα. 
   Ωστόσο η ευκολία δόµησης για την έκφραση δυναµικών ιδεών που παρείχαν τα Εκπαιδευτικά 
Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού θα πρέπει να αποτελεί το κυριότερο κριτήριο για το Εκπαιδευτικό 
Λογισµικό του µέλλοντος. Αλλά το να βασισθεί η αρχιτεκτονική του Εκπαιδευτικού Λογισµικού σε 
µια απλουστευµένη γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία να διαµοιράζει την γκάµα της µε την ίδια ισχύ 
και αποτελεσµατικότητα, τόσο στα συστήµατα λειτουργίας όσο και στο εκπαιδευτικό σενάριο, δεν έχει 
γίνει ακόµα πραγµατικότητα. Φαίνεται ότι καµία γλώσσα προγραµµατισµού δεν µπορεί ταυτόχρονα να 
είναι εύκολη στην εκµάθηση και αρκετά πλούσια για την κατασκευή επαγγελµατικών δυναµικών 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. 
 

3.1.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ)    ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  
  Ο επιµερισµός της εργασίας  για τη δηµιουργία Εκπαιδευτικού Λογισµικού σε διάφορες ειδικότητες 
τόσο τεχνικές όσο και του χώρου της εκπαίδευσης επιτεύχθηκε  µε την πρόοδο της τεχνολογίας µε µια 
αλλαγή, από τη γλώσσα προγραµµατισµού (εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραµµατισµού) προς 
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συστήµατα συγγραφής Εκπαιδευτικού Λογισµικού (Authoring Tools), µε την οποία δόθηκε η 
δυνατότητα χειρισµού πολύ ισχυρών λειτουργιών χωρίς προγραµµατιστικές γνώσεις. (Gould, L. and 
Finzer, W. ,1984 ; Borning, A. ,1977; Kahn, T. ,1981; Goldberg, A. ,1979). Οι ερευνητές και οι 
µηχανικοί της πληροφορικής εξέλιξαν τις εκπαιδευτικές γλώσσες προγραµµατισµού σε πολύπλοκες 
δοµές στην µορφή εκπαιδευτικών πλαισίων ή παραθύρων. Αυτά τα πλαίσια υποβαθµίζουν κάθετα τις 
περισσότερες θεµελιώδεις προγραµµατιστικές τεχνικές, αλλά απαλλάσσουν τους δηµιουργούς 
Εκπαιδευτικού Λογισµικού από την πολυπλοκότητα του κώδικα συγγραφής. Με την εξέλιξη των 
υπολογιστών και την εξάπλωση των PC, το κόστος ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού µε τα 
συστήµατα αυτά πέφτει κατακόρυφα. Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο εµπλουτίζεται µε πολυµεσικές 
δυνατότητες και τα συστήµατα συγγραφής παρέχουν εξειδικευµένες οµάδες χαρακτηριστικών. 
Το γεγονός που έθεσε τη διαχωριστική γραµµή, ήταν η εµφάνιση του Hypercard από την Apple 

Computer , 1987, το οποίο αύξησε δραστικά τον αριθµό των εκπαιδευτικών οι οποίοι µπορούσαν να 
παράγουν τις δικές τους αλληλεπιδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η επιτυχία του Hypercard 
οφείλεται στην δυνατότητα που παρείχε για δηµιουργία αλληλουχιών από οθόνες µε πληροφορίες, την 
απευθείας και εύκολη κατασκευή πεδίων, κουµπιών και γραφικών και την συµπλήρωση όλων αυτών  
µε µια σεναριακή γλώσσα προγραµµατισµού (scripting language). Το hypercard ήταν επίσης 
επεκτάσιµο βασισµένο σε µια αρθρωτή αρχιτεκτονική µε τη χρήση plug-ins, η επεκτασιµότητα όµως 
αυτή ήταν δύσκολη στην πράξη. Μετά από το Hypercard η τάση για την δηµιουργία παρόµοιων 
εργαλείων αυξήθηκε. Μερικές κύριες εµπορικές παραγωγές της προηγούµενης λογικής είναι το 
Authorware, Director, mTripolis, HyperStudio κλπ. 
Αλλά όµως, ενώ αυτά τα συστήµατα συγγραφής, διαθέτουν στο χρήστη τη δυνατότητα για εύκολη 

και όχι γραµµική αναπαράσταση της γνώσης µε διάφορες µορφές, εικόνα, κινούµενη εικόνα, βίντεο, 
ήχο, γράφηµα, λόγο και ενώ διαθέτουν ευκολία λειτουργίας, το εκπαιδευτικό περιεχόµενο που 
παράγεται µε αυτά δεν µπορεί εύκολα να επαναχρησιµοποιηθεί έξω από το εννοιολογικό περιβάλλον 
που δηµιουργήθηκε και χωρίς την ύπαρξη του ίδιου του συστήµατος συγγραφής.  
Εξετάζοντας σήµερα κανείς τις απόψεις των κατασκευαστών συστηµάτων συγγραφής εκπαιδευτικού 

λογισµικού, ανακαλύπτει δύο αντικρουόµενες τάσεις.  
Η πρώτη αντιπροσωπεύεται από τους κατασκευαστές οι οποίοι πιστεύουν  ότι, καθώς η ισχύς των 

υπολογιστών έχει αυξηθεί ραγδαία, τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να υποστηρίζουν µεγαλύτερη 
πολυπλοκότητα και ποικιλία  εφαρµογών. Για παράδειγµα τα εργαλεία πολυµεσικών εφαρµογών 
συχνά περιλαµβάνουν κειµενογράφους, βιβλιοθήκες µε επαναχρησιµοποιήσιµα αρχεία και µια καλά 
δοµηµένη επιφάνεια διεπαφής για την διαχείριση της ροής πληροφοριών.  
Η δεύτερη τάση αντιπροσωπεύεται από τους κατασκευαστές που δίνουν : 
1) έµφαση στους περιορισµούς από την άποψη της παιδαγωγικής που περιλαµβάνονται σε αυτά τα 

εργαλεία. Για παράδειγµα είναι δύσκολο να ξεφύγει κανείς µε τις δυνατότητες που του 
προσφέρει το εργαλείο από µια δασκαλοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας. Σήµερα όµως, 
έχει δοθεί από τους παιδαγωγούς περισσότερο ενδιαφέρον στην µαθητοκεντρική προσέγγιση 
και ειδικότερα στον οικοδοµισµό. Ένα εργαλείο συγγραφής, θα πρέπει να διαθέτει τέτοιου 
είδους αρχιτεκτονική, ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν εναλλακτικές µέθοδοι διδακτικής 
παρά απλά να διαθέτει τεχνολογικά άρτια ποιότητα πολυµέσων και ευκολία χρήσης τους. 

2) έµφαση στο ότι ένα γενικό εργαλείο συγγραφής δίνει λίγες δυνατότητες για την δηµιουργία 
αναπαραστάσεων σε ένα εξειδικευµένο θέµα όπως πχ  η δυναµική Γεωµετρία (Jackiw, N.,1988-
97) ή οι Νευτώνειες προσοµοιώσεις (White, B. ,1993), τα οποία όντως έχει αποδειχθεί ότι έχουν 
εκπαιδευτική αξία. Σαν αποτέλεσµα σχεδιάζονται διαφοροποιηµένα εργαλεία συγγραφής 
Εκπαιδευτικού Λογισµικού, για την διδασκαλία εξειδικευµένης γνώσης, αλλά αυτά τα εργαλεία 
παρέχουν από τη σειρά τους λίγες δυνατότητες για γενικότερες παρουσιάσεις. 

Μια ατυχής συνέπεια των παραπάνω είναι ένας κατακερµατισµός στη χρήση κατά περίπτωση 
διαφόρων εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς, ο οποίος ελαχιστοποιεί την δυνατότητα συνεργασίας 
τους. Στην ουσία έχουµε πάρα πολλά συστήµατα συγγραφής Εκπαιδευτικού Λογισµικού, το οποίο 
παραµένει αποµονωµένο µεταξύ µόνο εκείνων που χρησιµοποιούν το ίδιο σύστηµα συγγραφής. 
Πρόκειται για  µια σπατάλη χρόνου, ιδεών και αποτελεσµατικότητας.  
Υπήρξαν βέβαια προσπάθειες για να µειωθεί η παραπάνω απόσταση µε εργαλεία συγγραφής όπως το 

SK8 από την Apple Computer (Inc Spohrer, J.C. ,1995) το οποίο µπορεί να καλύψει σε κάποιο βαθµό 
παρουσιάσεις εξειδικευµένης γνώσης. Το πρόβληµα όµως του κατακερµατισµού των εφαρµογών σε 
διαφορετικά εργαλεία και η αδυναµία χρησιµοποίησης από τα υπόλοιπα, κοµµατιών εκπαιδευτικού 
λογισµικού που δηµιουργήθηκαν σε ένα από αυτά, µε στόχο συνολικότερες εκπαιδευτικές εφαρµογές 
παραµένει. 
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3.1.3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ. 
Ένα δεύτερο επίπεδο έρευνας του Εκπαιδευτικού Λογισµικού, εστίασε τις προσπάθειές του στην 

σηµατοδότηση και ανάκληση αρχείων και στήριξε το σχεδιασµό της αρχιτεκτονικής του σε «ανοικτά 
πρότυπα και αποκεντρωµένα συστήµατα». Ξεκινώντας από την προσδοκία του Bush για το υπερκείµενο 
(hypertext), “Memex” (Bush, V. ,1945),  οραµατιστές όπως ο Doug Engelbart (Engelbart, D.C. ,1962  ; 
Engelbart, D.C. and English, W.K. ,1968) και ο Ted Nelson (Nelson, T. ,1987) φαντάστηκαν ανοικτά 
και συνεργαζόµενα µεταξύ τους συστήµατα υπερµεσικών αρχείων και µηχανών για τη δηµιουργία, 
ανεύρεση και σύνδεση των αρχείων αυτών αλλά και την γρήγορη επιλογή και εµφάνισή τους. Τα 
πρώιµα συστήµατα υπερκειµένων και υπερµέσων του Engelbart και του Nelson τόνισαν από τότε την 
σηµασία των διαλειτουργικών (interoperable) εφαρµογών και της σηµατοδότησής των(hyper-indexing) 
η οποία θα υποβοηθούσε την διασπορά της  γνώσης και της ευφυΐας σε ολόκληρες κοινότητες 
κατασκευής γνώσης, πράγµα το οποίο αποτελεί ένα «πρέπει» για την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών 
στον 21ο αιώνα. 
Ο Weyer ήταν εκείνος που πρώτα ανέµειξε τα υπερκείµενα και τα συστήµατα ανάκλησης 

πληροφοριών διαµέσου του αντικειµενοστραφούς περιβάλλοντος Smalltalk (Weyer, S. 1982). Στο 
σύστηµα Xanadu Nelson, T. (1987) προτάθηκαν για πρώτη φορά πρότυπα για την διαµόρφωση και την 
αποθήκευση υπερ-συνδεδεµένων αρχείων. Ο Παγκόσµιος Ιστός (Word Wide Web), ο οποίος 
λειτουργεί σύµφωνα µε το πρότυπο ΗΤΤP για την µεταφορά αρχείων και το HTML για την 
διαµόρφωσή τους, µας δίνει το καλύτερο παράδειγµα για την σύµφωνα µε αυτή τη αρχιτεκτονική 
βαθµωτή ανάµειξη συστηµάτων σήµερα. Παρουσιάζει εκθετική ανάπτυξη σε εκατοµµύρια 
εξυπηρετητές (servers) και δισεκατοµµύρια αρχείων σε µόλις µερικά χρόνια, ενώ διαθέτει αρκετά καλά 
διαµορφωµένη αναζήτηση διασταύρωση και εµφάνιση αρχείων. 
Το ∆ιαδίκτυο αναγνωρίζεται ευρέως σαν µια σηµαντική πηγή εκπαίδευσης και περιµένουµε ότι µε 

την ωρίµανσή του η πρόκληση της εύκολης αναζήτησης κατάλληλου περιεχοµένου, µέσα από τον 
τεράστιο όγκο των δεδοµένων του, από τους δασκάλους και τους µαθητές θα γίνει πραγµατικότητα. 
∆υστυχώς όµως για την ώρα ακόµα βρισκόµαστε σε ένα πρώτο επίπεδο εξέλιξης, χρησιµοποιώντας 
δικτυακό υλικό που δεν είναι εύκολα αποσπάσιµο από ένα γενικότερο εκπαιδευτικό σύνολο. 
Περισσότερο συνηθίσαµε να χρησιµοποιούµε το ∆ιαδίκτυο σαν ένα τεράστιο αποθηκευτικό αλλά και 
διαµεταγωγικό µέσο. Μπορούµε να κατεβάσουµε εκπαιδευτικές εφαρµογές στον υπολογιστή µας , ή 
να παραλάβουµε το περιεχόµενο ενός ολόκληρου CD-R, αλλά για να τρέξουµε το υλικό χρειάζεται να 
κατεβάσουµε επίσης από το ∆ιαδίκτυο και µερικά browser plug-ins για να επιτύχουµε την 
συγκεκριµµένη διαµόρφωση για παρουσίαση από το φυλλοµετρητή µας. Αντίθετα επίσης µε τις 
γλώσσες προγραµµατισµού και τα συστήµατα συγγραφής που εξετάστηκαν παραπάνω το ∆ιαδίκτυο 
δίνει επίσης λίγες ευκαιρίες στους µαθητές ή τους δασκάλους να συνθέσουν και να οικοδοµήσουν τις 
ιδέες τους. Αλλά , η εκπαιδευτική έρευνα δίνει έµφαση στην ανάγκη να δίνεται η δυνατότητα στους 
µαθητές να οικοδοµούν και να διερευνούν δυναµικές αναπαραστάσεις της γνώσης, προσοµοιώσεις 
κλπ. Οι φυλλοµετρητές του ∆ιαδικτύου επιβάλλουν  ένα διαχωρισµό µεταξύ της ανάγνωσης και της 
δηµιουργίας µιας εφαρµογής. Ο περιορισµός αυτός της δυναµικής σύνθεσης ιδεών για την µάθηση 
είναι αντίθετος µε  το όραµα του Kay για ένα µέσο οικοδόµησης ιδεών.  

 
 
 
 

3.1.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 
1ΗΣΟΜΑ∆ΑΣ 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ερευνών για την 

αρχιτεκτονική του Εκπαιδευτικού Λογισµικού από την 1η οµάδα ερευνητών αν τα αποµονώσουµε από 
την επίδραση των αποτελεσµάτων της 2ης οµάδας που θα ακολουθήσει, είναι αυτά που περιέχονται 
στον παρακάτω πίνακα 1. Αυτό φυσικά γίνεται για λόγους κατανόησης. ∆ιότι από κάποια χρονική 
στιγµή τα αποτελέσµατα των ερευνών και των δύο οµάδων αλληλεπιδρούν και έχουµε σηµαντικές 
αλλαγές στα συστήµατα συγγραφής, αλλά και µια δεύτερη µορφή χρησιµοποίησης του ∆ιαδικτύου 
πολύ αποτελεσµατικότερη. 
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Είδος 
αρχιτεκτονικής 

Αρχιτεκτονική αρχή Ασυµφωνία µε τις απαιτήσεις της 
Εκπαίδευσης 

Γλώσσες 
Προγραµµατισµού –

Εκπαιδευτικά 
Περιβάλλοντα 

Προγραµµατισµού 

Παρέχουν την δυνατότητα 
σύνθεσης και οικοδόµησης 
δυναµικών ιδεών 

• Οι απλουστευµένες αναγκαστικά γλώσσες 
προγραµµατισµού που διατίθενται στους µαθητές 
είναι ρηχού επιπέδου και δεν µπορούν να 
παρακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας.  

• Απαιτείται κοινή γλώσσα προγραµµατισµού για 
κάθε αντικείµενο που παρουσιάζεται στους µαθητές 
για να µπορούν να επιδρούν σε αυτό 

• Απαιτούνται γνώσεις προγραµµατισµού από τους 
δασκάλους για δηµιουργία ποιοτικών 
παιδαγωγικών εφαρµογών 

Συστήµατα 
συγγραφής 

(Authoring Tools 
Multimedia Tools) 

Παρέχουν την δυνατότητα 
σύνθεσης εκπαιδευτικών 
εφαρµογών χωρίς ιδιαίτερες 
γνώσεις προγραµµατισµού. 

• ∆εν υπάρχει δυνατότητα διδακτικό υλικό που 
δηµιουργήθηκε σε ένα σύστηµα συγγραφής  να 
χρησιµοποιηθεί από τον χρήστη άλλου συστήµατος 

• Περιορισµός της εφαρµογής όλων των θεωριών 
µάθησης από κάθε ένα σύστηµα συγγραφής 

• Καταµερισµός των απαιτήσεων της εκπαίδευσης 
σε πολλά εργαλεία ανάλογα µε το είδος του 
διδακτικού περιεχοµένου π.χ γενικότερη ή 
εξειδικευµένη γνώση χωρίς τη δυνατότητα 
συνεργασίας των εργαλείων 

 

Αποκεντρωµένα 
συστήµατα µε 

ανοικτά standards .  
πχ 

(World Wide Web) 

Ύπαρξη προτύπων τα οποία 
διασφαλίζουν την 
διαλειτουργικότητα 
(interoperability) µεταξύ 
αποκεντρωµένων 
συστηµάτων 

 
• Εύκολη ανάγνωση αρχείων αλλά δύσκολη η 

σύνθεση και οικοδόµηση δυναµικών ιδεών. 

Πίνακας 1: Οµάδα 1η: Είδη αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικές αρχές και δυσκολίες κάλυψης των απαιτήσεων της 
εκπαίδευσης 

  3.2. 2Η ΟΜΑ∆Α ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (ΙΤS-προωθηµένη έρευνα για το 
Εκπαιδευτικό Λογισµικό-πάνω µισό του    διαγράµµατος 4) 

  
Η δεύτερη αυτή οµάδα των ερευνητών για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισµικού, ασχολήθηκε 

από πολύ νωρίς, µε την δηµιουργία µιας αρχιτεκτονικής που βασίζεται, σε µια διαφορετική προσέγγιση 
για την βελτιστοποίηση της απόδοσης της ηλεκτρονικής µάθησης, από αυτή της εκµετάλλευσης της 
ταχέως αναπτυσσόµενης υπολογιστικής τεχνολογίας που ακολούθησε η 1η οµάδα. Η προσέγγισή αυτή  
ήταν, η µε τέτοιο τρόπο δηµιουργία Εκπαιδευτικού Λογισµικού, ώστε να αναπαριστά και να υπηρετεί, 
όλες εκείνες τις εσωτερικές νοητικές λειτουργίες που εµφανίζονται κατά τη διαδικασία της µάθησης. 
Βασιζόµενη στις πρώτες έρευνες της τεχνητής νοηµοσύνης (ΑΙ) για την καλύτερη κατανόηση της 
ανθρώπινης νοηµοσύνης, µέσα από τη διερεύνηση λειτουργιών όπως η αντίληψη, η σκέψη, η µνήµη, η 
κατανόηση και η µάθηση,  η οµάδα αυτή δηµιούργησε στον τοµέα τα «Νοήµονα Έµπειρα Συστήµατα» 
(ITS). Η οµάδα αυτή µετέφερε τόσο τις αρχές της Τεχνητής Νοηµοσύνης(ΑΙ), όσο και τα ευρήµατα 
του διεπιστηµονικού πεδίου της Γνωστικής Επιστήµης στο τοµέα του Εκπαιδευτικού Λογισµικού. 
Όπως είναι φυσικό είναι στενά συνδεδεµένη µε την αντίληψη που υπάρχει για τη µάθηση στις 
γνωστικές θεωρίες µάθησης της εκπαίδευσης. 
Ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν πολύ νωρίς, υπήρξαν στο παρελθόν δύο σηµαντικοί παράγοντες οι οποίοι 

καθυστέρησαν  την υλοποίηση τους, στο εκπαιδευτικό λογισµικό. (Sleeman D., & Brown J.S., 1982): 
Πρώτον, το επίπεδο τους Γνωστικής Επιστήµης, ήταν σχετικά χαµηλό και ανώριµο κατά την πρώτη 
χρονική περίοδο δηµιουργίας εκπαιδευτικού λογισµικού. ∆εύτερον, δεν υπήρχε η απαραίτητη 
υπολογιστική ισχύς από τη µεριά της τεχνολογίας(hardware), για την υποστήριξη των υπολογιστικών 
αναγκών της. Με την εξέλιξη και ανάπτυξη και των δύο παραπάνω παρεµποδιστικών παραγόντων 
δόθηκε η ευκαιρία για υλοποίηση και εξέλιξη της αρχιτεκτονικής αυτού του είδους. Πέραν της αρχικής 
διαφοράς των δύο οµάδων,  ως προς την προσέγγιση  για την αποδοτικότερη συνεισφορά της 
ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση, που περιγράφηκε έως τώρα, υπάρχει µια σηµαντική διαφορά 
και στον τρόπο που δηµιουργήθηκαν τα προϊόντα κάθε οµάδας. 
Οι έρευνες και οι υλοποιήσεις  Εκπαιδευτικού Λογισµικού της 1ης οµάδας στηρίζονταν σε 

αλγοριθµικό ή αλλιώς διαδικαστικό προγραµµατισµό (procedural programming). Η εξέλιξη από τις 
γλώσσες προγραµµατισµού, σε εργαλεία προγραµµατισµού µέχρι και στα εξελιγµένα συστήµατα 
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πολυµεσικών εφαρµογών, δεν άλλαξε τη φύση  του προγραµµατισµού δηµιουργίας τους, που βασίζεται 
σε αλγορίθµους. Όπου αλγόριθµος είναι «µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και 
εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος».  Κάθε αλγόριθµος 
θα πρέπει να ικανοποιεί τα επόµενα κριτήρια: 
1. Είσοδος (input) Καµία, µία ή περισσότερες τιµές δεδοµένων πρέπει να δίνονται ως είσοδοι 

στον αλγόριθµο. Η περίπτωση που δεν δίνονται τιµές δεδοµένων 
εµφανίζεται, όταν ο αλγόριθµος δηµιουργεί και επεξεργάζεται κάποιες 
πρωτογενείς τιµές, µε τη βοήθεια συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων 
αριθµών ή µε τη βοήθεια άλλων απλών εντολών. 

2. Έξοδος (output) Ο αλγόριθµος πρέπει να δηµιουργεί τουλάχιστον µια δοµή δεδοµένων ως 
αποτέλεσµα προς τον χρήστη ή προς ένα άλλον αλγόριθµο. 

3. Καθοριστικότητα 
(definiteness) 

Κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς καµία αµφιβολία για τον τρόπο 
εκτέλεσής της. Λόγου χάριν, µία εντολή διαίρεσης πρέπει να θεωρεί και 
την περίπτωση, όπου ο διαιρέτης λαµβάνει µηδενική τιµή. 

4. Περατότητα 
(finiteness) 

Ο αλγόριθµος να τελειώνει µετά από πεπερασµένα βήµατα εκτέλεσης των 
εντολών του. Μια διαδικασία που δεν τελειώνει µετά από ένα 
συγκεκριµένο αριθµό βηµάτων, δεν αποτελεί αλγόριθµο, αλλά απλά 
υπολογιστική διαδικασία (computational procedure). 

5. Αποτελεσµατικότητα 
(effectiveness) 

Κάθε εντολή του αλγορίθµου να είναι απλή. Αυτό σηµαίνει ότι µια εντολή 
δεν αρκεί να έχει ορισθεί, αλλά πρέπει να είναι και εκτελέσιµη 

Από την άλλη µεριά, στην έρευνα της 2ης οµάδας που εξετάζοµε, χρησιµοποιήθηκαν αρχές της ΑΙ 
όπως η «επίλυση προβληµάτων» και η «λήψη αποφάσεων». Η εφαρµογή αλγόριθµων σε τέτοια θέµατα 
είναι πάρα πολύ δύσκολη  και τελικώς εντελώς ανεφάρµοστη. Παραδείγµατος χάρη, η επιλογή της 
κατάλληλης κίνησης για µια παρτίδα στο σκάκι. Η αλγοριθµική µέθοδος για την αντιµετώπιση αυτού 
του προβλήµατος, θα µπορούσε να είναι ένας αλγόριθµος για την  εξέταση κάθε κίνησης που µπορεί 
να γίνει στην σκακιέρα για να βρεθεί πια είναι η σωστή, µε τη µέθοδο της δοκιµής και του σφάλµατος. 
Οι πιθανές όµως κινήσεις σε µια σκακιέρα είναι 10120 και δεν θα µπορούσε ακόµα και ο πιο γρήγορος 
υπολογιστής να διεκπεραιώσει τους υπολογισµούς, σε χρόνο λιγότερο από όσος αποµένει για να 
εξαφανιστεί ο ήλιος!!! Υπάρχει πρόβληµα περατότητας και κατά συνέπεια εξόδου, εποµένως και δεν 
εννοείται τέτοιος αλγόριθµος. 
Η λύση της τεχνητής νοηµοσύνης (ΑΙ )και εποµένως η µεταφορά της στα Νοήµονα Έµπειρα 

Συστήµατα (ΙΤS), είναι να ακολουθηθεί από τον υπολογιστή όλη εκείνη η αλληλουχία των νοητικών 
βηµάτων, που σύµφωνα µε τις έρευνες της Γνωστικής Επιστήµης, συµβαίνουν εσωτερικά στον 
άνθρωπο, όταν καλείται να επιλύσει τέτοιου είδους προβλήµατα. Οι άνθρωποι λοιπόν σε αυτές τις 
περιπτώσεις χρησιµοποιούν την λειτουργία της διαίσθησης της κατάστασης όπου βρίσκουν χρήση οι 
λεγόµενες «ευρετικές διαδικασίες», οι οποίες στην ουσία µπορούν να περιγραφούν σαν τον αποκλεισµό 
ορισµένων λύσεων βάσει της εµπειρίας. Οι λύσεις που προτείνονται ως σωστές έχουν τον χαρακτήρα 
της εικασίας. Η απάντηση δηλαδή σε πρώτο επίπεδο έχει πιθανοκρατικό χαρακτήρα και δεν είναι 
απόλυτη. (Πόρποδας Κ., 1996. τ.2). Εποµένως θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος για την απόκτηση, 
αναπαράσταση, και την άντληση αυτής της εµπειρίας  από τον υπολογιστή. 

 

3.2.1  Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
Τα Νοήµονα Έµπειρα Συστήµατα σχεδιάστηκαν λοιπόν να παρέχουν υποχρεωτικά δύο ξεχωριστά 

είδη γνώσης: α) το πρώτο είδος είναι η γνώση που είναι ευρέως διαδεδοµένη και κοινά αποδεκτή σαν 
έγκυρη, η οποία έχει περάσει στα εγχειρίδια β) ο δεύτερος τύπος είναι το είδος της γνώσης που αποκτά 
στον συγκεκριµένο τοµέα ένας «ειδικός», έχοντας αποκτήσει εµπειρία µε τα χρόνια της δουλειάς, 
κάνοντας πράγµατα ξανά και ξανά, αποτυγχάνοντας, επιτυγχάνοντας,  σπαταλώντας χρόνο και 
προσπάθεια, κατανοώντας το πρόβληµα, µαθαίνοντας πότε να πάει σύµφωνα µε ότι αναφέρεται στα 
βιβλία και πότε να σπάσει τους κανόνες.  
Οι µέθοδοι για την απόκτηση αυτής της γνώσης, σχετίζονται µε τεχνικές κλινικής συνέντευξης 

(Κόλλιας Α.,1993, αναφ. στο Pea, 1987, σελ129). Αυτού του είδους οι συνεντεύξεις, έχουν σαν σκοπό 
να βοηθήσουν τους «ειδικούς» να εκφράσουν µε σαφήνεια τις γνώσεις τους πάνω στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο. ∆ηλαδή τα ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν το αντικείµενο, τους αλγορίθµους, τις 
ευρετικές µεθόδους, τις γενικές στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων, τις πιθανότητες και τους γενικούς 
νόµους. Επίσης, σε ορισµένα αντικείµενα, τα προγράµµατα µπορούν να µαθαίνουν από την εµπειρία ή 
από παραδείγµατα. (Κόλλιας Α.,1993, αναφ. στο Shortlife, 1981, σελ 326). Τέλος οι ίδιοι οι «ειδικοί» 
µπορούν να καθίσουν  µπροστά στο πληκτρολόγιο και να επικοινωνήσουν µε το σύστηµα.  
Για την αναπαράσταση της γνώσης αυτής στον υπολογιστή, χρησιµοποιούνται γλώσσες 

προγραµµατισµού, που δεν λειτουργούν µε διαδικασίες αλλά µε κανόνες -(rule  based)-όπως π.χ. η 
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Prolog. Η αναπαράσταση όµως, έφερε τους ερευνητές αντιµέτωπους µε τεράστιες και πολύπλοκες 
ποσότητες απαραίτητου κώδικα. Τα πρώτα projects εµπείρων συστηµάτων, αναγνώρισαν την 
πολυπλοκότητα (δυσκολία εύρεσης σφαλµάτων- δυσκολία συντήρησης- δυσκολία επέκτασης) και 
ανέπτυξαν αρθρωτές αρχιτεκτονικές που εστιάζουν στην συναρµολογησιµότητα (modularity), για την 
αντιµετώπισή της.   

 

3.2.2. ΠΡΩΪΜΑ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Η τυπική αρχιτεκτονική των πρώτων «έµπειρων συστηµάτων» φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα 5: 

 
 ∆ιάγραµµα 5:  Η Αρχιτεκτονική πρώιµου «έµπειρου συστήµατος» για την υποβοήθηση της 
διδασκαλίας. 
           
  
Όπως φαίνεται αναπτύχθηκαν ξεχωριστά τµήµατα (modules) που αντιπροσωπεύουν διάφορα 

συστατικά του διπόλου διδασκαλίας- µάθησης, όπως τα: 
Teaching Module: που αντιπροσωπεύει τη διδακτική µέθοδο. 
Domain Expert Model: ένα κοµµάτι «έµπειρης γνώσης», της γνώσης δηλαδή ενός ειδικού στον τοµέα, 
το οποίο µε τη σειρά του αποτελείται από δύο τµήµατα – 

• Domain Knowledge Base: που αντιπροσωπεύει τη βάση γνώσης 
• Inference Mechanism: που είναι ένας µηχανισµός παραγωγής συµπερασµάτων 

Ο χρήστης αλληλεπιδρά µε την επιφάνεια διεπαφής (user interface) η οποία µε την σειρά της 
αλληλεπιδρά µε την συνέργια της δράσης των δύο τµηµάτων Teaching Module και Domain Expert 
Model. 
Η διάρθρωση του Domain Expert Model, δηλαδή της «έµπειρης γνώσης», είναι ανεξάρτητη από την 
user interface. 
Η αρχιτεκτονική του παραπάνω πρώιµου «έµπειρου συστήµατος» σχεδιάστηκε µε βάση τις σχετικές 
διδακτικές µεθόδους που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία του συγκεκριµένου 
τοµέα γνώσης. 
Η  εξέλιξη όµως της έρευνας απαίτησε : 

• Την παροχή εκπαίδευσης σε πραγµατικό χρόνο και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κάθε µαθητή. 
•       Την υποστήριξη µιας µορφής διαλόγου µεταξύ της τεχνολογίας και του χρήστη, από τον οποίο    

να αντλούνται χρήσιµα στοιχεία για την ικανοποίηση του πρώτου στόχου. 
Για παράδειγµα η ανάλυση από τον Clancey, W.J. (1987) του συστήµατος Guidon παρουσιάζει 
διεξοδικά µία οµάδα συστατικών (components), για την γνώση του ειδικού, για την γνώση του µαθητή, 
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ερµηνεύει τη γνώση τη σχετική µε µια δραστηριότητα και παρέχει κανόνες για την καθοδήγηση των 
µαθητών. Η αρχιτεκτονική της οµάδας εξελίχθηκε προς αυτή του ITS 
 

3.2.3.  ΝΟΗΜΟΝΑ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Intelligent Tutoring 
Systems  ή  ITS) 
Η αρχιτεκτονική ενός ITS, στηρίζεται στην βασική ιδέα ότι το σύστηµα πρέπει να επιλέξει την 

απαραίτητη διδακτική µέθοδο παρακολουθώντας και συγκρίνοντας µε κάποια µοντέλα  µαθητή που 
περιέχει,  τη γενική στάση του µαθητή απέναντι στην συγκεκριµένη γνώση. 
Η αρχιτεκτονική για το ΙΤS φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα 6: 

 
             ∆ιάγραµµα 6: Η αρχιτεκτονική του ΙΤS. 

 
 Ο πυρήνας του ΙΤS (ITS Kernel) είναι κάτι ανάλογο µε την µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων στο 

Πρώιµο «έµπειρο σύστηµα» , διάγραµµα 5 
Παρατηρούµε ότι στη σχεδίαση του πυρήνα του ITS, εκτός από το µοντέλο της «έµπειρης γνώσης» 

και το µοντέλο της «διδακτικής στρατηγικής», εµπεριέχεται και το «µοντέλο του µαθητή». Σε αυτή τη 
σχεδίαση το «µοντέλο  µαθητή» περιλαµβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός µαθητή που θα 
µπορούσαν να επιδράσουν στην διαµόρφωση µιας διδακτικής στρατηγικής γι’ αυτόν. Βλέπουµε 
προφανώς µια αρχιτεκτονική που στοχεύει στην εξ’ατοµικευµένη µάθηση.  
Η αναπαράσταση του «µοντέλου του µαθητή» µπορεί να γίνει µε τους παρακάτω τρόπους:(Πιντέλας 

Π., Educational Software Development Tools: Current Trends and Future Developments, µη 
διαθέσιµη). 

• Σύγκριση της αντίδρασης του µαθητή µε την αντίδραση του «ειδικού» (έµπειρο σύστηµα) 
στην αντιµετώπιση του ίδιου προβλήµατος. 

• Αρχικά ο µαθητής και ο ειδικός θεωρούνται ισοδύναµοι και  δευτερευόντως καταγράφονται  
οι αποκλίσεις µεταξύ τους. 

• Καταγράφονται οι λανθασµένες αντιδράσεις του µαθητή, ως απαραίτητα στοιχεία για την 
εύρεση των αιτιών που οδηγούν τον µαθητή σε λάθη. 

• Η αλληλεπίδραση του µαθητή µε το σύστηµα ταξινοµείται σε ένα τύπο µαθητή, σύµφωνα µε 
ένα προϋπάρχον πλαίσιο κατηγοριοποίησης  τύπων µαθητή και συγκρίνεται µε γνωστά 
παραδείγµατα αυτού του τύπου. 
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Η συµπεριφορά του µαθητή (αναπαρίσταται στο «µοντέλο µαθητή») ενεργοποιεί το «µοντέλο 
διδακτικής» το οποίο καθορίζει την διδακτική προσέγγιση που θα ακολουθήσει το σύστηµα, µετά από 
κάθε στάδιο. Η ενεργοποίηση αυτή γίνεται διαµέσου του πυρήνα του ΙΤS. 
Παρατηρείται κάτι πολύ σηµαντικό, σαν ιδέα της αρθρωτής αρχιτεκτονικής των ITS. ∆ιαχωρισµός 

του περιεχοµένου της γνώσης, «µοντέλο ειδικού», από την εκπαιδευτική στρατηγική που θα 
ακολουθηθεί, δηλαδή την αλληλουχία των εµπειριών που θα δοθούν στο συγκεκριµένο µαθητή. Αυτή 
ήταν µια καινοτόµος σύλληψη που συνεισέφερε στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό η ερευνητική οµάδα των 
ITS.  Αντιθέτως, στις εφαρµογές και στις έρευνες της 1ης οµάδας η αλληλουχία των παρουσιάσεων στο 
µαθητή καθορίζονταν µέσα από το ίδιο το γνωστικό περιεχόµενο. 
Η έµφαση των έµπειρων συστηµάτων στην χρησιµοποίηση της αρθρωτής αρχιτεκτονικής 

(συναρµολογησιµότητα)  για την αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας συνεχίζει να είναι ένα κεντρικό 
σηµείο έρευνας και αποτελεί µια καλά καθιερωµένη αρχή στον αντικειµενοστραφή σχεδιασµό. 
(Booch, G. ,1994). Έως τώρα δεν έγινε  σε µεγάλο βαθµό υλοποιήσιµη η δυνατότητα για 
επαναχρησιµοποίηση, γενίκευση  ή επεκτασιµότητα. (Murray, T. ,1996). Ένα κρίσιµο ελάττωµα στην 
αρχιτεκτονική των εµπείρων συστηµάτων είναι ότι η περιεχόµενη συναρµολογητικότητά τους είναι 
διαθέσιµη µόνο στους υπευθύνους για την ανάπτυξή τους. Από τη στιγµή που ένα πρόγραµµα 
έµπειρου συστήµατος είναι διαθέσιµο για χρήση, είναι κλειστό και µονολιθικό. Αυτό εµποδίζει την 
επαναχρησιµοποίηση, την επεκτασιµότητα, ή την αναδιαµόρφωση του έξυπνου συστήµατος σε όλους 
τους άλλους εκτός από τους δηµιουργούς του.  
Τελευταία, οι ερευνητές των ITS, ενεργοποιούνται προς το να δώσουν την δυνατότητα σε µη 

προγραµµατιστές να συνθέσουν τις ιδέες τους, σχεδιάζοντας συστήµατα συγγραφής.(Munro A., 1995). 
Η αρχιτεκτονική ενός τέτοιου συστήµατος φαίνεται στο διάγραµµα 7. 

  ∆ιάγραµµα 7: Αρχιτεκτονική ενός ΙΤS το οποίο να δέχεται παρέµβαση µε τη χρησιµοποίηση γραφικού 
τύπου προγραµµατισµό.  

 
 
Αυτά τα συστήµατα όµως µπορούν να δεχτούν την ίδια κριτική µε το Smalltalk και το Boxer, 

δηλαδή στο ότι το κάθε αντικείµενο θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί µε την ίδια γλώσσα 
προγραµµατισµού. Αυτή η γλώσσα θα πρέπει να είναι είτε γραφική (πχ RIDES*), είτε θα πρέπει να 
είναι µια γλώσσα «αναπαράστασης γνώσης» (Murray, T. ,1996). Σε κάθε περίπτωση µια κλειστή 

                                                 
* The RIDES Project, University of Southern California  
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ιδιόκτητη γλώσσα προγραµµατισµού, είναι ένα εµπόδιο το οποίο περιορίζει τις δυνατότητες της 
αρχιτεκτονικής του λογισµικού για επέκταση και ανθεκτικότητα στην εξέλιξη της τεχνολογίας. 
Όσο για την γενίκευσή τους, την ικανότητά τους δηλαδή να καλύπτουν πολλούς διαφορετικούς 

τοµείς γνώσης ο Πιντέλας Π., στο  Educational Software Development Tools: Current Trends and 
Future Developments αναφέρει: Τα περισσότερα ITS είναι πρωτότυπα που δηµιουργήθηκαν σε µικρής 
κλίµακας  προγράµµατα (projects), λόγω του υψηλού τους κόστους αλλά και της έλλειψης ειδικών 
στον τοµέα. Η προσπάθεια να δηµιουργηθούν ITS που θα απευθύνονται, όχι σε ένα, αλλά σε 
µεγαλύτερο αριθµό τοµέων γνώσης, παρεµποδίζεται από την αντιστρόφως ανάλογη σχέση του αριθµού 
των τοµέων γνώσης που καλύπτουν, µε την απαιτούµενη απόδοσή τους σε κάθε τοµέα. Ενώ ένα ΙΤS 
δηµιουργηµένο για ένα συγκεκριµένο τοµέα γνώσης, µπορεί να παρουσιάσει ένα ευέλικτο «µοντέλο 
διδακτικής» ικανό να υλοποιήσει πολλές διδακτικές µεθόδους, αυτό το «µοντέλο διδακτικής» δεν 
µπορεί εύκολα να γενικευτεί ώστε να ικανοποιήσει πολλούς τοµείς γνώσης. Ένα ITS, αντίστροφα, που 
δηµιουργείται για να ικανοποιήσει πολλούς τοµείς γνώσης, παρουσιάζει αδυναµία παρουσίασης όλων 
των απαιτούµενων εκπαιδευτικών στρατηγικών για τον κάθε τοµέα ξεχωριστά. Η απάντηση σε αυτό το 
πρόβληµα είναι η δηµιουργία συστηµάτων που θα περιέχουν σύνολα από  τοµείς γνώσης, µε όµοια 
παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικές ανάγκες και στόχους.  

 
 

 

3.2.4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ. 
 

Είδος 
αρχιτεκτονικής 

Αρχιτεκτονική αρχή Ασυµφωνία µε τις απαιτήσεις της 
Εκπαίδευσης 

ITS 
Αντιµετώπιση της 
πολυπλοκότητας µέσω 
αρθρωτής ανάπτυξης. 

• Κλειστά συστήµατα, επεκτάσιµα ή 
τροποποιούµενα µόνο από τους 
δηµιουργούς τους. 

• Αδυναµία κάλυψης πολλών τοµέων 
γνώσης, από την δηµιουργία ενός ITS. 

Πίνακας 2: Αρχιτεκτονική αρχή και µειονεκτήµατα σε σχέση µε την Εκπαίδευση των «νοηµόνων 
έµπειρων   συστηµάτων» 

 
 

  3.3. COMPONENT SOFTWARE ARCHITECTURE (CSA). 
 
Φαίνεται λοιπόν ότι από όλα τα προηγούµενα είδη αρχιτεκτονικής του Εκπαιδευτικού Λογισµικού, 

δεν µπορεί κανένα να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες της Εκπαιδευτικής κοινότητας. Αντιθέτως 
οδηγούν στον κατακερµατισµό, στην χρησιµοποίηση δηλαδή διαφορετικών εργαλείων για την κάλυψη 
διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών. Και το πλέον ανησυχητικό είναι ότι οποιαδήποτε ιδέα ή 
διδακτική παρέµβαση σχεδιάζεται και υλοποιείται σε κάποιο εργαλείο, είναι αποµονωµένη από όλα τα 
υπόλοιπα, µε αποτέλεσµα στην ουσία να µην είναι σε όλους διαθέσιµη. 
Η παραπάνω δυσκαµψία στην χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού αντιµετωπίζεται µε την 

χρησιµοποίηση µιας καινούργιας αρχιτεκτονικής ιδέας αυτής της Component Software Architecture. 
 
Η έρευνα σε αυτή την περιοχή ασχολήθηκε µε την εύρεση νέας αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη 

λογισµικού. Αυτού του είδους η αρχιτεκτονική  θα έπρεπε  να διασφαλίζει  : 
1. Τη δυνατότητα σύνθεσης  - οικοδόµησης ιδεών. 
2. Αρθρωτή ανάπτυξη για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της πολυπλοκότητας, από χρήστες µε όχι 

ειδικές γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, αλλά και για λόγους συντήρησης και δυνατότητας 
επέκτασης των λογισµικών. 

3. Ύπαρξη διεθνών προτύπων (open standards) για την αποκέντρωση του συστήµατος διαχείρισης 
και την σε ευρύτερο πλαίσιο υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού. 

4. Ύπαρξη εργαλείων συγγραφής, βασισµένων σε διεθνή πρότυπα, τα οποία θα δίνουν την 
δυνατότητα καταµερισµού της εργασίας στην υλοποίηση συγκεκριµένης εκπαιδευτικής 
παρέµβασης .  
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Ουσιαστικά, όλα τα προτερήµατα των παλιότερων µορφών αρχιτεκτονικής σε συνδυασµό. Όλα τα 
προηγούµενα είδη αρχιτεκτονικής, εκτός αυτής του ∆ιαδικτύου, προσδιορίζονται διεθνώς µε τον όρο 
“application island architectures” ο οποίος τονίζει την µη ύπαρξη δυνατότητας συνεργασίας µεταξύ 
των υλοποιήσεων τους. 
Η βασική ιδέα της component software αρχιτεκτονικής είναι εν αντιθέσει η επιδίωξη, κοµµάτια 

λογισµικού τα οποία έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά εργαλεία, 
πιθανόν για άλλους διδακτικούς στόχους, πιθανώς και σε διαφορετική χρονική περίοδο και µε τη 
χρησιµοποίηση άλλης αρχιτεκτονικής λογικής να µπορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους σαν ένα 
«όλο» για την επίτευξη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών στόχων. Πχ να µπορεί να συνεργαστεί µια 
προσοµοίωση ενός φαινοµένου, µε λογισµικό  γραφηµάτων το οποίο θα µπορεί να κάνει σε 
πραγµατικό χρόνο αλληλεπίδραση µε αυτή όπως και µε ένα έµπειρο σύστηµα το οποίο θα µπορεί να 
προτείνει το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις συγκεκριµένου µαθητή. 
Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής αυτής ιδέας, είναι απαραίτητη η αρθρωτή αρχιτεκτονική που 

εισήγαγαν σαν ιδέα οι ερευνητές της τεχνητής νοηµοσύνης όπως είδαµε και η ύπαρξη προτύπων, σε 
πολλά διαφορετικά επίπεδα της δηµιουργίας του εκπαιδευτικού λογισµικού όπως : 

• Την επικοινωνία µεταξύ των συστατικών(components)  του λογισµικού. 
• Τα πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών των τµηµάτων αυτών. 
• Την ασφάλεια των τµηµάτων λογισµικού, όταν η συνδυασµένη λειτουργία τους βασίζεται 

σε κάποια µορφή δικτύου και ιδιαιτέρως το ∆ιαδίκτυο. 
 
Στη λογική αυτή στηρίχθηκαν διάφορες προσπάθειες σε µικρή πειραµατική κλίµακα, όπως αυτή από 

τους J. Roschelle, J. Kaput, W. Stroup, T. Kahn (http://www.jime.open.ac.uk/) µε τη χρησιµοποίηση 
µιας πλατφόρµας εργασίας, της OpenDoc, την οποία παρείχαν η Aplle και η ΙΒΜ, πλατφόρµας που 
ήταν σχεδιασµένη για τη δηµιουργία λογισµικού µε αρθρωτή αρχιτεκτονική. Παρόµοιες τεχνολογίες 
όπως η Active X από τη Microsoft και η JavaBeans από τη Sun, που υποστήριζαν την δηµιουργία 
αρθρωτής αρχιτεκτονικής σε λογισµικό γενικότερου ενδιαφέροντος, φάνηκαν πιθανές πλατφόρµες 
υλοποίησης και για το εκπαιδευτικό λογισµικό. Το project  E-Slate (http://e-slate.cti.gr), 
δηµιουργήθηκε πάνω στις τεχνολογίες της Java για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Όλες βέβαια 
οι εφαρµογές αυτές, χρησιµοποιούν πρότυπα για την επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων της αρθρωτής 
αρχιτεκτονικής, τα οποία µε την επικράτηση της αντίστοιχης τεχνολογίας, θα µετατραπούν σε de facto 
πρότυπα. 
Αλλά οι προσπάθειες αυτές δηµιουργίας διαλειτουργικότητας (interoperability) µεταξύ συστατικών 

κοµµατιών λογισµικού για την εκπαίδευση, η οποία επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση 
προϋπάρχοντος λογισµικού, δεν µπορεί να στηριχτεί απλά σε τεχνολογίες που δηµιουργούνται για 
λογισµικό γενικότερου τύπου. ∆ιότι το είδος της διαλειτουργικότητας που επιζητά η εκπαίδευση, 
αποδεικνύεται ότι είναι περισσότερο απαιτητικό. Κατά κύριο λόγο, η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται, 
στην αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευµένων διεθνών προτύπων, που θα αναφέρονται σε ιδιαίτερες 
εκλεπτύνσεις του εκπαιδευτικού έργου. 
Στην προσπάθεια λοιπόν να εξελιχθεί αυτή η αρχιτεκτονική αρχή στην εκπαίδευση, άρχισαν να 

δηµιουργούνται ειδικά πρότυπα αρχιτεκτονικής για το εκπαιδευτικό λογισµικό. Ένα βασικό, από την 
IEEE/LTSC, είναι ένα σχέδιο προτύπου (draft standard) για την αρχιτεκτονική του εκπαιδευτικού 
λογισµικού, από το οποίο µπορεί να διαφανεί και η αναγκαιότητα ύπαρξης και άλλων επιµέρους 
προτύπων. 
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4.ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
IEEΕ P1484.1/D9, 2001-11-30  
Draft standard for Learning Technology - Learning Technology 
Systems Architecture (LTSA). 
     

4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Παρακάτω θα αναφερθούµε σε συντοµία, σε ένα σχέδιο προτύπου (draft standard), το οποίο 

δηµιουργήθηκε από την ΙΕΕΕ / LTSC και αφορά την αρχιτεκτονική του εκπαιδευτικού λογισµικού. 
Η µελέτη του, µας δίνει δύο ειδών πληροφορίες. Πρώτον, µας παρουσιάζει στην πράξη ένα σηµείο 

της διαδροµής που ακολουθείται για την δηµιουργία ενός προτύπου (open standard), διαδροµή που ήδη 
έχει αναφερθεί στις προηγούµενες ενότητες. Εδώ, βρισκόµαστε στην παρουσίαση του σχεδίου ενός 
προτύπου στην διεθνή κοινότητα, για κρίσεις και διορθώσεις πριν την τελική διαµόρφωσή του. 
∆εύτερο, η ανάλυση του σχεδίου για αυτό το πρότυπο, µας βοηθά να αντιληφθούµε και  σε ποια άλλα 
επιµέρους σηµεία της ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού Λογισµικού, υπάρχει αναγκαιότητα δηµιουργίας 
διεθνών προτύπων. 
Όπως αναφέρθηκε η αρθρωτή αρχιτεκτονική, συνοδευόµενη από την ύπαρξη προτύπων, αποτελεί το 

είδος της αρχιτεκτονικής λογισµικού (component software architecture ή CSA)το οποίο επιτρέπει την 
διαλειτουργικότητα (interoperability) µεταξύ εφαρµογών κατασκευασµένων σε διαφορετικά εργαλεία 
και για διαφορετικές πλατφόρµες, όπως επίσης και τον καταµερισµό της απαραίτητης εργασίας για την 
δηµιουργία τους, σε διαφορετικές οµάδες όχι απαραιτήτως όλες εξειδικευµένες στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Λόγω του ότι, τα εργαλεία που εµπορικά προτείνονται για την ανάπτυξη της 
αρχιτεκτονικής αυτής, δεν µπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, δηµιουργήθηκε η 
ανάγκη για το προς διαµόρφωση αυτό πρότυπο. Σε αυτό, αναφέρονται επίπεδα ανάλυσης τα οποία θα 
πρέπει να µπορούν να περιγράψουν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, κάθε εναλλακτική µέθοδο 
διδακτικής-σε κάθε τοµέα γνώσης, ώστε να λειτουργήσει σαν οδηγός για τις δυνατότητες που πρέπει 
να παρέχουν όλα τα εργαλεία συγγραφής εκπαιδευτικού λογισµικού.  

 
Βοηθητικό είναι το παρακάτω διάγραµµα 8 

 
        ∆ιάγραµµα 8 : Τα επίπεδα της Learning Technology Software Architecture. Από το IEEE P1484.1/D9. 

 
Τα επίπεδα που παρουσιάζονται είναι πέντε από το Layer 1 έως και το Layer 5. Στο σχέδιο αυτό του 

προτύπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τρίτο επίπεδο, Layer 3, το οποίο αναφέρεται σα σχέδιο 
πρότυπης αρχιτεκτονικής CSA, για το εκπαιδευτικό λογισµικό. Η παρουσίαση όµως και των πέντε 
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επιπέδων µας δίνει την εικόνα του γενικού πλαισίου όπου αυτό ανήκει. Τα επίπεδα ξεκινούν από αυτό 
της µεγαλύτερης αφαίρεσης ,Layer 1, µέχρι το περισσότερο συγκεκριµένο Layer 5. Έτσι : 
Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στην απόκτηση γνώσης από το µαθητή, στην από αυτόν µεταφορά, 
ανταλλαγή, διαµόρφωση, ανακάλυψη, είτε γνώσης είτε πληροφοριών είτε και των δύο, σε 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον. 
Το δεύτερο αναφέρεται στην επίδραση του ίδιου του µαθητή στο σχεδιασµό του εκπαιδευτικού 
λογισµικού. 
Το τρίτο και αυτό στο οποίο εστιάζει το σχέδιο προτύπου, στην ανάπτυξη της CSA αρχιτεκτονικής του 
εκπαιδευτικού λογισµικού µε εστίαση στην ανθρωποκεντρική µορφή και την εκπλήρωση των 
αναγκαιοτήτων του µέλλοντος. 
Το τέταρτο περιγράφει το εκπαιδευτικό λογισµικό, µέσα από µια  ποικιλία όψεων-προοπτικών των 
εµπλεκοµένων για την δηµιουργία του, όσον αφορά στα υποσύνολα-τµήµατα του προηγούµενου 
επιπέδου.   
Το πέµπτο περιγράφει πιο συγκεκριµένα,  τις επιφάνειες διεπαφής και τις διαµορφώσεις και τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας µεταξύ των συστατικών, που θα πρέπει να επιδιωχθούν από τους 
εµπλεκόµενους του προηγούµενου επιπέδου, για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας.  
 
 
Αλλά ας εξετάσουµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια την CSA αρχιτεκτονική, για την οποία γίνεται 

προσπάθεια προτυποποίησης µέσω αυτού του σχεδίου. (Layer 3). Μια διαγραµµατική απεικόνιση είναι 
αυτή που παρουσιάζεται στο διάγραµµα 9. 

 
 ∆ιάγραµµα 9: Σχέδιο προτύπου για CSA αρχιτεκτονική στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό. 
 
Στο διάγραµµα 9 κάθε γεωµετρικό σχήµα αποτελεί και ένα συστατικό (component) της 

αρχιτεκτονικής (CSA), που προτείνεται για το εκπαιδευτικό λογισµικό. Το είδος του σχήµατος µπορεί 
να µας δώσει πληροφορία για το είδος του συστατικού το οποίο µέσω αυτού αναπαρίσταται. 

 Έτσι : 
• τα ελλειπτικά σχήµατα αναπαριστούν γενικώς τµήµατα λογισµικού στα  οποία γίνεται µια 

επεξεργασία βάσει ορισµένων κριτηρίων-αρχών. Τα συστατικά τέτοιου είδους είναι 
συνολικά τέσσερα, τα εξής: learner entity,  evaluation, coach, delivery. 

• τα ορθογώνια παραλληλόγραµµα αναπαριστούν κοµµάτια λογισµικού τα οποία έχουν σαν 
στόχο την αποθήκευση και την ανάκληση στοιχείων. Υπάρχουν δύο συστατικά αυτού του 
είδους, τα εξής:  learner records, learning resources 

• τα µονής ή διπλής όψης βέλη αναπαριστούν ροές δεδοµένων (συµπαγή βέλη) ή ελέγχου 
(διακεκοµµένα βέλη), µονής ή διπλής κατεύθυνσης. Τα συστατικά αυτού του είδους είναι 
συνολικά δέκα τρία, τα εξής: learning preferences, behavior, assessment information, 
learner information (τρεις φορές), query, catalog info, locator (δύο φορές), learning content, 
multimedia, interaction context. 

Αν µεταφράσουµε τους όρους που έχουν χρησιµοποιηθεί στο σχέδιο αυτού του προτύπου για να 
ονοµαστούν τα συστατικά, βλέπουµε ότι η µετάφραση δίνει µία περιγραφή της λειτουργίας των 
συστατικών αυτών. Αυτή όµως η περιγραφή δεν είναι 100% ακριβής, παρά µοιάζει περισσότερο σαν 
υποκειµενική προσδοκία. Αυτό συµβαίνει διότι οποιαδήποτε φυσική γλώσσα είναι «πολυσηµική», 
δηλαδή µπορεί ένα όρος της να δεχθεί αρκετές παρόµοιες ερµηνείες. Αυτό φυσικά, όσον αφορά στην 
τεχνολογία, όπου τα πάντα θα πρέπει να είναι ακριβώς καθορισµένα, αποτελεί πρόβληµα. Πρέπει να 
σηµειώσουµε ότι στο σηµείο αυτό φαίνεται µια πολύ µεγάλη αναγκαιότητα, που παρουσιάστηκε από 
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την στιγµή που η  διεθνής κοινότητα αποφάσισε τη δηµιουργία προτύπων για το εκπαιδευτικό 
λογισµικό. Η αναγκαιότητα αυτή αφορά  τη δηµιουργία εξειδικευµένων διεθνών προτύπων, για την 
ορολογία που θα χρησιµοποιηθεί. Στο σχέδιο προτύπου που µελετάµε, η ορολογία έγινε προσπάθεια να 
ευθυγραµµισθεί µε το IEEE LTSC 1484.3 Glossary Document που είναι διαθέσιµο στην 
http://ltsc.ieee.org/wg3 
Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, η µετάφραση στα ελληνικά των όρων που χρησιµοποιούνται, δεν έχει 

να προσφέρει τίποτε στην κατανόηση και την προσπάθεια υλοποίησης του προτύπου. Εκείνο που 
µπορεί να µεταφραστεί σε άλλη γλώσσα, είναι η ακριβής ερµηνεία του τι αντιπροσωπεύει η αγγλική 
ορολογία στο σχεδιασµό του προτύπου. Αυτή είναι και η αντίληψη που ακολουθείται σε αυτή την 
ενότητα. 
Παρακάτω παρουσιάζεται κάθε συστατικό ξεχωριστά µε δύο τρόπους: 

1. Σε διάγραµµα ( µε κόκκινο χρώµα) ώστε να γίνει σαφής η θέση του, στην γενικότερη 
σύλληψη της CSA στο εκπαιδευτικό λογισµικό, όπως και η γειτνίαση και η συνεργασία του 
µε τα υπόλοιπα συστατικά (µπλε χρώµα). 

2. Σε κείµενο δίνεται το είδος του συστατικού, µία σύντοµη επεξήγηση για το τι ακριβώς 
αναπαριστά στο εκπαιδευτικό λογισµικό, καθώς και όπου κρίνεται αναγκαίο  για το ποιος 
είναι ο τρόπος συνεργασίας του µε τα γειτνιάζοντα συστατικά. 

 
 

4.2 Συστατικό Learner Entity: 

 
∆ιάγραµµα 10: Το συστατικό Learner Entity (κόκκινο χρώµα) και οι είσοδοι και έξοδοί του (µπλέ   

χρώµα). 
 
Είδος : συστατικό επεξεργασίας 
Επεξήγηση: Το συστατικό Learner Entity είναι µια θεµελιώδης επεξεργασία που αντιπροσωπεύει 

µια αφαιρετική µορφή για τον  «άνθρωπο - µαθητή». Μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα απλό µαθητή, µια 
οµάδα µαθητών που µαθαίνουν ξεχωριστά, µια οµάδα µαθητών που µαθαίνουν οµαδοσυνεργατικά, µια 
οµάδα µαθητών που µαθαίνουν παίζοντας διάφορους ρόλους κλπ. Παρουσιάζεται στο παρακάτω 
διάγραµµα 10 µε το κόκκινο περίγραµµα. 

 
ΤΟ συστατικό Learner Entity έχει εισόδους και εξόδους: 

• (είσοδος) Μπορεί να δεχτεί µια πολυµεσική παρουσίαση µέσω του συστατικού 
Multimedia. 

• (έξοδος) Μέσω του συστατικού behavior µπορεί να σταλούν πληροφορίες για τις 
ενέργειες του µαθητή στο συστατικό Evaluation. 

• (είσοδος/έξοδος) Μέσω του συστατικού learning preferences γίνεται διαπραγµάτευση για 
τη µέθοδο µάθησης µε το συστατικό coach. 
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4.3 Συστατικό Learning Preferences:   
 
Είδος: συστατικό ροής 
Επεξήγηση:  αντιπροσωπεύει  την διαπραγµάτευση µεταξύ των συστατικών Learner Entity και 

Coach όσον αφορά τη µάθηση. 
Επιπροσθέτως, εκτός  από τον ίδιο τον µαθητή, ο γονέας, ο δάσκαλος, ο επιβλέπων, ο εργοδότης κλπ 

µπορούν εν δυνάµει να πάρουν µέρος σε αυτή την διαπραγµάτευση, για τον τρόπο µε τον οποίο θα 
επιτευχθεί η µάθηση.  Το συστατικό Learning Preferences µπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες 
όπως, την πολιτισµική προσαρµογή, τις απαιτήσεις πρόσβασης, προβλέψεις για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες κλπ. 

 

 
    ∆ιάγραµµα 11: Το συστατικό Learning Preferences  
 

 
 

4.4 Συστατικό Behavior: 
 
 

 
∆ιάγραµµα 12: Το συστατικό Behavior  ( κόκκινο χρώµα ). 
 
 
Είδος: συστατικό ροής 
Επεξήγηση: µια µονής κατεύθυνσης ροή δεδοµένων από το συστατικό Learner Entity προς το 

συστατικό Evaluation, η οποία αντιπροσωπεύει πληροφορίες γύρω από τις ενέργειες του µαθητή, που 
µπορεί να χρησιµοποιηθούν από την επεξεργασία αξιολόγησης. 
Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν καταγραφές πλήκτρων που χρησιµοποιήθηκαν στο 

πληκτρολόγιο, κλίκ ποντικιού, κλπ. Παραδείγµατος χάρη, ένας δακτύλιος ελέγχου(τιµόνι)- «control 
wheel»  µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µια προσοµοίωση αεροπορικής πτήσης ή οδήγησης 
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αυτοκινήτου. Η συµπεριφορά εδώ θα µπορούσε να περιγραφεί µε τον αριθµό των µοιρών σύµφωνα µε 
τον οποίο στράφηκε ο δακτύλιος και την κατεύθυνση περιστροφής, κατά τη φορά του ρολογιού ή το 
αντίθετο.  Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι η ερµηνεία της ίδιας συµπεριφοράς, (στροφή του 
δακτυλίου κατά ορισµένες µοίρες προς την ίδια κατεύθυνση), είναι διαφορετική στην προσοµοίωση 
της πτήσης από αυτήν  στην προσοµοίωση οδήγησης αυτοκινήτου. 
 

4.5 Συστατικό Evaluation: 

 
∆ιάγραµµα 13: το συστατικό Evaluation (κόκκινο χρώµα) και οι είσοδοι και έξοδοί του (µπλέ χρώµα) 
 
Είδος: συστατικό επεξεργασίας 
Επεξήγηση: Μια επεξεργασία βασισµένη σε ορισµένες αρχές, η οποία µπορεί να παράγει µετρήσεις 

που αφορούν το συστατικό που αναφέρεται στο µαθητή (Learner Entity). 
 
Το συστατικό Evaluation έχει εισόδους  και  εξόδους: 

• (είσοδος).Η παρατηρούµενη συµπεριφορά του µαθητή µέσω του συστατικού behavior 
• (είσοδος).Το συστατικό Interaction Context µπορεί να εφοδιάσει µε περιεχόµενο την 

συµπεριφορά του µαθητή που περιγράφεται στο συστατικό behavior, ώστε να καθοριστεί η 
απαραίτητη αξιολόγηση. 

• (έξοδος). Πληροφορίες αποτίµησης για το συστατικό Learner Entity, µπορούν να 
στέλνονται µέσω του συστατικού Assessment στο συστατικό Coach  

• (είσοδος/ έξοδος). Μέσω του συστατικού Learner Info (current), πληροφορίες για τον 
µαθητή µπορούν να αποθηκεύονται και να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας της αξιολόγησης στο συστατικό Learner Records. 

 
Για παράδειγµα: Ο µαθητής αναµένεται να επιλέξει την σωστή απάντηση,«#2», σε µια ερώτηση 
πολλαπλής επιλογής. Η επεξεργασία αξιολόγησης (συστατικό evaluation), πρέπει να γνωρίζει το 
περιεχόµενο της µαθησιακής αλληλεπίδρασης έτσι ώστε να προσδιορίσει ποιο χτύπηµα πλήκτρου από 
τα «2», «#2», «δύο» είναι η σωστή απάντηση. Το  συστατικό Interaction Context χρησιµοποιείται για 
να συσχετίσει την προσδοκώµενη συµπεριφορά, µε τις αλληλεπιδράσεις της µάθησης 
 
  

4.6. Συστατικό Learner Info stored/retrieved by evaluation: 
 
Είδος: συστατικό ροής (διπλής) 
Επεξήγηση: Πρόκειται για ροή δεδοµένων διπλής κατεύθυνσης µεταξύ των συστατικών evaluation 

και learner records, που αντιπροσωπεύει την δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκλησης των 
πληροφοριών γύρω από το µαθητή. 
Είδος πληροφοριών: δεδοµένα που αντιπροσωπεύουν διαχρονικά τις ενέργειες, τους βαθµούς, 

επιτυχίας, τους στόχους κλπ  του µαθητή. 
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  ∆ιάγραµµα 14: συστατικό learner info (κόκκινο χρώµα) 
 
 
 
 

4.7. Συστατικό Learner Records: 

 
∆ιάγραµµα 15:  Συστατικό learner records (κόκκινο χρώµα). 
 
Είδος: συστατικό αποθήκευσης  
Επεξήγηση: Μια αποθήκη δεδοµένων πληροφοριών για το µαθητή, τέτοιες όπως η απόδοσή του, οι 

προτιµήσεις του και άλλου τύπου πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να αφορούν το 
παρελθόν,  το παρόν ή και το µέλλον. 

 
Για παράδειγµα : το συστατικό  evaluation µπορεί να αποθηκεύει ή να ανακαλεί πληροφορίες για τον 

µαθητή όπως βαθµούς….κλπ  Το συστατικό coach µπορεί να αποθηκεύει ή να ανακαλεί πληροφορίες 
για το µαθητή όπως απόδοση, προτιµήσεις κλπ 
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4.8 Συστατικό learner information received by system coach: 

 
∆ιάγραµµα 16: συστατικό learner information received by system coach (κόκκινο χρώµα) 
 
Είδος: συστατικό ροής 
Επεξήγηση: Μια µονής κατεύθυνσης µεταφορά δεδοµένων από το συστατικό Learner Records στο 

συστατικό Coach,  που αντιπροσωπεύει την απαίτηση για πληροφορίες γύρω από το µαθητή του 
δεύτερου από το πρώτο συστατικό. 

 
Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να είναι σχετικές µε την απόδοση, τις προτιµήσεις κλπ 
 
 

4.9. Συστατικό Learner info stored by system coach: 

 
∆ιάγραµµα 17:συστατικό Learner Info stored by system Coach (κόκκινο χρώµα). 
 
Είδος: συστατικό ροής 
Επεξήγηση: Μια µονής κατεύθυνσης µεταφορά δεδοµένων από το συστατικό coach στο συστατικό 

learner records, που αντιπροσωπεύει την απαίτηση του πρώτου για αποθήκευση πληροφοριών γύρω 
από τον µαθητή. 

 
Για παράδειγµα το συστατικό coach µπορεί να αξιώσει την αποθήκευση των βαθµών απόδοσης του 

µαθητή ή να αξιώσει να αποθηκευτούν οι προτιµήσεις του µαθητή. 
 

4.10. Συστατικό Assessment Information: 
Είδος: συστατικό ροής 
Επεξήγηση: Μία µονής κατεύθυνσης µεταφορά δεδοµένων από το συστατικό evaluation στο 

συστατικό coach, η οποία αναπαριστά τις πληροφορίες τις σχετικές µε την τωρινή κατάσταση του 
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µαθητή, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το συστατικό coach ώστε να δηµιουργήσει την 
πλέον πρόσφορη µέθοδο διδασκαλίας 

 
∆ιάγραµµα 18: συστατικό Assessment (κόκκινο χρώµα). 
 
. 

4.11. Συστατικό Coach: 
 

 

 
∆ιάγραµµα 19: συστατικό Coach (κόκκινο χρώµα) και είσοδοι και έξοδοί του (µπλέ χρώµα). 
 
 
 
Είδος: συστατικό επεξεργασίας 
 
Επεξήγηση: Ένα συστατικό µιας, σύµφωνα µε ορισµένες αρχές, επεξεργασίας δεδοµένων, η οποία 

συνυπολογίζει στοιχεία από διάφορες πηγές, όπως τα συστατικά: learner preferences (στοιχεία από 
Learner Entity), assessment information (στοιχεία από Evaluation), learner info (στοιχεία από Learner 
Records), Query and Catalog info (στοιχεία από Learning Resources) και έχει  τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσει όλες αυτές τις πληροφορίες για να ερευνήσει και να επιλέξει µαθησιακό υλικό 
διαµέσου του συστατικού Delivery  και Multimedia. Η επεξεργασία χωρίζεται σε πέντε µέρη. Αυτά τα 
µέρη µπορούν να εκτελεστούν µε οποιαδήποτε σειρά, όπως επίσης και µερικά από αυτά, κατά τη 
διάρκεια της δηµιουργίας µιας µαθησιακής εµπειρίας, µπορεί να παραληφθούν εντελώς. 

 
 
Το συστατικό coach έχει εισόδους και εξόδους: 

• (είσοδος και έξοδος). Οι προτιµήσεις για τη µάθηση θα πρέπει να γίνουν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης και ανταλλαγής απόψεων µε το συστατικό  Learner Entity που 
αντιπροσωπεύει το µαθητή. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα για µονόδροµη λειτουργία, 
δηλαδή τον τύπο της µάθησης να τον επιλέξει µόνο ο µαθητής ή µόνο το συστατικό Coach, 
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ή επίσης και µια εξωτερική αρχή όπως ο γονέας, ο δάσκαλος, κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα 
κλπ 

• (είσοδος). Οι παρούσες πληροφορίες απόδοσης του µαθητή από το συστατικό Evaluation 
• (είσοδος). Πληροφορίες για το µαθητή από το συστατικό Learner Records. 
• (έξοδος). Μέσω του συστατικού Query, ερωτήµατα µπορούν να σταλούν στο συστατικό 

Learning Resources  για την ανεύρεση διδακτικού υλικού. 
• (είσοδος). Το συστατικό Learning Resources µπορεί να στείλει ένα κατάλογο (συστατικό 

Catalog Info) πληροφοριών για παράδειγµα µια λίστα µε διευθύνσεις οι οποίες περιέχουν 
διδακτικό υλικό σύµφωνο µε την απαίτηση του Coach. 

• (έξοδος). Με το συστατικό Locator µπορεί να αποσταλεί µε δείκτες ποιο ακριβώς θα είναι 
το σχέδιο µαθήµατος, και ποιο το περιεχόµενο. Αυτά αποστέλλονται στο συστατικό 
Delivery. 

 
 
 
 
 

4.12. Συστατικό  Query: 
 
 

 
∆ιάγραµµα 20: συστατικό Query (κόκκινο χρώµα). 
 
Είδος: συστατικό ροής 
Επεξήγηση: ροή µονής κατεύθυνσης ελέγχου από το συστατικό Coach προς το συστατικό 

Learning Resources που αναπαριστά ένα αίτηµα για αναζήτηση διδακτικού υλικού σύµφωνα µε 
ορισµένα κριτήρια. Πρόκειται για ροή ελέγχου και όχι ροή δεδοµένων. 

 
Ουσιαστικά το συστατικό Coach διαµορφώνει, σύµφωνα µε τις πληροφορίες του, κριτήρια για την 

εύρεση διδακτικού υλικού που ταιριάζει στις απαιτήσεις του συγκεκριµένου µαθητή.  
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4.13. Συστατικό Learning Resources: 

 
∆ιάγραµµα 21: συστατικό Learning Resources (κόκκινο χρώµα) και είσοδοι και έξοδοί του  (µπλε χρώµα). 
 
Είδος: συστατικό αποθήκευσης. 
Επεξήγηση: Μια αποθήκη δεδοµένων η οποία µπορεί να περιλαµβάνει αναπαραστάσεις γνώσης, 

παρουσιάσεις, οδηγούς, εργαλεία, πειράµατα, εργαστήρια και άλλο µαθησιακό υλικό. 
 
Το συστατικό έχει τη δυνατότητα για Αποθήκευση / Ανάκληση 

• (Ανάκληση). Μπορεί να γίνει µε το συστατικό query. 
• (Ανάκληση) Οι πληροφορίες που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης επιστρέφονται µε το 

συστατικό  Catalog Info και µπορούν να έχουν την µορφή µιας οµάδας ετικετών  που 
περιγράφουν το περιεχόµενο διαφόρων ενοτήτων διδακτικού υλικού όπως επίσης και την 
διεύθυνση σε κάποια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη όπου θα µπορέσει η κάθε µία από αυτές τις 
ενότητες  να αναζητηθεί. 

• (Ανάκληση) Οι θέσεις αυτές στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
από το συστατικό Delivery  για την ανάκληση του κατάλληλου διδακτικού περιεχοµένου. 

 
 
 

4.14. Συστατικό Catalog Info: 
 
 

 
∆ιάγραµµα 22: συστατικό Catalog Info (κόκκινο χρώµα). 
 
 
Είδος: συστατικό ροής 
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Επεξήγηση: Μια µονής κατεύθυνσης ροή δεδοµένων από το συστατικό Learning Resources στο 
συστατικό Coach, η οποία αντιπροσωπεύει το αποτέλεσµα από την έρευνα µε βάση τα κριτήρια που 
τέθηκαν από το συστατικό Query. 

 
 
 

4.15. Συστατικό Locator sent by coach: 

 
∆ιάγραµµα 23: συστατικό Locator sent by Coach (κόκκινο χρώµα). 
 
Είδος: συστατικό ροής 
Επεξήγηση: Μια µονής κατεύθυνσης ροή δεδοµένων από το συστατικό Coach στο συστατικό 

Delivery η οποία προσδιορίζει το διδακτικό περιεχόµενο. 
Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι δείκτες ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις πχ. UR, URN, URI ή ένα 

pathname 
 
 
 
 

4.16. Συστατικό Locator sent by Delivery: 
 
 

 
∆ιάγραµµα 24: συστατικό Locator sent by Delivery (κόκκινο χρώµα) 
 
 
Είδος: συστατικό ροής 
Επεξήγηση: Μία µονής κατεύθυνσης ροή ελέγχου από το συστατικό Delivery στο συστατικό 

Learning Resources που είναι ουσιαστικά µια ροή που περιέχει δείκτες ή διευθύνσεις για το 
ηλεκτρονικό µαθησιακό υλικό. 
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4.17. Συστατικό   Learning Content: 
 
 

 
∆ιάγραµµα 25: συστατικό Learning Content (κόκκινο χρώµα). 
 
Είδος: συστατικό ροής 
 
Επεξήγηση: µία µονής κατεύθυνσης µεταφορά δεδοµένων που αναπαριστά το υλικό που βοηθά 

στην δηµιουργία, οργάνωση, εισήγηση, αποδοχή, κλπ εµπειριών µάθησης. 
 
Το συστατικό Learning Content προσδιορίζεται από το συστατικό Locator, ανακαλείται από το 

συστατικό Learning Resources, και µετασχηµατίζεται από το συστατικό Delivery σε µια 
αλληλεπιδραστική πολυµεσική µαθησιακή εµπειρία στο συστατικό Multimedia. 

 
 
 

4.18. Συστατικό delivery: 
 

 
∆ιάγραµµα 26: συστατικό Delivery (κόκκινο χρώµα) και είσοδοι – έξοδοί του (µπλε χρώµα). 
 
 
Είδος: συστατικό επεξεργασίας 
Επεξήγηση: συστατικό επεξεργασίας, το οποίο µπορεί να µετασχηµατίζει τις πληροφορίες που 

διατέθηκαν από το συστατικό Learning Content σε παρουσίαση, η οποία παρουσίαση µπορεί να 
µεταφερθεί στο µαθητή(συστατικό Learner Entity) µέσω του συστατικού Multimedia. 
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Το συστατικό Delivery έχει εισόδους και εξόδους: 

• (είσοδος) Η δυνατότητα να ληφθούν λίστες µε διευθύνσεις και δείκτες ηλεκτρονικού 
µαθησιακού υλικού µέσω του συστατικού Locator από το συστατικό Coach. 

• (έξοδος) Μπορεί να χρησιµοποιήσει λίστες µε διευθύνσεις και δείκτες ηλεκτρονικού 
µαθησιακού υλικού µέσω του συστατικού Locator για να ανακαλέσει το µαθησιακό 
περιεχόµενο από το συστατικό Learning Resources  

• (είσοδος) Μπορεί να δεχτεί το µαθησιακό υλικό µέσω του συστατικού Learning Content και 
να το µετασχηµατίσει σε µία πολυµεσική παρουσίαση για το µαθητή (Learner Entity). 

• (έξοδος) Μπορεί να στείλει διαµέσου του συστατικού Multimedia παρουσιάσεις διδακτικού 
υλικού στο µαθητή (Learner Entity) 

• (έξοδος) Μπορεί να στείλει µέσω του συστατικού Interaction Context, τις απαιτούµενες 
οδηγίες για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς του µαθητή στο συστατικό Evaluation. 

 
Σε οποιαδήποτε εφαρµογή της αρχιτεκτονικής αυτής που περιγράφεται, θα πρέπει οπωσδήποτε το 

συστατικό Delivery να βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία µε το συστατικό Evaluation, έτσι ώστε να 
υπάρχει ενεργή και άµεση αλληλεπιδραστική διδακτική παρέµβαση. 

 

4.19. Συστατικό Interaction Context: 
 

 
∆ιάγραµµα 27: συστατικό Interaction Content (κόκκινο χρώµα) 
 
Είδος: συστατικό ροής 
Επεξήγηση: µία µονής κατεύθυνσης ροή δεδοµένων από το συστατικό delivery στο συστατικό 

evaluation η οποία µπορεί να παρέχει πληροφορίες( π.χ ένα πλαίσιο..) απαραίτητες για τη λειτουργία 
του συστατικού Εvaluation, όταν αυτό καλείται να ερµηνεύσει τις πληροφορίες που λαµβάνει από το 
συστατικό Βehavior.  
Το είδος των πληροφοριών αφορά την συνάφεια µεταξύ του διδακτικού περιεχοµένου και των 

αναµενόµενων αντιδράσεων από το µαθητή (Learner Entity). 
 
 
 
 
 
 
 

4.20. Συστατικό Multimedia: 
Είδος: συστατικό ροής 
 
Επεξήγηση: µία µονής κατεύθυνσης ροή δεδοµένων η οποία αναπαριστά την παρουσίαση  

διδακτικού υλικού µε την ταυτόχρονη χρησιµοποίηση διαφόρων τύπων µέσων όπως βίντεο, ήχου και 
γραφικών, από το συστατικό delivery στο συστατικό learner entity. 
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∆ιάγραµµα 28: συστατικό Multimedia (κόκκινο χρώµα). 
 

 

4.21 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
 
 
Εξετάζοντας την αρχιτεκτονική σχεδίαση που προτείνεται µε το παραπάνω, µέσα από τα διάφορα 

συστατικά της ( components), µπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 
1. Όλα τα συστατικά, µπορεί να περιέχονται σε ένα υπολογιστή, είτε να είναι κατανεµηµένα 

σε ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών ή να βρίσκονται διασκορπισµένα σε ολόκληρο το 
διαδίκτυο. Η αρχιτεκτονική δοµή που προβλέπεται από το σχέδιο προτύπου, δεν 
προσδιορίζει µια συγκεκριµένη µορφή, σαν υποχρεωτική. Για παράδειγµα, ένα 
εκπαιδευτικό λογισµικό που θα στηρίζεται στο διαδίκτυο µπορεί να αντιπροσωπευθεί από 
την παραπάνω αρχιτεκτονική που παρουσιάστηκε, µε τον τρόπο που φαίνεται στο 
παρακάτω διάγραµµα 29                  . 

 
∆ιάγραµµα 29: Αντιστοιχία ενός web based εκπαιδευτικού  λογισµικού µε την προτεινόµενη 
CSA για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό από το draft standard  IEEE LTSC  1484.1 /D9  
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2. Μερικά συστατικά σε κάποιες υλοποιήσεις είναι δυνατόν να συγχωνευτούν για πρακτικούς 
λόγους. Για παράδειγµα στο διάγραµµα 29 τα συστατικά coach, evaluation, delivery, 
αντιπροσωπεύονται από τον φυλλοµετρητή (Browser)  του διαδικτύου, όταν αναφερόµαστε 
σε µια υλοποίηση της αρχιτεκτονικής σε διαδικτυακή µορφή. 

3. Η CSA  αρχιτεκτονική εξασφαλίζει: 
• Την αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας του απαραίτητου κώδικα. 
• Τον καλύτερο έλεγχο πάνω στα διάφορα ξεχωριστά πλέον κοµµάτια κώδικα 

(components). 
• Tην επαναχρησιµοποίηση των συστατικών (components). 
• Την δυνατότητα καταµερισµού της εργασίας σε όλες τις διαφορετικές ειδικότητες που 

εµπλέκονται στην δηµιουργία του Εκπαιδευτικού Λογισµικού. Για παράδειγµα ο 
εκπαιδευτικός που δεν έχει εµπειρία στην συγγραφή κώδικα, απλά θα χρησιµοποιεί 
έτοιµα components σε συνδυασµό, ενεργώντας σε όσα του προσφέρουν APIs σε απλό 
γραφικό περιβάλλον. Ο προγραµµατιστής είναι εκείνος που θα υλοποιήσει αυτές τις 
APIs. Ένας τεχνικός που ασχολείται µε τα ITS µπορεί για παράδειγµα να ασχοληθεί για 
την υλοποίηση του Coach σύµφωνα µε τις οδηγίες των «ειδικών  περιεχοµένου» και 
«διδακτικής» για την συγκεκριµένη εφαρµογή κλπ. 

4. Εκείνα τα σηµεία, που εξασφαλίζουν την  διαλειτουργικότητα στην CSA αρχιτεκτονική 
πρόταση, είναι η κωδικοποίηση (codings), οι επιφάνειες διεπαφής µεταξύ των συστατικών 
(APIs) και  τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (protocols), τα οποία όπως είδαµε στο διάγραµµα 
8 αναφέρονται στο γενικότερο πλαίσιο και µάλιστα στο πλέον συγκεκριµένο επίπεδο 5. 
Φυσικά αυτά έρχονται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες περισσότερο γενικευµένων επιπέδων 
όπως το επίπεδο 3 και την συνεργασία των συστατικών του (όπως εξετάστηκε παραπάνω), 
π.χ. τα συστατικά επεξεργασίας, οι βάσεις αποθήκευσης δεδοµένων και οι ροές δεδοµένων. 
∆εν είναι πάντοτε αναγκαίο όλα τα παραπάνω συστατικά της CSA να συναντούνται σε κάθε 
εκπαιδευτικό λογισµικό. Αλλά για την περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί κάποιο, 
απαιτείται η δηµιουργία προτύπων  για τα παραπάνω σηµεία, που θα ακολουθηθούν από 
την διεθνή κοινότητα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε µαθητές, δασκάλους και διαχειριστές 
εκπαιδευτικών συστηµάτων να τα χρησιµοποιήσουν από κοινού και ανεξάρτητα εργαλείου 
δηµιουργίας των συγκεκριµένων συστατικών (components). 

5. Γίνεται φανερό ότι σε κάποιες υλοποιήσεις της αρχιτεκτονικής που περιγράφτηκε δεν αρκεί 
µόνο η δηµιουργία των παραπάνω διεθνών προτύπων για την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας. Θα πρέπει επίσης να δηµιουργηθούν διεθνή πρότυπα και για αρκετές 
άλλες ανάγκες συµβατότητας µεταξύ συστηµάτων όπως της ασφάλειας του περιεχοµένου 
(δικτυακές υλοποιήσεις), της εξασφάλισης πνευµατικών δικαιωµάτων, της συνδετικότητας 
των συστηµάτων κλπ.  

6. Κάποια συστατικά στο προαναφερόµενο σχέδιο CSA , όπως πχ το Coach θα µπορούσαν να 
υλοποιηθούν µε κάποιο νοήµον έµπειρο εκπαιδευτικό σύστηµα, σαν αυτά που 
αναφέρθησαν σε προηγούµενες παραγράφους. Εποµένως χρειάζεται η δηµιουργία κάποιων 
διεθνών προτύπων για το µοντέλο µαθητή,  το µοντέλο διδακτικής αλλά και µοντέλα 
βάσεων γνώσης και η δυνατότητα συνεργασίας τους για µεγαλύτερη διαθεµατικότητα. 

7. Τα συστατικά της CSA αποτελούν µονάδες αρχιτεκτονικής εκπαιδευτικού λογισµικού και 
είναι ουδέτερα ως προς το είδος του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Το γνωστικό περιεχόµενο 
όπως είδαµε αντιπροσωπεύεται από το συστατικό Learning Resources (διάγραµµα 21 ), το 
οποίο µπορεί να είναι µία ή περισσότερες συγκεντρωµένες ή και διασκορπισµένες ψηφιακές  
αποθήκες περιεχοµένου. Για την αποθήκευση, εύρεση, διαχείριση του περιεχοµένου αυτού 
θα πρέπει επίσης να δηµιουργηθούν διεθνή πρότυπα.  

8. Γίνεται επίσης φανερό ότι το γνωστικό περιεχόµενο το ίδιο, δεν είναι αυτό το οποίο 
καθορίζει κάποιο είδος ακολουθίας µε προηγούµενο ή επόµενο περιεχόµενο. Απλά υπάρχει 
ως αυτόνοµη και διαθέσιµη ψηφιακή οντότητα. Οι προτιµήσεις του µαθητή, οι ενέργειες 
του µαθητή, η εκπαιδευτική στρατηγική, οι προηγούµενες γνώσεις του µαθητή παίζουν 
ρόλο για το ποιο περιεχόµενο και σε τι επίπεδο δυσκολίας θα παρουσιαστεί. 

 
Σε γενικές γραµµές φανερώθηκαν αρκετά από τα επιµέρους σηµεία στα οποία θα πρέπει η διεθνής 

κοινότητα να δηµιουργήσει πρότυπα, ώστε να εξυπηρετηθεί η διαλειτουργικότητα (interoperability) 
στα ψηφιακά εκπαιδευτικά  συστήµατα. Με την καλλιέργεια τέτοιου είδους συλλογισµών και µελετών 
στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα, φανερώθηκε όµως και µια ακόµα πολύ σηµαντική αναγκαιότητα 
την οποία θα πρέπει να παρουσιάζουν  ως δυνατότητα τα εκπαιδευτικά συστήµατα ή το εκπαιδευτικό 
λογισµικό. Η δυνατότητα αυτή έχει σχέση µε την επαναχρησιµοποίηση και του εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου (reusability). Η επαναχρησιµοποίηση όµως αυτή θα έπρεπε να κάνει δυνατή τη 
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χρησιµοποίηση του περιεχοµένου, όχι µόνο µε τη χρήση διαφορετικών εργαλείων, ή σε διαφορετικές 
πλατφόρµες πράγµα που µας εξασφαλίζει η διαλειτουργικότητα (interoperability), αλλά και σε 
διαφορετικές διδακτικές µεθόδους, κάτω από διαφορετικούς διδακτικούς στόχους από αυτούς που 
είχαν δηµιουργηθεί στην αρχή, συνδεδεµένο µε  κοµµάτια άλλου περιεχοµένου, µε το οποίο έως τότε 
δεν είχε καµία σχέση. 

 
Η υλοποίηση της επαναχρησιµοποίησης, απαιτεί και την επιµέρους εξέταση του εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου, τον τρόπο που αυτό δοµείται και οργανώνεται, τον τρόπο µε τον οποίο κάποιου είδους 
πλοήγηση θα οδηγεί σε αυτό, τον τρόπο που θα γίνεται η αποθήκευση και η διαχείρισή του. Για το 
σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται δύο δυναµικές ιδέες: 

1. Τα «µαθησιακά αντικείµενα» (Learning Objects ή Learning Units) 
2. Τα  µεταδεδοµένα (Metadata)  

για τις οποίες θα αναφερθούµε στην συνέχεια και οι οποίες µε τη σειρά τους προκαλούν την 
προσπάθεια δηµιουργίας διεθνών προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση, από τους αρµόδιους 
οργανισµούς. 
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5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ. 
Εξετάζοντας το διάγραµµα 4, για την διαχρονική εξέλιξη του εκπαιδευτικού λογισµικού, 

παρατηρούµε ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 90, γίνεται λόγος για δυναµική παρουσίαση 
επαναχρησιµοποιήσιµου  εκπαιδευτικού περιεχοµένου, στο οποίο η ίδια η περιγραφόµενη γνώση δεν 
περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο της διαχείρισής της. Επιπλέον, εκείνο το οποίο επίσης έγινε 
φανερό µε την µελέτη του IEEE P1484.1/D9 σχεδίου προτύπου, για την διαµόρφωση της 
αρχιτεκτονικής του εκπαιδευτικού λογισµικού, είναι ότι µε τον όρο εκπαιδευτικό περιεχόµενο µπορούν 
να περιγραφούν δύο διαφορετικά είδη περιεχοµένου: 

 
1. Εκπαιδευτικό περιεχόµενο 1ου είδους: το οποίο περιλαµβάνει ένα κοµµάτι γνώσης, 

αποτελεί δηλαδή ένα αντικείµενο µάθησης, το οποίο προσδοκάται να «γνωρίζει» ο 
µαθητής, µετά την διδακτική παρέµβαση µέσω της ηλεκτρονικής µάθησης. Παραδείγµατος 
χάρη, µια ενότητα διδακτέας ύλης από κάποιο σχολικό βιβλίο.  

2. Εκπαιδευτικό περιεχόµενο 2ου είδους: το οποίο περιέχει πληροφορίες, οι οποίες δεν 
αναφέρονται σε συγκεκριµένο κοµµάτι γνώσης που θα πρέπει ο µαθητής να «γνωρίζει», 
µετά την διδακτική παρέµβαση. Αυτό το είδος του περιεχοµένου, µπορεί για παράδειγµα να 
περιλαµβάνει, καταλόγους πηγών περιεχοµένου από το πρώτο είδος, πληροφορίες για τη 
διαχρονική εξέλιξη των ικανοτήτων του µαθητή, πληροφορίες για την αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας περιεχοµένου του πρώτου είδους, πληροφορίες για την υλοποίηση 
κάποιας διδακτικής στρατηγικής κλπ. 

 
Η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, παρουσιάστηκε σαν αναγκαιότητα, που αφορά και τον 

παράγοντα χρόνο και τον παράγοντα κόστος για τη δηµιουργία του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Όσο 
δαπανηρή είναι η επαναδηµιουργία περιεχοµένου, το οποίο διαφέρει ελάχιστα ή καθόλου από κάποιο 
προϋπάρχον, τόσο παράλογη είναι και η ιδέα, ότι µπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα και η 
λειτουργικότητα του περιεχοµένου, αν ο κάθε δηµιουργός θα πρέπει να ξεκινά κάθε φορά από την 
αρχή. 
Η µεταφορά αυτής της δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης από ένα σύνολο εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου  και στα µέρη του- δηλαδή τα µέρη αυτά να είναι επαναχρησιµοποιήσιµα σαν αυτόνοµες 
οντότητες, ανεξάρτητα από την αρχική τους δηµιουργία µέσα στο ολοκληρωµένο σύνολο, απαιτεί µε 
τη σειρά της το διαχωρισµό του εκπαιδευτικού περιεχοµένου του πρώτου είδους, από τον έλεγχο της 
διαχείρισής του. 

 Η διαχείριση του περιεχοµένου, ανατίθεται στα ψηφιακά εκπαιδευτικά συστήµατα, δηλαδή στην 
ουσία στις µηχανές και για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται το εκπαιδευτικό περιεχόµενο 2ου είδους. 

 
Η διεθνής κοινότητα για την υλοποίηση της παραπάνω λογικής για το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, 

χρησιµοποιεί δύο σηµαντικές τεχνικές: 
• Την τεχνική «ποσοτικοποίησης» περιεχοµένου και  
• Την τεχνική «οργάνωσης» του περιεχοµένου. 

 

5.1. «ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ- ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  (LEARNING OBJECTS  ή  LO) 
Η τεχνική αυτή, χρησιµοποιείται για το περιεχόµενο του πρώτου είδους. 

  5.1.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 
Ας εξετάσουµε το βιβλίο, που όπως αναφέραµε αποτελεί το βασικό στοιχείο γύρω από το οποίο είναι 

οργανωµένη η κλασική µορφή της εκπαίδευσης σήµερα. Το εκπαιδευτικό βιβλίο, αναφέρεται σε µια 
συγκεκριµένη επιστήµη, όπως αυτές οι επιστήµες έχουν δηµιουργηθεί µε την διαχρονική ανάπτυξη της 
ανθρώπινης γνώσης. Μπορεί για παράδειγµα να περιέχει γνώσεις πάνω στην ιστορία, την γραµµατική 
µιας συγκεκριµένης γλώσσας, την φυσική, την χηµεία,  τα µαθηµατικά, την γεωγραφία, την βιολογία, 
την αστρονοµία κλπ.  Υπάρχουν βέβαια και βιβλία τα οποία αναφέρονται σε επιµέρους γνωστικές 
περιοχές των επιστηµών. Ένα βιβλίο, µπορεί µεν να ανήκει στην κατηγορία των «βιβλίων φυσικής» 
αλλά να αναφέρεται εξ’ολοκλήρου  στην κλασική φυσική, ή ακόµα περισσότερο να είναι 
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εξειδικευµένο στην κινηµατική ή στην περιστροφική κίνηση. Με τον τρόπο αυτό αποµονώνεται στα 
βιβλία ένα κοµµάτι γνώσης και εξετάζεται χωριστά και σε περισσότερες λεπτοµέρειες, έτσι ώστε η 
γνώση που προσφέρει να έχει περισσότερη συνάφεια, συνέχεια και να γίνεται εύκολα αφοµοιώσιµη. 
Στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ο καταµερισµός αυτός της γνώσης που παρουσιάζεται µέσα από τα 
εκπαιδευτικά βιβλία, αφορά όχι µόνο περιοχές ή υπο-περιοχές  των διαφόρων επιστηµών και 
τεχνολογιών, αλλά µπορεί ακόµα και να αφορά και ηλικιακές διαφορές των µαθητών. ∆ηλαδή στο ίδιο 
θέµα να γίνεται διαφορετικού βάθους ανάλυση, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τελευταία και τα βιβλία 
των διαφόρων σχολικών τάξεων του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Η γνώση  παρέχεται σε 
οµόκεντρους κύκλους, στους οποίους το κοινό κέντρο αντιπροσωπεύει το µέγιστο βαθµό της ανάλυσης 
της προσφερόµενης ύλης, ενώ το µέγεθος της ακτίνας τον βαθµό «εκλαΐκευσης της γνώσης», που είναι 
αντιστρόφως ανάλογος της ηλικίας των µαθητών. 
Πέραν τούτων, ένα βιβλίο πάντα περιέχει διάφορα κεφάλαια τα οποία επιµερίζουν κατά ορθό τρόπο 

το περιεχόµενό του, όπως και ενότητες οι οποίες µε τη σειρά τους επιµερίζουν το περιεχόµενο των 
κεφαλαίων αλλά και παραγράφους οι οποίες επιµερίζουν το περιεχόµενο των ενοτήτων. 
Οι καινούργιες όµως παιδαγωγικές θεωρίες, επισηµαίνουν τη βαρύτητα που έχει στη µάθηση, ο 

προσωπικός τρόπος πρόσληψης και αφοµοίωσης γνώσεων του κάθε µαθητή. Τέτοια όµως δυνατότητα 
δεν υπάρχει στα βιβλία. Το ίδιο βιβλίο απευθύνεται σε κάθε µαθητή. 
Για να δηµιουργήσει το εκπαιδευτικό σύστηµα ένα βιβλίο το οποίο να εξυπηρετήσει κάθε 

συγκεκριµένο µαθητή ξεχωριστά, θα έπρεπε να χρησιµοποιήσει παραγράφους, ενότητες, κεφάλαια από 
διάφορα βιβλία και να δηµιουργήσει συνδυάζοντάς τα ένα βιβλίο που να εξυπηρετεί τον τρόπο 
µάθησης του µαθητή αυτού. Αυτό βεβαίως δεν είναι πρακτικά δυνατό, τόσο από άποψη απαιτούµενου 
χρόνου όσο και από άποψη κόστους. 
Όπως και στην εισαγωγή αυτής της εργασίας αναφέρθηκε, η ηλεκτρονική µάθηση µπορεί να παίξει 

ένα καταλυτικό ρόλο στην εξ’ ατοµικευµένη µάθηση και ίσως αυτό να αποτελεί το κυριότερο 
συγκριτικό της πλεονέκτηµα, τουλάχιστον αυτό το οποίο µπορεί σε µια πρώτη προσέγγιση να γίνει 
περισσότερο αντιληπτό.  
Μελετώντας µέχρι τώρα την ηλεκτρονική µάθηση και ειδικότερα µέσα από την προσπάθεια 

δηµιουργίας διεθνών προτύπων, αναφέραµε την έννοια της διαλειτουργικότητας (interoperability), 
στην οποία µπορούν αυτά να οδηγήσουν. Για να εξυπηρετηθεί όµως η εξ’ ατοµικευµένη µάθηση που 
αναφέρθηκε προηγουµένως, δεν αρκεί η δυνατότητα να δηµιουργούµε  είτε να χρησιµοποιούµε 
εκπαιδευτικό υλικό µέσα από διαφορετικά εργαλεία και κάτω από διαφορετικές πλατφόρµες. Θα 
πρέπει έτοιµα κοµµάτια εκπαιδευτικού λογισµικού, τα οποία δηµιουργήθηκαν µε κάποιο εργαλείο, να 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν από τρίτους, µε την έννοια όµως και της επέκτασής τους, της 
συµµετοχής τους σε µια νέα οµάδα κοµµατιών εκπαιδευτικού λογισµικού κατασκευασµένων το 
καθένα σε διαφορετικό χρόνο, µε διαφορετικό µέσο, για ένα διαφορετικό αντικειµενικό σκοπό 
διδασκαλίας και από ένα διαφορετικό κατασκευαστή. Θα πρέπει τα κοµµάτια αυτά του εκπαιδευτικού 
λογισµικού να µπορούν να χρησιµοποιηθούν πέραν και έξω από τα στενά πλαίσια του διδακτικού 
περιεχοµένου στο οποίο αρχικά ανήκαν και για το οποίο κατασκευάστηκαν. Αυτή η δυνατότητα που 
θα πρέπει να  παρέχουν τα κοµµάτια  του εκπαιδευτικού λογισµικού αναφέρθηκε, σαν   
επαναχρησιµοποίηση (re-usability). 

 Στην ουσία πρόκειται για  µια διαφορετική αντίληψη σχεδίασης του περιεχοµένου, από αυτή που 
στηρίζεται στην διαδικασία- τη γραµµική δηλαδή αντίληψη, σε αυτή που στηρίζεται στο αντικείµενο, η 
οποία ξεκίνησε από τους δηµιουργούς λογισµικού -όχι εκπαιδευτικού. Στην λεγόµενη εποχή της 
κρίσης του λογισµικού (software crisis) των δεκαετιών εβδοµήντα και ογδόντα, οι µεγάλες εταιρείες 
παραγωγής λογισµικού βρέθηκαν αντιµέτωπες µε ατελείωτο κώδικα, τον οποίο ενώ είχαν 
δηµιουργήσει δεν µπορούσαν πλέον να συντηρήσουν - ούτε καν να διαβάσουν, ώστε να υποστηρίξουν 
τα προϊόντα τους. Έτσι αναζητούσαν µια λύση, που θα επέτρεπε την επαναχρησιµοποίηση κοµµατιών  
κώδικα, µέσα σε διαφορετικές εφαρµογές που ανέπτυσσαν.  Αυτό θα επέτρεπε οικονοµία χρόνου αφού  
θα χρησιµοποιούσαν ήδη έτοιµα κοµµάτια κώδικα, αλλά και ευκολότερη συντήρηση και διόρθωση 
ελαττωµάτων, αφού θα µπορούσε να ελεγχθεί ξεχωριστά κάθε κοµµάτι για τη δικιά του λειτουργία  και 
φυσικά  θα οδηγούσε σε σαφώς µικρότερο κόστος κατασκευής µιας εφαρµογής. Η λύση βρέθηκε µέσα 
από τον καινούργιο τρόπο προγραµµατισµού τον λεγόµενο αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό 
(object oriented) ο οποίος ενώ σαν σύλληψη είχε ξεκινήσει από το 1960, αναπτύχθηκε εκείνες τις 
δεκαετίες µε την δηµιουργία των γλωσσών Smalltalk και C++. Οι εταιρείες λοιπόν παραγωγής 
λογισµικού άρχισαν να υιοθετούν της αρχές του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού για να 
ξεπεράσουν την κρίση.  
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία, είναι ότι σε αυτή την ενδιαφέρουσα και κατά κάποιο τρόπο 

ανέλπιστη στροφή στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό έγινε τελικά φανερό, ότι απαιτείτο µια 
ριζική αλλαγή τρόπου σκέψης από τον ίδιο τον προγραµµατιστή. ∆εν αρκούσε, για να γράψει καλό 
κώδικα, µόνο να ακολουθεί τους κανόνες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, αλλά θα έπρεπε 

49 



«∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ »   -   ΜΕΡΟΣ Ι 

να µεταµορφώσει τις γνωστικές του δοµές από εκείνες της διαδικασίας ( πχ πρώτα κάνε αυτό και µετά 
κάνε το άλλο), σε εκείνες του αντικειµένου. 
Η ηλεκτρονική µάθηση, όπως έχουµε αναφέρει, εξελίχθηκε µέσα από µια διαδροµή που µοιάζει µε 

αυτή της δηµιουργίας γενικότερου λογισµικού. Η απουσία της δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, η υποχρεωτική επαναδηµιουργία εκπαιδευτικού περιεχοµένου 
που διαφέρει µόνο κατά ελάχιστο από κάποιο που προϋπήρχε, το υψηλό κόστος και η απουσία 
πρόσβασης σε ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό λογισµικό δηµιούργησαν αναποτελεσµατικότητα και κρίση η 
οποία µοιάζει εν πολλοίς µε αυτή των εταιρειών λογισµικού που περιγράφηκε προηγουµένως. Άρχισαν 
να εµφανίζονται στην διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα, οι ίδιοι περιορισµοί και η αναγκαιότητα για 
αλλαγή σκέψης. Μπορεί το εκπαιδευτικό περιεχόµενο να επαναχρησιµοποιηθεί; Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µεταξύ ανοµοιογενών γεωγραφικών περιοχών; Μπορεί υπάρχον εκπαιδευτικό 
περιεχόµενο να συνδυαστεί µε  άλλα κοµµάτια εκπαιδευτικού περιεχοµένου για τη δηµιουργία µιας 
εντελώς νέας εκπαιδευτικής εφαρµογής; Οι σχεδιαστές λοιπόν του εκπαιδευτικού λογισµικού, άρχισαν 
να αναρωτούνται αν αυτοί οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν αποτελεσµατικά και µε λιγότερη 
οικονοµική επιβάρυνση. 
Έχοντας υπόψη τα προηγούµενα, µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό γιατί η λογική του 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µπορεί να δώσει ώθηση  στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αν το 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο µπορούσε να «ποσοτικοποιηθεί», ή διαφορετικά να διαµοιραστεί σε 
διακριτά κοµµάτια, τα οποία θα µπορούσαν κατά µια συγκεκριµένη διαµόρφωση να πακεταριστούν, 
ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε καθένα από αυτά, θα µπορούσε να είναι δυνατή η γρήγορη και 
ανέξοδη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού, µε το κατά βούληση συνδυασµό τους. Η δηµιουργία ενός 
τέτοιου εκπαιδευτικού συστήµατος δεν διαφέρει από – ας θυµηθούµε τα περί βιβλίου που αρχικά 
αναφέραµε- το να περιδιαβαίνει κανείς στους διαδρόµους µίας βιβλιοθήκης και να µπορεί σε ελάχιστο 
χρόνο και µε µηδαµινό κόστος να διαλέγει κεφάλαια ή ενότητες από διάφορα βιβλία ή και ολόκληρα 
βιβλία συνδυάζοντάς τα στη δηµιουργία ενός δικού του προσωπικού βιβλίου ή συστήµατος µάθησης.  
Τα ίδια κεφάλαια, ενότητες βιβλία θα ήταν διαθέσιµα και σε οποιονδήποτε άλλο να τα χρησιµοποιήσει 
µε διαφορετική οργάνωση ή συνδυάζοντάς τα µε άλλα, ώστε και εκείνος µε τη σειρά του  να 
ικανοποιήσει τις δικές του µαθησιακές ανάγκες. Το ρόλο της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική µάθηση 
θα το παίξουν «αποθήκες εκπαιδευτικού περιεχοµένου» (instructional repositories), οι οποίες διαµέσου 
κάποιου λογισµικού  διαχείρισης περιεχοµένου (LMS  ή Learning Management System) θα 
εξασφαλίζουν τις παραπάνω λειτουργίες σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο. (Βλέπε συστατικό Learning 
Resources στο σχέδιο προτύπου IEEE LTSC 1484.1/D9 για την αρχιτεκτονική του εκπαιδευτικού 
λογισµικού). 

 

  5.1.2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  (LEARNING OBJECTS  ή  LO) 
Παρά όµως τη φανερά µεγάλη υπόσχεση που δίνουν οι παραπάνω ιδέες, υπάρχουν πολλά θέµατα για 

συζήτηση από τη διεθνή κοινότητα για την ανάπτυξη και την εφαρµογή τους. Και αυτό διότι η 
προσέγγιση αυτή είναι πρωτοεµφανιζόµενη και δεν υπάρχει προηγούµενη εµπειρία. Μια από τις 
µεγαλύτερες δυσκολίες είναι η προσπάθεια να οριστεί ένα εκπαιδευτικό κοµµάτι. Θα οριστεί από το 
µέγεθός του, από το σκοπό του, από τις ιδιότητές του; Πώς το εκπαιδευτικό του περιεχόµενο θα µπορεί 
να διαµοιραστεί σε επιµέρους κοµµάτια, τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά µε 
άλλα κοµµάτια; Και πώς αυτό το περιεχόµενο, µπορεί να υπερπηδήσει τα εµπόδια που θέτουν οι 
διαφορές κουλτούρας και γλώσσας; Μπορεί το παραπάνω µοντέλο να εξυπηρετήσει την διδακτική 
πρακτική; κλπ…Η προσπάθεια φέρνει αποτελέσµατα και δηµιουργία τεχνικών προδιαγραφών και 
διεθνών προτύπων γύρω από το εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Ήδη από δεκαετίας στην διεθνή κοινότητα 
της ηλεκτρονικής µάθησης γίνεται λόγος για τα «µαθησιακά αντικείµενα» (Learning Objects 1).  

Το διεθνές πρότυπο των µεταδεδοµένων για µαθησιακά αντικείµενα, LOM, από την IEEE/LTSC 
περιέχει ορίζει ότι «µαθησιακό αντικείµενο ή LO»  είναι «κάθε οντότητα, ψηφιακή ή όχι, η οποία µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για την µάθηση, εκπαίδευση ή κατάρτιση». Ο ορισµός αυτός είναι όµως πολύ γενικός 
και επιτρέπει, στην φάση της υλοποίησης, µια µεγάλη ποικιλία διαφορετικών διαβαθµίσεων 
περιεχοµένου. Στην συγκριτική ανάλυση των µοντέλων διαβάθµισης, που παρουσιάζονται διεθνώς 
παρέχοντας και τα πλήρη στοιχεία διαµόρφωσής τους, (Verbert K. & Duval E., 2004), εξετάζονται έξι 
διαφορετικά µοντέλα διαβάθµισης περιεχοµένου και γίνεται µια προσπάθεια ενοποίησης και 

                                                 
1 Αναφέρονται και σαν Learning Units στην βιβλιογραφία. Στην εργασία αυτή θα αναφέρονται πάντα 
σαν Learning Objects , που είναι η πλέον σύγχρονη αναφορά. 
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δηµιουργίας ενός γενικότερου µοντέλου, το οποίο να µπορεί να αντιπροσωπεύσει το κάθε ένα από 
αυτά. Τα µοντέλα που εξετάζονται είναι τα εξής: 

 
1. Learnativity Content Model 
Το µοντέλο αυτό εισάγει την παρακάτω ταξινοµία: 
 

 
∆ιάγραµµα  30 : Μοντέλο ιεράρχησης εκπαιδευτικού περιεχόµενου (Learnativity). 
 
 
Παρατηρούµε ότι αριστερά στο διάγραµµα υπάρχουν τα πρωτογενή υλικά ( Raw Assets) για την 

δηµιουργία λογισµικού εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Αυτά µπορεί να είναι µια πρόταση κειµένου ή 
µια παράγραφος, εικόνες, κινούµενες εικόνες(animations), προσοµοιώσεις, τα οποία από µόνα τους δεν 
µπορούν να υποστηρίξουν κανένα συγκεκριµένο νόηµα. Αµέσως δεξιότερα, µε µια µικρή οργάνωση 
των προηγουµένων µπορούµε να περάσουµε σε πληροφοριακά κοµµάτια (Information Blocks), τα 
οποία αυτόνοµα µπορούν να παρουσιάσουν µια αρχή, είτε µια ιδέα, είτε µια διαδικασία, είτε ένα 
γεγονός. Με κατάλληλη οργάνωση αυτών δεξιότερα µπορούµε να έχουµε τα «µαθησιακά αντικείµενα» 
ή Learning Objects,  τα οποία αυτόνοµα µπορούν να υποστηρίξουν ένα αντικειµενικό σκοπό 
διδασκαλίας. Με την κατάλληλη οργάνωση των τελευταίων µπορεί να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα το 
οποίο µπορεί  να υποστηρίξει έναν ολόκληρο συνδυασµό αντικειµενικών σκοπών διδασκαλίας 
κατ΄αναλογία της διδακτικής ώρας (Lessons) και µε την κατάλληλη οργάνωση των τελευταίων έχοµε 
την υποστήριξη από το σύστηµα των διδακτικών στόχων ενός εξαµήνου ή ενός έτους σπουδής 
(Course). 
Όσο µεγαλώνει η οργάνωση, δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά στο διάγραµµα, τόσο περισσότερο 

αποκτά εκπαιδευτικό στόχο (σηµασία –νόηµα)  το περιεχόµενο. Ειδικότερα, διδακτικό περιεχόµενο 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη διαβάθµιση του «µαθησιακού αντικειµένου»  ή Learning Object, 
που είναι η πιο µικρή µονάδα εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Υπάρχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση 
µεταξύ της δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης ενός ψηφιακού κοµµατιού  και του βαθµού εστίασης 
σε συγκεκριµένο σκοπό, του  περιεχοµένου που αυτό περιέχει, όπως φαίνεται από τα βέλη του 
διαγράµµατος. Και ενώ η επαναχρησιµοποίηση (re-usability) είναι απαραίτητη για όλα όσα 
περιγράψαµε προηγουµένως, το εστιασµένο διδακτικό περιεχόµενο είναι ευθέως ανάλογο µε την 
αποτελεσµατικότητα της µάθησης. Υπάρχει δηλαδή ένα δίπολο, µε δύο αντικρουόµενους πόλους το 
σηµείο ισορροπίας των οπoίων, είναι το «µαθησιακό αντικείµενο». 
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Το µοντέλο της Microsoft και το µοντέλο του Academic Co-lab είναι παραλλαγές του µοντέλου 
αυτού. 

 
 
 
2.SCORM Content Aggregation Model 
Το µοντέλο περιέχει τα παρακάτω συστατικά: 

 
∆ιάγραµµα  31 : Μοντέλο ιεράρχησης εκπαιδευτικού περιεχόµενου(SCORM). 

 
Assets: που είναι ψηφιακές αναπαραστάσεις µέσων, κειµένου, εικόνων, ήχους, ιστοσελίδων ή άλλου 

τύπου δεδοµένων τα οποία µπορούν να παρουσιαστούν διαµέσου του Παγκόσµιου Ιστού. 
Sharable Object (SCO): που αναπαριστά µια συλλογή από assets. Για την εξασφάλιση δυνατότητας 

επαναχρησιµοποίησης, το εκπαιδευτικό περιεχόµενο που ως οντότητα περιέχει, θα πρέπει να είναι 
ανεξάρτητο από τη διαχείρισή του. Για παράδειγµα θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
διαφορετικές εµπειρίες µάθησης και για διαφορετικούς κάθε φορά αντικειµενικούς σκοπούς 
διδασκαλίας. 

Content Aggregation: είναι µια δοµή, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύνθεση πολλών 
εκπαιδευτικών πόρων σε µια καλά δοµηµένη µονάδα µάθησης. Για παράδειγµα, κεφάλαιο, εξάµηνο 
κτλ 

(Περισσότερες πληροφορίες για το SCORM στις σελίδες 81- 91) 
 
3. CISCO RLO/RIO Model 

 
∆ιάγραµµα  32 : Μοντέλο ιεράρχησης εκπαιδευτικού περιεχόµενου (CISCO RLO/RIO Model). 
 
Ένα επαναχρησιµοποιήσιµο µαθησιακό αντικείµενο (Reusable Learning Object ή RLO) είναι µια 

συλλογή από 7 συν ή πλην 2 επαναχρησιµοποιήσιµων αντικειµένων πληροφορίας (Reusable 
Information Objects ή RIOs), ενός κοµµατιού για την γενική εποπτεία όλων, µιας σύνοψης και ενός 
κοµµατιού αξιολόγησης. 
Τα επαναχρησιµοποιήσιµα αντικείµενα πληροφορίας (RIOs) είναι κοµµάτια πληροφοριών 

δηµιουργηµένα γύρω από ένα απλό αντικειµενικό σκοπό διδασκαλίας. Κάθε ένα από αυτά αποτελείται 
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από πτυχές περιεχοµένου, πτυχές πρακτικής και πτυχές αξιολόγησης. Μια πτυχή πρακτικής, δίνει για 
παράδειγµα στο µαθητή τη δυνατότητα να εφαρµόσει τη γνώση και τις δεξιότητες που παρέχονται και 
µια πτυχή αξιολόγησης καθορίζει κατά πόσο επιτεύχθηκε ο αντικειµενικός σκοπός διδασκαλίας. 

 
 
4. NETg Learning Object Model 

 
 

 
∆ιάγραµµα  33 : Μοντέλο ιεράρχησης εκπαιδευτικού περιεχόµενου (NETg). 

 
Η NETg χρησιµοποίησε από τους πρώτους την ιδέα του «µαθησιακού αντικειµένου» στην 

ηλεκτρονική µάθηση. Χρησιµοποιεί µια ιεραρχία τεσσάρων επιπέδων, σειρά µαθηµάτων(course), 
µονάδα (unit), µάθηµα (lesson) και θέµα (topic). Ένα θέµα (topic) αναπαριστά ένα ανεξάρτητο 
µαθησιακό αντικείµενο, το οποίο περιέχει ένα αντικειµενικό σκοπό διδασκαλίας και παρέχει µια 
ανάλογη δραστηριότητα και δυνατότητα αξιολόγησης. 
 

  5.1.3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Στην πραγµατικότητα εκείνο το οποίο προκύπτει σαν αναγκαιότητα, για την επαναχρησιµοποίηση 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου, είναι η δηµιουργία κάποιας προτυποποιηµένης αρχιτεκτονικής 
περιεχοµένου, η οποία σε αφηρηµένο επίπεδο να µπορεί να αντιπροσωπεύσει όλες τις διαφοροποιήσεις 
µοντέλων διαβάθµισης περιεχοµένου, που µπορούν να παρουσιαστούν στην ηλεκτρονική µάθηση. Η 
προσπάθεια προς αυτή τη κατεύθυνση έχει αρχίσει να επιβάλλει τον όρο «αρχιτεκτονική 
περιεχοµένου» κατ΄αναλογία µε τον όρο «αρχιτεκτονική λογισµικού» και εξειδικευµένους τεχνικούς 
προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Οι Verbert K. & Duval E. προσπαθώντας να δηµιουργήσουν ένα γενικότερο µοντέλο, στο οποίο να 

µπορούν να αντιπροσωπευτούν και οι έξι προαναφερόµενες διαµορφώσεις περιεχοµένου καταλήγουν 
στο εξής : 

 
 

∆ιάγραµµα 34: Πρόταση γενικευµένου µοντέλου ιεράρχησης εκπαιδευτικού περιεχοµένου(Verbert K. & 
Duval E., 2004) 
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όπου: 
Content fragments: είναι µαθησιακά περιεχόµενα στην πιο βασική τους µορφή, όπως κείµενο, ήχος, 

βίντεο. Αντιπροσωπεύουν ξεχωριστούς πόρους, που δεν  αλληλοσυσχετίζονται. 
Content objects: είναι σύνολα αποτελούµενα από content fragments τα οποία αλληλοσυσχετίζονται 

πλέον µέσα στα όρια του κάθε συνόλου.  
Η έννοια που δίνουν οι Verbert K. & Duval E. για τα δύο αυτά µορφώµατα, είναι ότι τα content 

fragments παρουσιάζονται σε κάποια συγκεκριµένη περίπτωση, π.χ. µια συγκεκριµένη δραστηριότητα, 
ένας συγκεκριµένος άνθρωπος ενώ η σύλληψη των content objects βρίσκεται σε αφηρηµένο επίπεδο, 
π.χ. οι ρόλοι των ανθρώπων, τα είδη των δραστηριοτήτων κλπ. 

Learning objects:  είναι σύνολα από υλοποιηµένα content objects που περιέχουν και ένα 
αντικειµενικό σκοπό διδασκαλίας. Καθορίζουν µια τοπολογία µεταξύ των συστατικών τους και έχουν 
την δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλα περιβάλλοντα. Μπορούν να δηµιουργηθούν συναθροίσεις από 
learning objects.  

 
Μπορούµε να δούµε συγκεντρωτικά τις διαφοροποιήσεις στην διαβάθµιση του εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου και την γενίκευση που προτείνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός πίνακας διαβάθµισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 
 
Με τη χρησιµοποίηση αυτού του πίνακα, µπορούµε να συζητήσουµε για την δυνατότητα από κοινού 

χρησιµοποίησης όλων αυτών των διαφορετικών διαβαθµίσεων περιεχοµένου, µε στόχο πάντα την 
επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, την δυνατότητα απευθείας σύνθεσης (on the 
fly) «µαθησιακών αντικειµένων», την αλληλεπίδραση µεταξύ των κλπ. Στην πρώτη γραµµή 
αναφέρεται το γενικευµένο µοντέλο. Για παράδειγµα ένα Learning Object από την ιεραρχία της 
Learnativity, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ιεραρχία της CISCO, εάν περιέχει 7 συν ή πλην δύο 
αντικείµενα πληροφοριών και κοµµάτια γενικής εποπτείας, σύνοψης και αξιολόγησης. Εάν περιέχει 
λιγότερα πληροφοριακά στοιχεία οι δύο διαβαθµίσεις δεν είναι συµβατές. Ένα επαναχρησιµοποιήσιµο 
µαθησιακό αντικείµενο της CISCO, είναι συµβατό στην διαβάθµιση της NETg, εάν περιέχει έναν απλό 
αντικειµενικό σκοπό διδασκαλίας, µια σχετική δραστηριότητα όπως και δυνατότητα αξιολόγησης της 
επίτευξης του αντικειµενικού σκοπού. 

 
Από τα προηγούµενα καθίσταται προφανής, η ανάγκη δηµιουργίας κάποιου διεθνούς προτύπου, 

πάνω στην «αρχιτεκτονική περιεχοµένου». Το πρότυπο αυτό θα πρέπει κατ’ αναλογία να αποσαφηνίζει 
εκλεπτύνσεις του και επιµέρους αναγκαιότητες για δηµιουργία διεθνών προτύπων για κάλυψη των 
εκλεπτύνσεων αυτών. 
Σε κάθε καινούργια ιδέα και την υλοποίησή της, µπορεί βέβαια κάποιος να αναφέρει µειονεκτήµατα 

και πλεονεκτήµατα. Μια πλήρης υλοποίηση δηµιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου, 
βασισµένου στην ιδέα του «µαθησιακού αντικειµένου»,  απαιτεί αρκετούς χειρισµούς. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση των χειρισµών αυτών ελαχιστοποιεί τον αριθµό των µειονεκτηµάτων.  Οι χειρισµοί αυτοί 
µπορεί να αφορούν: 

• Τις αποθήκες του διδακτικού ηλεκτρονικού υλικού.  
• Την αρχιτεκτονική σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού µε βάσει την ιδέα του «µαθησιακού 

αντικειµένου». 
• Την εύκολη πρόσβαση στα υπάρχοντα «µαθησιακά αντικείµενα». 
• Την ίδια τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας (interoperability)  των «µαθησιακών 

αντικειµένων». 
• Τη δυνατότητα συνδυασµού των «µαθησιακών αντικειµένων» σε µεγαλύτερες ενότητες 

περιεχοµένου. 
• Τη δυνατότητα διαχωρισµού διδακτικού περιεχοµένου σε «µαθησιακά αντικείµενα». 
• Τον τρόπο σχεδίασης των «µαθησιακών αντικειµένων» ώστε να είναι 

επαναχρησιµοποιήσιµα (re-usability). 
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• Την δηµιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου για τα «µαθησιακά αντικείµενα». 
• Τη κάλυψη από τα «µαθησιακά αντικείµενα» διαπολιτισµικών διαφορών. 
• Κλπ. 

 
 
Η µελέτη γύρω από τα παραπάνω θέµατα, είναι αυτή που οδηγεί τη διεθνή κοινότητα στην 

δηµιουργία τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που έχουν σχέση µε το εκπαιδευτικό περιεχόµενο. 
Τα περισσότερα από αυτά, χρησιµοποιούν την γλώσσα σήµανσης XML, ορίζοντας είτε ένα XML 
Document Type Definition (DTD)  είτε ένα XML Schema Definition (XSD). Αρκετές τεχνικές 
προδιαγραφές προέρχονται και από την κοινοπραξία  WWW Consortium και χρησιµοποιούν την 
HTML. (HyperText Markup Language ). 
Μία τεχνική προδιαγραφή, η οποία εστιάζει περισσότερο στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο, είναι η 

“Question and Test Interoperability (QTI)”, που δηµιουργήθηκε από την IMS  και χρησιµοποιείται και 
σε αυτή η XML. 
Αλλά ενώ οι διάφορες τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα που δηµιουργούνται αφορούν το 

τεχνικό µέρος της υλοποίησης της ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχοµένου µε βάση τα «µαθησιακά 
αντικείµενα», υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη  και οι οποίοι έχουν 
να κάνουν µε τον ανθρώπινο παράγοντα.  
∆ηλαδή θα πρέπει για παράδειγµα: 

• Να δεχτεί πρώτα από όλα, εκείνος ο οποίος αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισµικό, να το 
ιεραρχήσει µε τέτοια δοµή, ώστε αυτόνοµα διδακτικά κοµµάτια του (µαθησιακά 
αντικείµενα ή Learning Objects), να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ελεύθερα και από 
άλλους δηµιουργούς εκπαιδευτικού λογισµικού, για ένα διαφορετικό αντικειµενικό σκοπό 
διδασκαλίας. Να µπορεί να δεχθεί ότι η εφαρµογή που έχει δηµιουργήσει, θα µπορεί να 
διαµορφωθεί κάποιες φορές περαιτέρω από άλλα πρόσωπα, ώστε η τελική της χρήση να 
έχει πιθανώς διαφορετικό στόχο, από εκείνο που ο ίδιος είχε σχεδιάσει. Αυτό παραπέµπει 
σε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και εποµένως είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί 
κάποιο πρότυπο που να εξασφαλίζει αυτά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Αν φανταστούµε, στο 
σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον, ένα εκπαιδευτικό οργανισµό που επιλέγει να 
λειτουργήσει µε τον τρόπο αυτό, θα πρέπει κάτι να τον εξασφαλίζει από τους 
ανταγωνιστικούς παρόµοιους οργανισµούς. 

• Θα πρέπει, τουλάχιστον στην αρχή της εφαρµογής της διαδικασίας αυτής, ο δηµιουργός να 
καταβάλλει µεγαλύτερη προσπάθεια για να οργανώσει την ύλη του σε αυτοτελή διδακτικά 
κοµµάτια (µαθησιακά αντικείµενα ή Learning Objects), στα οποία θα καταστήσει ελεύθερη 
την πρόσβαση στην διεθνή κοινότητα.  

• Ο µαθητής πιθανόν σε ορισµένες καταστάσεις να χρειαστεί να επιδείξει αυτενέργεια για την 
επιλογή των «µαθησιακών αντικειµένων» που του ταιριάζουν, άρα να καταβάλλει 
µεγαλύτερο κόπο από όταν κάτι του προσφέρεται εντελώς έτοιµο. 

• Επίσης ο µαθητής θα πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα µιας διαφορετικά οργανωµένης 
εκπαίδευσης από αυτή που του προσφέρεται σήµερα µε ετήσια ή εξαµηνιαία µαθήµατα ή 
προγράµµατα σπουδών. 

• Κλπ.. 
 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί, ότι παρόλη την πολύχρονη αναφορά για τα «µαθησιακά αντικείµενα», 
το πρώτο διεθνές συµπόσιο το οποίο διενεργήθηκε γύρω από την σύλληψη, το καθορισµό και την 
υλοποίησή τους, έγινε το 2003 κάτω από την αιγίδα της AACE ( Association for the Advancement of 
Computing in Education) των ΗΠΑ. Σε αυτό επικοινωνήθηκαν εµπειρίες από δοκιµαστική χρήση, 
αλλά και οι θετικές ή οι αρνητικές στάσεις των ερευνητών για τα «µαθησιακά αντικείµενα».                
( διαθέσιµο στη http://www.aaea.org/conf/edmedia/LO2003Symposium.pdf)  
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5.2. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
Η τεχνική αυτή αναφέρεται και στα δύο είδη του εκπαιδευτικού περιεχοµένου που έχουν αναφερθεί 
και βασίζεται στην ιδέα των µεταδεδοµένων (metadata) 

5.2.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
Τα µεταδεδοµένα µπορούν να οριστούν σαν «δεδοµένα για τα δεδοµένα». Προσαρµόζονται σε 

οποιουδήποτε είδους δεδοµένα θέλουµε να αναφέρουµε, να δείξουµε, να εντοπίσουµε ή να 
επαναχρησιµοποιήσουµε. Αφορούν εποµένως και τις τεχνολογίες των Επικοινωνιών και της 
Πληροφορικής, ιδιαίτερα εκείνες που σχεδιάζονται για τοπικά δίκτυα ή για το  ∆ιαδίκτυο.  
Στο χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης και σύµφωνα µε όσα µέχρι τώρα αναφέραµε, παρέχουν την 

δυνατότητα να περιγραφεί απολύτως και να προσδιοριστεί ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο, µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να εντοπιστεί, συνδυαστεί και παραδοθεί στον συγκεκριµένο µαθητή, το 
σωστό υλικό, στον σωστό χρόνο. Έρχονται δηλαδή σαν συµπληρωµατικό και απαραίτητο βοήθηµα 
των «µαθησιακών αντικειµένων» (Learning Objects), για την υλοποίηση µιας βαθµωτής  
αρχιτεκτονικής εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Και αυτό, διότι εκτός από την «ποσοτικοποίηση» του 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου που υπόσχονται τα «µαθησιακά αντικείµενα», είναι απαραίτητη και η 
κατά κάποιο τρόπο οργανωµένη αποθήκευσή τους, πράγµα το οποίο εξυπηρετείται από την ιδέα των 
µεταδεδοµένων. 
Αξίζει πάντως να σηµειωθεί, ότι σαν ιδέα η χρήση των µεταδεδοµένων µπορεί θεωρητικά να 

επεκταθεί και σε άλλες «οντότητες», εκτός από το εκπαιδευτικό περιεχόµενο,  όπως κώδικα 
λογισµικού, υλικοτεχνική υποδοµή κλπ., και ότι αποτελεί παράδειγµα της δύναµης των απλών 
πραγµάτων. 
Τα µεταδεδοµένα µπορεί να είναι εντελώς αντικειµενικά, όπως παραδείγµατος χάρη όταν 

αναφέρονται στο όνοµα του συγγραφέα ή στον τίτλο του άρθρου, στο µέγεθος ενός αρχείου, ή στην 
θέση που κατέχει ένα αρχείο σε µια βάση δεδοµένων αλλά και εντελώς υποκειµενικά όπως όταν 
αναφέρονται στο στυλ της µάθησης το οποίο επιθυµεί ένας µαθητής. 
Το συστατικό Catalog Info στο διάγραµµα 22,  για την προτυποποίηση της CSA αρχιτεκτονικής του 

εκπαιδευτικού λογισµικού, είναι αυτό το οποίο αφορά τα µεταδεδοµένα στην σχεδίαση. Το συστατικό 
αυτό πολλές φορές αναφέρεται και σαν “Learning Object Metadata”.  
 

5.2.2. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
Η σύλληψη της ιδέας και η χρησιµοποίηση των µεταδεδοµένων δεν οφείλεται στην διεθνή 

εκπαιδευτική κοινότητα και στην ηλεκτρονική µάθηση. Εξυπηρέτησε –µε κάποια περιορισµένη και 
ανάλογη µε τις συνθήκες µορφή- και άλλες αναγκαιότητες οργάνωσης αντικειµένων αλλά και 
πληροφοριών, οι οποίες δεν είχαν ψηφιακή µορφή. Με την είσοδο στις νέες τεχνολογίες δόθηκε η 
ευκαιρία µερικά µεταδεδοµένα να µετατραπούν σε ψηφιακή µορφή, ενώ τα δεδοµένα που 
αντιπροσώπευαν, πιθανώς να είχαν απλά τη φυσική τους µορφή. (εδώ φαίνεται, ότι τα µεταδεδοµένα 
και τα δεδοµένα στα οποία στοχεύουν, µπορούν να βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικούς ή και 
διαφορετικού είδους αποθηκευτικούς χώρους) 
 
Σε αυτό το διευρυµένο πλαίσιο, ίσως ένας χρησιµότερος τρόπος προσέγγισης για τα µεταδεδοµένα, 

είναι  αν τα  ορίσουµε ως το "σύνολο όλων αυτών, που κάποιος µπορεί να πει, για οποιοδήποτε  
αντικείµενο πληροφοριών  σε οποιοδήποτε επίπεδο συνάθροισης."  Σε αυτή τη προσέγγιση, ένα 
αντικείµενο πληροφοριών είναι «οτιδήποτε µπορεί να εξεταστεί και να υποστεί χειρισµό από έναν 
άνθρωπο ή ένα σύστηµα ως ιδιαίτερη οντότητα» Το αντικείµενο µπορεί να αποτελείται από ένα ενιαίο 
στοιχείο, ή µπορεί να είναι ένα σύνολο πολλών στοιχείων. Γενικά όλα τα αντικείµενα πληροφοριών, 
ανεξάρτητα από τη φυσική τους µορφή ή το νοηµατικό τους περιεχόµενο, διαθέτουν τρία 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα – το περιεχόµενο, το πλαίσιο, και τη δοµή – τα οποία µπορούν να 
απεικονιστούν µε τη χρήση µεταδεδοµένων.   
 

• Το περιεχόµενο   αφορά αυτό που το αντικείµενο πληροφοριών περιέχει ή στο οποίο 
αναφέρεται και είναι  εγγενές   σε ένα αντικείµενο πληροφοριών.   

• Το πλαίσιο  δείχνει από ποιούς, προερχόµενες από ποιο είδος, γιατί, που και πώς συντέθηκαν 
οι διάφορες πτυχές για  τη δηµιουργία του αντικειµένου πληροφοριών και είναι  εξωγενές    
σε σχέση µε αυτό.   

• Η δοµή αφορά το επίσηµο σύνολο διασυνδέσεων µέσα ή ανάµεσα στα µεµονωµένα 
αντικείµενα πληροφοριών και µπορεί να είναι είτε εγγενές  είτε  εξωγενές χαρακτηριστικό.   
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Οι επαγγελµατίες πολιτιστικής κληρονοµιάς και πληροφοριών όπως οι γραµµατείς µουσείων, οι 

υπεύθυνοι των καταλόγων βιβλιοθηκών και οι αρχειοθέτες, εφαρµόζουν όλο και περισσότερο τον όρο 
«µεταδεδοµένα» σε πληροφορίες προστιθεµένης αξίας που δηµιουργούν για να κανονίσουν, να 
περιγράψουν, να κάνουν εντοπίσηµα  ή διαφορετικά να ενισχύσουν την πρόσβαση στα αντικείµενα 
πληροφοριών. Αυτή που προηγήθηκε όλων ήταν η ανάπτυξη µεταδεδοµένων  για βιβλιοθήκες, µε 
σκοπό την παροχή τόσο της φυσικής όσο και της νοηµατικής πρόσβασης στο περιεχόµενο. Τα 
µεταδεδοµένα αυτά περιλαµβάνουν δείκτες, περιλήψεις και αρχεία καταλόγων που δηµιουργούνται 
σύµφωνα µε «κανόνες καταχώρησης» και «δοµικά και νοηµατικά πρότυπα» όπως για παράδειγµα το 
MARC(Machine Readable Cataloging format), ή «οργανωτικές δοµές» που δηµιουργήθηκαν και 
υποστηρίζονται από κάποια Αρχή όπως τα LCSH (Library of Congress Subject Headings) ή το AAT 
(Art and Architecture Thesaurus). Τέτοιου είδους βιβλιογραφικά µεταδεδοµένα έχουν δηµιουργηθεί 
συλλογικά από τη δεκαετία του '60 και έχουν τεθεί στην διάθεση των βιβλιοθηκών και των χρηστών 
µέσω αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων, όπως on line δηµόσιοι κατάλογοι πρόσβασης ή on line 
εµπορικές βάσεις δεδοµένων.  
Μια άλλη περίπτωση χρησιµοποίησης µεταδεδοµένων αποτελούν τα Μουσεία. Ένα µεγάλο µέρος 

των αρχειακών δραστηριοτήτων των µουσείων έχει εστιάσει παραδοσιακά στο  χαρακτηριστικό 
«πλαίσιο», το οποίο αναφέραµε παραπάνω. Η διευκρίνιση και η συντήρηση του «πλαισίου» είναι  αυτό 
που βοηθά στον προσδιορισµό και τη συντήρηση της αξίας των αρχείων και των χειροποίητων 
αντικειµένων κατά τη διάρκεια του χρόνου, όπως επίσης βοηθά και τους ερευνητές στην  ανάλυση και 
την ερµηνεία τους  
Εν ολίγοις, σε ένα περιβάλλον αντικειµένων πληροφοριών, στο οποίο ένας χρήστης µπορεί να έχει 

πρόσβαση µέσα από ένα δίκτυο, τα µεταδεδοµένα:  

• πιστοποιούν την αυθεντικότητα και το βαθµό πληρότητας του περιεχοµένου.   

• καθιερώνουν και τεκµηριώνουν το πλαίσιο του περιεχοµένου.   

• προσδιορίζουν και εκµεταλλεύονται τις δοµικές σχέσεις που υπάρχουν, µεταξύ των -και 
µέσα  στα , αντικείµενα πληροφοριών. 

• παρέχουν µια σειρά των νοηµατικών σηµείων πρόσβασης για ένα όλο και περισσότερο 
διαφορετικό φάσµα χρηστών.  

• παρέχουν µερικές από τις πληροφορίες µε τις οποίες ένας επαγγελµατίας πληροφοριών µας 
έχει εφοδιάσει, µέσα από ένα πλαίσιο φυσικής αναφοράς ή έρευνας 

 
Όλες αυτές οι προοπτικές οδηγούν σε µια πολύ ευρεία αντίληψη για τα µεταδεδοµένα, τα οποία είναι 

χρήσιµο να διαιρεθούν σε ευδιάκριτες κατηγορίες. 
 
5.2.2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τις κατηγορίες των µεταδεδοµένων και αναφέρει τις λειτουργίες που 

κάθε µια από αυτές εξυπηρετεί όπως και χαρακτηριστικά παραδείγµατα. 
Α/Α Τύπος κατηγορίας Λειτουργία κατηγορίας Παραδείγµατα  
1 ∆ιοικητικός  µεταδεδοµένα που χρησιµοποιούνται 

στη διαχείριση των πηγών των 
πληροφοριών  

- Πληροφορίες αποκτήσεων  
- ∆ικαιώµατα αναπαραγωγής 
- Τεκµηρίωση των νοµικών   
απαιτήσεων πρόσβασης  
- Πληροφορίες θέσης  
- Κριτήρια επιλογής για την 
ψηφιοποίηση 
- Έλεγχος και διαφοροποίηση 
έκδοσης µεταξύ των 
προηγουµένων εκδόσεων 
- ∆ιαδροµές του ελέγχου που 
δηµιουργούνται από τα 
συστήµατα αρχειοθέτησης  

2 Περιγραφικός  µεταδεδοµένα που χρησιµοποιούνται 
για να περιγράψουν ή να 
προσδιορίσουν τις πηγές 

- Αρχεία καταχώρησης  
- Εξειδικευµένοι δείκτες  
- Σχέσεις υπερδεσµών µεταξύ 

57 



«∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ »   -   ΜΕΡΟΣ Ι 

πληροφοριών  των πηγών  
- Σχολιασµοί από τους 
χρήστες  
- µεταδεδοµένα για τα 
συστήµατα αρχειοθέτησης 
που παράγονται από τους 
δηµιουργούς αρχείων.  
 

3 Συντήρηση  Μεταδεδοµένα σχετικά µε τη 
διαχείριση της συντήρησης των 
πηγών πληροφοριών  

- Τεκµηρίωση της φυσικής 
κατάστασης των πόρων   
- Τεκµηρίωση των ενεργειών 
που λαµβάνονται για να 
συντηρηθούν οι φυσικές και 
ψηφιακές εκδόσεις των 
πόρων, π.χ., της 
αναζωογόνησης στοιχείων και 
της µετανάστευσης σε άλλα 
συστήµατα 

4 Τεχνικός  Τα µεταδεδοµένα που αφορούν το 
πώς ένα σύστηµα λειτουργεί ή πως 
τα µεταδεδοµένα συµπεριφέρονται  

- Τεκµηρίωση υλικού και 
λογισµικού  
- Πληροφορίες ψηφιακής 
αναλογικής µεταλλαγής, π.χ., 
σχήµατα, αναλογίες 
συµπίεσης. 
- Κατάδειξη των χρόνων 
απόκρισης συστηµάτων  
- Στοιχεία επικύρωσης και 
ασφάλειας, π.χ., κλειδιά 
κρυπτογράφησης, κωδικοί 
πρόσβασης  

5 Χρήση  Μεταδεδοµένα  σχετικά µε το 
επίπεδο και τον τρόπο χρήσης των 
πηγών πληροφοριών  

- Αρχεία εκθεµάτων  
- παρακολούθηση των ιχνών 
των χρηστών  
-επαναχρησιµοποίηση και 
πληροφορίες σε πολλές 
εκδόσεις (versions) 

 
Εκτός από τους διαφορετικούς τύπους κατηγοριών των µεταδεδοµένων και τις λειτουργίες τους, τα 
µεταδεδοµένα έχουν επίσης ιδιότητες µε πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο πίνακας 2 δείχνει 
µερικές από τις βασικές ιδιότητες των µεταδεδοµένων και τα χαρακτηριστικά τους, µε παραδείγµατα. 
 
 
 

5.2.2.2. Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Α/Α Ιδιότητες  Χαρακτηριστικά  Παραδείγµατα  
Τα εσωτερικά µεταδεδοµένα που 
παράγονται από τον ίδιο το 
δηµιουργό του περιεχοµένου, την 
ώρα που αυτό για πρώτη φορά 
δηµιουργείται. 
 

- Ονόµατα αρχείων και 
πληροφορίες επιγραφών  
- ∆οµές καταλόγου  
- Σχήµα αρχείων και σχέδιο 
συµπίεσης  

1 Πηγή 
µεταδεδοµένων  

Τα εξωτερικά µεταδεδοµένα που 
δηµιουργούνται αργότερα, συχνά από 
κάποιο άλλο και όχι από τον αρχικό 
δηµιουργό  
 
 

- Αρχεία καταχώρησης  
- ∆ικαιώµατα και άλλες 
νοµικές πληροφορίες  
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Μεταδεδοµένα  που παράγονται 
αυτόµατα από έναν υπολογιστή  
 

- ∆είκτες κλειδιά  
- ίχνη χρηστών  

2 Μέθοδος 
δηµιουργίας 
µεταδεδοµένων 

Μεταδεδοµένα που δηµιουργούνται 
από τους ανθρώπους  

- Περιγραφικές δηλώσεις 
µεταδεδοµένων όπως τα 
αρχεία καταλόγων και τα 
µεταδεδοµένα του Dublin 
Core 

τα µεταδεδοµένα  που 
δηµιουργούνται από πρόσωπα που 
δεν είναι ειδικοί πληροφοριών, όπως  
πχ ο αρχικός δηµιουργός ενός 
αντικειµένου πληροφοριών  

- Metatags (Μετα ετικέττες} 
που δηµιουργούνται  για 
προσωπικές ιστοσελίδες  
- Προσωπικά συστήµατα 
αρχειοθέτησης  

3 Φύση των 
µεταδεδοµένων  

Ειδικά µεταδεδοµένα  που 
δηµιουργούνται από ειδικούς 
θεµάτων πληροφοριών,. 

- Εξειδικευµένοι τίτλοι  
- Αρχεία MARC  
- µεταδεδοµένα  εύρεσης  

Στατικά µεταδεδοµένα που δεν 
αλλάζουν ποτέ µόλις δηµιουργηθούν  

- Τίτλος, προέλευση, και 
ηµεροµηνία της δηµιουργίας 
µιας πηγής πληροφοριών  

∆υναµικά µεταδεδοµένα που 
µπορούν να αλλάξουν µε τη χρήση ή 
το χειρισµό ενός αντικειµένου 
πληροφοριών  

- ∆οµή καταλόγου  
- Log ins συναλλαγής 
χρηστών  
- Ανάλυση εικόνας  

Μακροπρόθεσµα µεταδεδοµένα 
απαραίτητα για την εξασφάλιση ότι 
το αντικείµενο πληροφοριών θα 
συνεχίζει να είναι προσβάσιµο και 
χρησιµοποιήσιµο  

- Τεχνικές πληροφορίες 
σχήµατος και επεξεργασίας  
- Πληροφορίες δικαιωµάτων 
- ∆ιοικητική τεκµηρίωση 
συντήρησης  

4 Θέση  

Βραχυπρόθεσµα µεταδεδοµένα, κυρίως συναλλακτικής φύσης  
∆οµηµένα µεταδεδοµένα που 
προσαρµόζονται σε µια ορισµένη 
τυποποιηµένη δοµή  

- MARC  
- TEI και EAD  
- τοπικές διαµορφώσεις 
βάσεων δεδοµένων  

5 ∆οµή  

Μη δοµηµένα µεταδεδοµένα, που 
δηµιουργούνται  χωρίς καµιά 
προσαρµογή  σε ορισµένη δοµή  

- Μη δοµηµένοι σχολιασµοί 
σηµειώσεων  

 
 

5.2.2.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-  
             ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
Ένα αντικείµενο πληροφοριών, µπορεί να µετατραπεί σε ή να έχει εξ’ αρχής ψηφιακή µορφή. 

Ειδικότερα η ηλεκτρονική µάθηση ασχολείται µε αντικείµενα πληροφοριών που έχουν τελικά ψηφιακή 
µορφή, δηλαδή το εκπαιδευτικό περιεχόµενο διαφόρων εκπαιδευτικών λογισµικών. Όπως 
προαναφέρθηκε, µε τον όρο εκπαιδευτικό περιεχόµενο, δεν αποκλείεται  και το ψηφιακό υλικό που 
αφορά τις επιδόσεις ή της προτιµήσεις ενός µαθητή ή τις προϋποθέσεις και αναγκαιότητες µιας 
συγκεκριµένης εκπαιδευτικής στρατηγικής. Η διαδροµή πλέον του ψηφιακού αυτού αντικειµένου 
πληροφοριών στο πέρασµα του χρόνου, µπορεί να περιγραφεί µε τα παρακάτω στάδια: 
 
∆ηµιουργία: Τα αντικείµενα εισάγονται σε ένα ψηφιακό σύστηµα πληροφοριών µε τη ψηφιακή τους 
δηµιουργία ή µε τη µετατροπή τους σε ψηφιακή µορφή. Πολλαπλές εκδόσεις του ίδιου αντικειµένου 
µπορούν να δηµιουργηθούν για τη συντήρηση, την έρευνα, τη διάδοση ή ακόµα και  για λόγους 
ανάπτυξης προϊόντων. Μερικά διοικητικά και περιγραφικά µεταδεδοµένα µπορούν να 
συµπεριληφθούν από το δηµιουργό.  
Οργάνωση: Τα αντικείµενα, αυτοµάτα ή όχι, οργανώνονται στη δοµή του ψηφιακού συστήµατος 
πληροφοριών και πρόσθετα µεταδεδοµένα για τα αντικείµενα αυτά µπορούν να δηµιουργηθούν µέσω 
της εγγραφής στα Μητρώα, µέσα από την καταχώρησή τους σε καταλόγους, και τις διαδικασίες 
εύρεσης.  
Έρευνα και ανάκτηση:  Τα αποθηκευµένα αντικείµενα, είναι στη διάθεση των χρηστών για 
αναζήτηση και ανάκτηση. Οι µηχανές (ΗΥ) και τα δίκτυά τους δηµιουργούν µεταδεδοµένα σύµφωνα 
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µε τους αλγορίθµους ανάκτησης, τις συναλλαγές χρηστών, και την αποτελεσµατικότητα συστηµάτων 
στην αποθήκευση και την ανάκτηση.  
Χρησιµοποίηση: Τα ανακτηµένα αντικείµενα χρησιµοποιούνται, αναπαράγονται, και τροποποιούνται. 
Μπορεί να δηµιουργηθούν µεταδεδοµένα σχετικά µε τους σχολιασµούς χρηστών, µε τα δικαιώµατα 
που ακολουθούν και µε τον έλεγχο της έκδοσης του αντικειµένου.  
Συντήρηση και διάθεση: Τα αντικείµενα πληροφοριών υποβάλλονται στις διαδικασίες όπως η 
αναζωογόνηση, η µετανάστευση από µηχανή σε µηχανή και ο έλεγχος της ακεραιότητας για να 
εξασφαλισθεί η συνεχής διαθεσιµότητά τους. Μεταδεδοµένα µπορούν να αντιστοιχούν και στις 
δραστηριότητες αυτές   συντήρησης και  διάθεσης. 
Απόσυρση: Τα αντικείµενα πληροφοριών που είναι ανενεργά ή όχι πλέον απαραίτητα µπορούν να 
αποσυρθούν από τη διάθεση. Μεταδεδοµένα µπορεί και εδώ να χρησιµοποιηθούν για καθαρά 
«ιστορικούς» λόγους. 
 

5.2.2.4. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Όσο αφορά ειδικότερα την ψηφιοποίηση των µεταδεδοµένων- φυσικά η ψηφιακή µορφή 

µεταδεδοµένων είναι αυτή που ενδιαφέρει την ηλεκτρονική µάθηση, σχεδόν κάθε υπάρχουσα συλλογή 
µεταδεδοµένων, έχει µετατραπεί στην ψηφιακή της µορφή σε ψηφιακά συστήµατα πληροφοριών.  
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρατηρήσουµε τα παρακάτω: 

  
1. Τα µεταδεδοµένα γενικότερα δεν είναι απαραίτητο να είναι ψηφιακά.  Οι επαγγελµατίες 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και πληροφοριών έχουν δηµιουργήσει  τέτοιου είδους 
µεταδεδοµένα στο παρελθόν,  διαχειριζόµενοι διάφορες συλλογές αντικειµένων.  

2. Τα ψηφιακά µεταδεδοµένα όµως,  µπορεί να αναπαριστούν κάτι περισσότερο από την 
περιγραφή ενός αντικειµένου. Ενώ οι επαγγελµατίες βιβλιοθηκών είναι εξοικειωµένοι µε τα 
µεταδεδοµένα, όταν αυτά αναφέρονται σε περιγραφή ή καταχώρηση σε κάποιο κατάλογο, τα 
ψηφιακά µεταδεδοµένα µπορούν επίσης να δείξουν το πλαίσιο, τη διαχείριση, την 
επεξεργασία, τη συντήρηση και τη χρήση των πόρων που περιγράφονται.   

3. Τα ψηφιακά µεταδεδοµένα µπορούν να προέλθουν από ποικίλες πηγές. Μπορεί να 
καταχωρηθούν  από έναν άνθρωπο (δηµιουργό περιεχοµένου, επαγγελµατία πληροφοριών, 
χρήστη), να δηµιουργηθούν αυτόµατα από έναν υπολογιστή, ή να προκύψουν µέσω µιας 
σχέσης σε έναν άλλο πόρο όπως ένας σύνδεσµο υπερ-κειµένου.   

4. Τα µεταδεδοµένα συνεχίζουν να αυξάνονται ως προς την ποσότητα, κατά τη διάρκεια της 
ζωής ενός αντικειµένου ή ενός συστήµατος πληροφοριών. Μεταδεδοµένα δηµιουργούνται, 
τροποποιούνται, και µερικές φορές ακόµη και αποσύρονται, σε διάφορα σηµεία της διάρκειας 
της ζωής ενός πόρου.  (βλέπε και παραπάνω τα στάδια της ψηφιακής διαδροµής των 
αντικειµένων πληροφορίας, µε τα οποία συνδέονται) 

5. Τα µεταδεδοµένα ενός αντικειµένου πληροφοριών µπορούν ταυτόχρονα να είναι στοιχεία 
µεταδεδοµένων ενός άλλου αντικειµένου πληροφοριών.  

 

5.2.3. ΣΧΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Οι ψηφιακοί χώροι αποθήκευσης των µεταδεδοµένων και των αντικειµένων πληροφοριών στα οποία 

αυτά αναφέρονται, πιθανόν να είναι οι ίδιοι, πιθανώς όµως να είναι και  εντελώς διαφορετικοί και οι 
διαχειριστές του ενός, όπου είναι αποθηκευµένα τα µεταδεδοµένα,  να µην έχουν καµία απολύτως 
δυνατότητα διαχείρισης στον άλλο, όπου βρίσκονται τα αντικείµενα πληροφοριών και αντιστρόφως. Η 
διαχείριση ψηφιακών οντοτήτων περιλαµβάνει βέβαια και την οργάνωσή τους σε διάφορα σχήµατα. 
Και όπως και γενικότερα η διαχείριση, η οργάνωση εξυπηρετείται από τα µεταδεδοµένα. Τα 
µεταδεδοµένα που αναφέρονται λοιπόν σε µια συλλογή αντικειµένων, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 
µεταξύ τους κάποια οργανωτική συνάφεια ή συνακολουθία. Αυτή ή συνάφεια είναι που τους δίνει την 
καταπληκτική τους δύναµη και βοηθά τις διάφορες εφαρµογές να τα επεξεργαστούν. Τέτοιου είδους 
µεταδεδοµένα ονοµάζονται δοµηµένα (controlled) (βλέπε παραπάνω τον πίνακα µε τα χαρακτηριστικά 
των µεταδεδοµένων).  
Ο όρος «ελεγχόµενο λεξιλόγιο» (Controlled Vocabulary), αναφέρεται σε «µια συλλογή από 

επιλεγµένους όρους µεταδεδοµένων , που χρησιµοποιείται για αποδοτικότερη ανάκτηση περιεχοµένου». 
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Οι όροι του, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση περιεχοµένου, την δηµιουργία 
συστηµάτων περιγραφικών λέξεων και για την δηµιουργία οδηγών µοντέλων και σχηµάτων για βάσεις 
δεδοµένων. 
Εκτός των ελεγχοµένων λεξιλογίων, όταν τα στοιχεία µεταδεδοµένων είναι δοµηµένα, µπορούν να 

οργανωθούν µε αρκετά διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν διεθνώς πολλά σχήµατα τέτοιας 
οργάνωσης, όπως «Ταξινοµίες» (taxonomies), «Θησαυροί» (thesaurus), «Οντολογίες» (ontologies), 
«Ευρετήρια» (index catalogue), τα οποία πολλές φορές συγχέονται και χρησιµοποιούνται αδιακρίτως. 
Λόγω του ότι στο γενικότερο προβληµατισµό για τη δηµιουργία διεθνών προτύπων για τα 
µεταδεδοµένα, όλα αυτά τα σχήµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο θα προσπαθήσουµε να δώσουµε κάποιες 
διαφοροποιήσεις τους. 

 
5.2.3.1.  ΤΑΞΙΝΟΜΙΕΣ (Taxonomies) 
Είναι γενικά ένα σύνολο από όρους ελεγχοµένου λεξιλογίου, συνήθως ιεραρχικής µορφής. Μπορούν 

να βοηθήσουν στην εξερεύνηση συστηµάτων. Παράδειγµα: 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
  ΕΠ. ΑΧΑΪΑΣ 
    ΠΑΤΡΑ 
 
Αν και υπάρχουν πολλοί ορισµοί στο ∆ιαδίκτυο, συχνά αντικρουόµενοι ή ασαφείς, δύο από αυτούς 

προσδιορίζουν την έννοια της ταξινοµίας.  
Ορισµός 1: σύµφωνα µε τους Alan Gilchrist and Peter Kibby στο «Taxonomies for business : access 

and  connectivity in a wired world»  
(http://www.tfpl.com/areas_of_expertise/taxonomies/_report_/taxonomy_report.html)  
 Ταξινοµία  είναι: 

• Ένας συσχετισµός των διαφορετικών λειτουργικών όρων που χρησιµοποιούνται από µια 
επιχείρηση. 

• Με σκοπό την υποστήριξη ενός µηχανισµού πλοήγησης και πρόσβασης στο «πνευµατικό» 
κεφάλαιό της. 

• Παρέχοντας εργαλεία όπως βοηθήµατα πλοήγησης σε δικτυακές πύλες (portals), 
δικαιώµατα χρήσης αρχείων, µηχανές αναζήτησης και χάρτες γνώσης 

• Και πιθανόν µια βάση γνώση 
 
Ορισµός 2 : Από την Jean Graef στο άρθρο της  « Managing Taxonomies Strategically»  
(http://www.montaque.com/review/taxonomy3.html)  
Taxonomies είναι: 

• ∆οµές που παρέχουν τρόπους κατηγοριοποίησης αντικειµένων (ζωντανούς οργανισµούς, 
προϊόντα, βιβλία…) σε µια σειρά ιεραρχηµένων οµάδων, ώστε να είναι εύκολη η 
αναγνώριση, η µελέτη και ο εντοπισµός τους 

• Που αποτελούνται από δύο µέρη, τις δοµές και τις εφαρµογές. Οι δοµές συνίστανται από τις 
κατηγορίες των όρων και τον τρόπο που αυτές διαρθρώνονται, ενώ οι εφαρµογές είναι τα 
εργαλεία πλοήγησης µε τα οποία οι χρήστες θα φθάσουν στην πληροφορία. 

    
Γενικότερα οι ταξινοµίες: 

• Υποστηρίζουν δοµές, περιεχόµενο και εργαλεία πλοήγησης. 
• ∆ηµιουργούνται συχνά από την συγχώνευση και λογική οργάνωση διαφορετικών 

«θησαυρών» και «ευρετηρίων». 
• Προσαρµόζονται να εκφράζουν την γλώσσα, την κουλτούρα και τους στόχους ενός ειδικού 

εγχειρήµατος. 
• ∆ηµιουργούνται συχνά µε το συνδυασµό ανθρώπινης προσπάθειας και ειδικού λογισµικού. 
• Μπορεί να αναφέρονται σε ανόµοιες πηγές πληροφοριών. Σε τοπικά δίκτυα µπορεί να 

αναφέρονται σε εσωτερικές πηγές, όπως e-mails, memos, ανθρώπους και έγγραφα όπως 
επίσης και σε εξωτερικές πηγές όπως βιβλία, κοµµάτια βιβλίων και ιστοσελίδες. 

• Είναι δυναµικές µε την έννοια ότι  πρέπει σταθερά να επεκτείνονται και να υφίστανται 
εκλέπτυνση. 

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι ταξινοµίες είναι θεµελιώδη σχήµατα οργάνωσης και δεν οδηγούν 
απευθείας σε σελίδες ή ετικέτες πλοήγησης 
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5.2.3.2. ΘΗΣΑΥΡΟΙ (THESAURUS). 
 
Πρόκειται για ταξινοµίες που περιλαµβάνουν  επιπλέον πληροφορίες για αλληλοσυσχετιζόµενους και 

συγγενείς όρους. Είναι ένας πολυπλοκότερος τύπος «Ελεγχοµένου Λεξικού» και πολλές φορές 
χρησιµοποιείται για την προτυποποίηση της ορολογίας διαφόρων οργανισµών και δευτερευόντως για 
να  δίνει πληροφορίες σε συστήµατα πλοήγησης και έρευνας. 

 
Υπάρχουν τρία είδη σχέσεων που µπορούν να εφαρµοστούν µεταξύ δύο όρων: 
Α) Ιεραρχικές σχέσεις (Hierachical relationships) 

1. Broader Term (BT) που δείχνει ένα όρο ευρύτερης εµβέλειας. Πρακτικά θα πρέπει να 
υπάρχει ένας και µόνο ένας ΒΤ για κάθε όρο, έτσι ώστε να δηµιουργείται µια απλή 
ιεραρχία. Για παράδειγµα, τα Windows 95 θα έχουν σαν ΒΤ τα Microsoft Windows. 

2. Narrower Term (NT) που δείχνει ένα όρο πιο περιορισµένης εµβέλειας. Για κάθε όρο 
πιθανώς να υπάρχουν περισσότεροι από ένας ΝΤ. Για παράδειγµα  ο όρος Microsoft 
Windows θα έχει όρους ΝΤ τα Windows 95, τα Windows 98, τα Windows XP κλπ. 

  Β) Συνδετικές σχέσεις (Associative relationships) 
1. Related Term (RT) που είναι ένας άλλος όρος της ιεραρχίας, που συνδέεται µε κάποιο τρόπο 

διαφορετικό από την θέση µέσα σε µια απλή ιεραρχία. Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση 
συγγενικών ειδών. Για παράδειγµα σε ένα «θησαυρό» λειτουργικών συστηµάτων τα windows 
95 , 98, XP µπορούν να συνδεθούν µε RT σχέση. 

Γ) Ισοδύναµες σχέσεις (Equivalence relationships  ή κάποιες φορές σαν Prescriptive relationships) 
1. Use Term (USE ή SEE ή PT) –εάν ο «θησαυρός» περιέχει εναλλακτικούς όρους, οι οποίοι για 

κάποιο λόγο έχουν απαξιωθεί, η σχέση αυτή δείχνει το σωστό όρο που πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί. Ένας όρος µπορεί για παράδειγµα να απαξιωθεί όταν είναι απαρχαιωµένος. 
Ένας όρος µπορεί να έχει µόνο ένα ή κανένα όρο συνδεδεµένο µαζί του µε USE σχέση. Είναι 
λογικό να αποφεύγονται οι αλυσίδες όρων και τα loops. 

2. UseForTe (UF)—το αντίστροφο της UseTerm σχέσης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
συνδέσει ένα όρο µε πολλούς άλλους. 

 
Για όλες αυτές τις σχέσεις υπάρχουν τυπικές συντµήσεις. Οι αγγλικές συντµήσεις είναι αυτές που 
αναφέρονται παραπάνω, αλλά Γαλλικές, Γερµανικές, Ιταλικές και Ισπανικές συντµήσεις υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα: http://www.chin.gc.ca/Resources/Publications/Guidelines/English/Appendices/abl 
Κάποιες από τις παραπάνω σχέσεις δηµιουργούν ζευγάρια όρων, εποµένως η ύπαρξη του ενός 
συνεπάγεται τον άλλο. 
 
Επιπρόσθετα µε τις παραπάνω γνωστές σχέσεις, υπάρχει και µια σειρά άλλων, όχι τόσο 

διαδεδοµένων όπως: 
 

• SynonymTerm (SYN ή SY)—που χρησιµοποιείται για να συνδέσει συνώνυµους όρους 
χωρίς να προσδιορίζει τον προτιµότερο. Χρήση ανταγωνιστική ως προς τα προαναφερόµενα 
UseTerm και UseForTerm. 

• MicroThesauri (MT)—που είναι υψηλού επιπέδου οµαδοποιήσεις   χρησιµοποιούµενες για 
κατηγοριοποίηση όρων. Κάθε ΜΤ οδηγεί σε µια λίστα από όρους σε αυτό το microthesaurus 

• ScopeNote (SN)—δεν είναι ακριβώς σχέση, αρκετά εργαλεία για «θησαυρούς» επιτρέπουν 
την προσθήκη σηµειώσεων πεδίου «δράσης-εµβέλειας», σε κάποιους όρους, οι οποίες 
περιγράφουν ή ορίζουν την χρήση του όρου µέσα στο «θησαυρό» και χρησιµοποιούνται όταν 
το νόηµα του όρου δεν µπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς µόνο από την ύπαρξή του. Για 
παράδειγµα όταν πρέπει να διευκρινιστεί η χρήση του όρου ή διάφοροι κανόνες που την 
αφορούν. 

• HistoryNote(HN)—είναι άλλος ένας σχολιασµός όρου, ο οποίος χρησιµοποιείται για την 
έκφραση της ιστορίας του όρου µέσα στο «θησαυρό». Πότε προστέθηκε, πότε έγινε 
τροποποιήθηκε, λόγους κ.λ.π. 

• BroaderTermPartative  / NarrowTermPartative  (BTP / NTP) – δηλώνει ότι η broader / 
narrower σχέση, είναι µε την έννοια ότι το Α είναι µέρος του Β. Για παράδειγµα, ένας σκληρός 
δίσκος είναι µέρος ενός κοµπιούτερ. 

• BroaderTermGeneric / NarrowerTermGeneric (BTG / NTG)—δηλώνει ότι η broader / 
narrower σχέση είναι µε την έννοια ότι ο broader όρος είναι µια γενικότερη κλάση ή όνοµα για 
τους narrower όρους. Για παράδειγµα  ο όρος ποντίκι ανήκει σε ένα γενικότερο όρο το 
τρωκτικό. 
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• BroaderTermInstance / NarrowerTermInstance (BTI / NTI)—δηλώνει ότι ο narrower όρος 
είναι ένα στιγµιότυπο ή ένα παράδειγµα του broader όρου.  

 
5.2.3.3  ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ (ONTOLOGIES) 
Οι «οντολογίες» µοιάζουν µε (ή καλύτερα περιέχουν, όπως θα φανεί παρακάτω)  τις «ταξινοµίες», 

αλλά  υπάρχει σε αυτές η δυνατότητα για χρησιµοποίηση πλουσιότερων «σηµαντικά» σχέσεων 
µεταξύ των όρων και των ιδιοτήτων τους, καθώς επίσης και ακριβέστατων  κανόνων για το πώς πρέπει 
να καθοριστούν οι όροι και οι σχέσεις τους. Επειδή οι «οντολογίες» κάνουν περισσότερα από τον απλό 
έλεγχο ενός λεξικού, λογίζονται και σαν «αναπαραστάσεις γνώσης» (Knowledge Representation). Ο 
συνηθέστερος ορισµός για την «οντολογία» είναι: «ο προσδιορισµός της αντίληψης κάποιου για ένα 
τοµέα γνώσης». Για λόγους κατανόησης θα πρέπει να εξετάσουµε τις οντολογίες, σε σχέση και µε τα 
προηγούµενα σχήµατα που αναφέραµε για την οργάνωση δοµηµένων µεταδεδοµένων. 
Οι άνθρωποι (και οι έξυπνοι πράκτορες των υπολογιστικών συστηµάτων) έχουν τυπικά κάποια 

αντίληψη ή σύλληψη για την έννοια των διαφόρων όρων. Τα προγράµµατα λογισµικού απαιτούν 
µερικές φορές προϋποθέσεις για τις εισόδους και τις εξόδους τους, οι οποίες  θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθούν και ως προδιαγραφές του προγράµµατος. Οµοίως οι οντολογίες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να παρέχουν µια συγκεκριµένη προδιαγραφή των ονοµάτων των όρων και των 
εννοιών των όρων. Αλλά, µέσα στο πλαίσιο της σκέψης κατά την οποία µια οντολογία είναι µια 
προδιαγραφή της αντίληψης της έννοιας ενός όρου, υπάρχουν ακόµα διάφορες πιθανές εκλεπτύνσεις. 
Οι οντολογίες του ∆ιαδικτύου µπορούν να ειδωθούν µέσα από ένα φάσµα διαφορετικών βαθµών 
λεπτοµέρειας η οποία τις χαρακτηρίζει. Κάποιος µπορεί να απεικονίσει ένα απλό (γραµµικό) φάσµα 
των ορισµών τους όπως πχ στο σχήµα κατωτέρω. Αυτό το είδος αποσαφήνισης για τις οντολογίες, 
προέκυψε όντως από µια συνοµιλία προετοιµασίας για κάποιο συνέδριο τεχνικής νοηµοσύνης.  Οι 
συµµετέχοντες  Lehman, McGuinness, Ushold, και Welty που επιλέχτηκαν λόγω της πολυετούς 
εµπειρίας τους στις οντολογίες, διαπίστωσαν ότι αντιµετώπιζαν πολλές διαφορετικές προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις από την µεριά των διαφόρων εµπλεκοµένων, ώστε να καθορίσουν ένα πλαίσιο για την 
έννοια της οντολογίας. Η McGuinness ξεκαθάρισε την εικόνα σε αυτή που περιγράφεται  παρακάτω. 

 

What is an Ontology?What is an Ontology?

Catalog/
ID

General
Logical

constraints

Terms/
glossary

Thesauri
“narrower

term”
relation

Formal
is-a

Frames
(properties)

Informal
is-a

Formal
instance Value 

Restrs.

Disjointness, 
Inverse, part-

of…

 
                               ∆ιάγραµµα 35: Ένα φάσµα οντολογίας  
 
 
Ας εξετάσουµε το διάγραµµα 32 σηµείο προς σηµείο. 
Σηµείο 1: (Catalog / ID)  

Μια από τις απλούστερες έννοιες µιας πιθανής οντολογίας µπορεί να είναι ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο  – 
δηλαδή ένας πεπερασµένος κατάλογος όρων (αναφέρθηκε και παραπάνω). Οι κατάλογοι είναι ένα 
παράδειγµα αυτής της κατηγορίας απλούστατων οντολογιών. Οι κατάλογοι µπορούν να παρέχουν µια 
σαφή ερµηνεία των όρων  – παραδείγµατος χάριν, κάθε χρήση ενός όρου, ας πούµε αυτοκίνητο  – θα 
δείξει ακριβώς το ίδιο προσδιοριστικό  – ας πούµε 25.    
Σηµείο 2: (Terms / Glossary) 

Μια άλλη πιθανή προδιαγραφή οντολογίας είναι ένα γλωσσάριο (ένας κατάλογος όρων και εννοιών). 
Οι έννοιες διευκρινίζονται χαρακτηριστικά ως δηλώσεις φυσικής γλώσσας. ∆εδοµένου ότι οι άνθρωποι 
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µπορούν να διαβάσουν τις εκφράσεις της φυσικής  τους γλώσσας και να τις ερµηνεύσουν, αυτό τους 
παρέχει ένα είδος σηµασιολογίας ή σηµασίας. Πάντως, οι ερµηνείες αυτές δεν είναι σαφείς και έτσι τα 
γλωσσάρια δεν είναι επαρκή για τους έξυπνους πράκτορες των υπολογιστικών συστηµάτων και κατά 
συνέπεια δεν είναι δυνατόν οι υπολογιστικές µηχανές να  τα επεξεργαστούν. 
Σηµείο 3: «Θησαυροί»(Thesauri) (Βλέπε και παραπάνω αναλυτικότερα) 

Οι «Θησαυροί» παρέχουν κάποια πρόσθετη σηµασιολογία στις σχέσεις µεταξύ των όρων. Παρέχουν 
πληροφορίες όπως π.χ οι σχέσεις συνωνύµων όρων. Σε πολλές περιπτώσεις οι σχέσεις τους µπορούν να 
ερµηνευθούν σαφώς από τους  έξυπνους πράκτορες των υπολογιστικών συστηµάτων. Πρέπει όµως να 
σηµειωθεί ότι οι Thesauri δεν παρέχουν µια ρητή ιεραρχία (αν και µε το BroaderTerm και 
NarrowerTerm, θα µπορούσαν να συναγάγουν µια απλή ιεραρχία).    

 
Ένας µικρός αριθµός ανθρώπων θεωρεί τις προηγούµενες τρεις κατηγορίες (καταλόγων, γλωσσαρίων 

και θησαυρών) οντολογίες, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που προτιµούν, προτού  κάτι θεωρηθεί 
ως µια οντολογία, να πρέπει να συµπεριλαµβάνει µια ρητή ιεραρχία. Μια ιεραρχία είναι ένα σχήµα 
κατηγοριών και υποκατηγοριών σαν το παράδειγµα που δόθηκε προηγουµένως στις ταξινοµίες, οι 
οποίες παρέχουν την υλοποίηση των βασικών εννοιών generalization and specialization (γενίκευσης 
και ειδίκευσης).  

 
Σηµείο 4: Άτυπη ιεραρχία (Informal is –a) 
Στο διαδίκτυο το Yahoo, παρέχει µια ιεραρχία. Η ιεραρχία αυτή εντούτοις, δεν περιέχει ακριβώς 

καθορισµένες υποκατηγορίες. Τέτοιου είδους οργανώσεις αντιπροσωπεύονται στο σηµείο αυτό του 
διαγράµµατος, δεδοµένου ότι το ίδιο µε το Yahoo συµβαίνει και σε πολλά άλλα σχήµατα οργάνωσης 
στον ∆ιαδίκτυο.  Τα ιεραρχικά σχέδια οργάνωσης αυτού του είδους, χαρακτηρίζονται από το ότι, µια 
συγκεκριµένη κατηγορία είναι µια περίπτωση µιας γενικότερης κατηγορίας, αλλά αυτό δεν συµβαίνει 
στο εκατό τις εκατό των περιπτώσεων. Παραδείγµατος χάριν για το Yahoo, η γενική κατηγορία 
«ενδυµασία» περιλαµβάνει µια υποκατηγορία «γυναίκα» (που θα έπρεπε να είναι ακριβέστερα 
«ενδυµασία των γυναικών») η οποία περιλαµβάνει µε τη σειρά της τις υποκατηγορίες  «εξαρτήµατα 
ενδυµασίας» και «φορέµατα».  Ενώ λοιπόν συµβαίνει, ότι κάθε περίπτωση ενός φορέµατος είναι µια 
περίπτωση ενδυµασίας, δεν ισχύει ότι ένα φόρεµα είναι γυναίκα και δεν ισχύει επίσης ότι ένα άρωµα 
είναι µια περίπτωση ενδυµασίας, όπως φαίνεται να ορίζεται από την ιεραρχική δοµή. Πρόκειται 
δηλαδή για ένα είδος ανάµειξης των κατηγοριών-υποκατηγοριών (όχι αληθινές σχέσεις µεταξύ τους) 
που εµφανίζεται σε πολλά σχήµατα στο ∆ιαδίκτυο .  Αλλά χωρίς αληθινές σχέσεις κατηγοριών-
υποκατηγοριών, θα δούµε ότι ορισµένα είδη παραγωγικών χρήσεων των οντολογιών γίνονται 
προβληµατικά.   
 
Σηµείο 5: Τυπική ιεραρχία (Formal is-a) 
Το επόµενο σηµείο στο διάγραµµα περιλαµβάνει τις οργανώσεις µε ακριβείς ιεραρχίες 

υποκατηγοριών. Σε αυτά τα συστήµατα εάν το Α είναι ευρύτερη κατηγορία του Β  και εάν ένα 
αντικείµενο είναι µια περίπτωση του Β απαραιτήτως έπεται ότι το αντικείµενο αυτό είναι µια 
περίπτωση του Α. Παραδείγµατος χάριν, εάν το «φόρεµα» είναι µια υποκατηγορία της κατηγορίας  
«ενδυµασία» και το «αγαπηµένο φόρεµα» είναι µια περίπτωση της κατηγορίας «φόρεµα», συνάγεται 
ότι το «αγαπηµένο φόρεµα»  είναι µια περίπτωση της κατηγορίας «ενδυµασία». Οι ακριβείς ιεραρχίες 
υποκατηγοριών είναι απαραίτητες για την εκµετάλλευση της κληρονοµικότητας από την ευρύτερη 
στην περιεχόµενη κατηγορία (….ή και κλάση µπορεί να σκεφτεί κανείς…). 

 
Σηµείο 6: Τυπικές σχέσεις περιπτώσεων (Formal instance) 
Το σηµείο αυτό στο γραµµικό φάσµα οντολογίας  του διαγράµµατος, αναφέρεται σε σχήµατα που 

περιλαµβάνουν και τις χαρακτηριστικές σχέσεις µεταξύ των διαφόρων  περιπτώσεων. Μερικά σχέδια 
οργάνωσης περιλαµβάνουν µόνο τα ονόµατα των κατηγοριών ενώ άλλα στηρίζονται στο περιεχόµενο.  

 
Σηµείο 7: Ιδιότητες  κατηγοριών (Frame properties) 
Το σηµείο αυτό αναφέρεται σε οργανώσεις στις οποίες  οι κατηγορίες περιλαµβάνουν και 

πληροφορίες ιδιοτήτων. Παραδείγµατος χάρη, η κατηγορία «ενδυµασία» µπορεί να περιλάβει τις 
ιδιότητες «της τιµής» και «υλικού κατασκευής». Το συγκεκριµένο φόρεµα, µπορεί να έχει µια τιµή 
100€ και µπορεί να φτιάχτηκε από βαµβάκι. Οι ιδιότητες γίνονται πιο χρήσιµες όταν διευκρινίζονται 
σε γενικό επίπεδο κατηγορίας και κληρονοµούνται έπειτα µε συνέπεια από τις υποκατηγορίες και τις 
περιπτώσεις τους. Για παράδειγµα σε µια ιεραρχία που απευθύνεται σε καταναλωτές, µια γενική 
κατηγορία όπως το «καταναλωτικό προϊόν» πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε µια ιδιότητα «τιµής».  
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Σηµείο 8: Περιορισµοί αξίας ιδιοτήτων (Value Restrictions)  
Πρόκειται για ένα εκφραστικότερο σηµείο στο φάσµα οντολογίας , το οποίο περιλαµβάνει και τους 

περιορισµούς αξίας. Εδώ µπορούµε να τοποθετήσουµε περιορισµούς σε αυτό το οποίο µπορεί να 
συµπληρώσει µια ιδιότητα. Παραδείγµατος χάρη, µια ιδιότητα «τιµής» να περιοριστεί ώστε να έχει ένα 
υλικό συµπληρώσεως που να είναι υποχρεωτικά ένας αριθµός (ή ένα αριθµός από ένα ορισµένο 
σύνολο αριθµών) και η ιδιότητα «υλικού κατασκευής» µπορεί να περιοριστεί ώστε να συµπληρώνεται 
ας πούµε µόνο  από  ένα είδος υλικού. Εδώ µπορούµε να δούµε ένα πιθανό πρόβληµα σε ένα σχέδιο 
ταξινόµησης που δεν υποστηρίζει ακριβείς σχέσεις κατηγοριών-υποκατηγοριών που αναφέραµε 
προηγούµενα.. Παραδείγµατος χάριν, εάν το «άρωµα» ήταν µια υποκατηγορία της κατηγορίας  
«ενδυµασία», θα κληρονοµούσε την ιδιότητα του «υλικού κατασκευής» και τον περιορισµό για την 
συµπλήρωση που δηλώθηκε γι αυτή (…. ένα άρωµα φτιαγµένο από βαµβάκι...??) 

 
Σηµείο 9: Λογικοί περιορισµοί (General Logical Constraints  και Disjointness, Inverce, Part of..) 
∆εδοµένου ότι οι οντολογίες πρέπει να εκφράζουν όλο και περισσότερες πληροφορίες, οι 

εκφραστικές αναγκαιότητές τους αυξάνονται. Παραδείγµατος χάρη, µπορεί να θελήσουµε να 
συµπληρώσουµε την αξία µιας ιδιότητας  µέσα από µια  µαθηµατική εξίσωση, χρησιµοποιώντας τις 
τιµές άλλων ιδιοτήτων. Μερικές γλώσσες επιτρέπουν στους ontologists να χρησιµοποιήσουν λογικές 
δηλώσεις. Οι πολύ εκφραστικές γλώσσες οντολογίας όπως αυτή που αναφέρεται στον  Ontolingua 
Server ( Farquhar κ.ά, 1997 ),  επιτρέπουν στους ontologists να χρησιµοποιήσουν κατηγορήµατα 
πρωτοβάθµιου κατηγορηµατικού λογισµού για να περιγράψουν τις σχέσεις µεταξύ των όρων αλλά  και 
ακόµα πιο λεπτοµερείς σχέσεις όπως ο διαχωρισµός των κατηγοριών, οι αντίστροφες σχέσεις, οι 
µέρος-ολόκληρες σχέσεις, κ.λ.π.   Σε αυτό λοιπόν το σηµείο του διαγράµµατος, οι οργανώσεις 
περιέχουν και όλες αυτές τις αυξηµένες δυνατότητες έκφρασης. 

 
Η κόκκινη γραµµή στο διάγραµµά µας έχει τέτοια θέση έτσι ώστε, όλα τα σηµεία δεξιά της να 

αναφέρονται σαν «οντολογίες» και να ικανοποιούν τουλάχιστον τους τρεις πρώτους όρους που 
δηλώνονται παρακάτω. Επιπλέον, όλα τα σηµεία αριστερά της µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µια 
βάση αναφοράς σε σχέση µε τα άλλα συστήµατα οργάνωσης. 

 Εδώ, θα θεωρήσουµε κάτι ως οντολογία όταν έχει τις ακόλουθες ιδιότητες.  
 
Υποχρεωτικές ιδιότητες, απλές οντολογίες.    

• Πεπερασµένο ελεγχόµενο (επεκτάσιµο) λεξιλόγιο   
• Σαφής ερµηνεία των κατηγοριών και των σχέσεων όρων    
• Ακριβείς ιεραρχικές σχέσεις µεταξύ των κατηγοριών- υποκατηγοριών 

  
 Θεωρούµε τις ακόλουθες ιδιότητες χαρακτηριστικές αλλά µη υποχρεωτικές:   

• Ύπαρξη ιδιοτήτων βασισµένων ανά κατηγορία   
• Αποκλειστικές δηλώσεις σχέσεων στην οντολογία   
• Προδιαγραφές περιορισµού  για  τις αξίες βασισµένες ανά-κατηγορία   

   
Τέλος, οι ακόλουθες ιδιότητες µπορούν να είναι επιθυµητές αλλά µη υποχρεωτικές ούτε    

χαρακτηριστικές:    
• Προδιαγραφές για τον διαχωρισµό των κατηγοριών σε µέρη  
• Προδιαγραφές λογικών σχέσεων µεταξύ των όρων.   
• ∆ιακεκριµένες σχέσεις, όπως αντίστροφος και µέρος-ολόκληρος   

 
Εξετάζοντας ακόµη περισσότερο τις «οντολογίες», θα τις χωρίσουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τις 

απλές οντολογίες, οι οποίες τηρούν τα προαναφερόµενα πρώτα τρία κριτήρια και τις σύνθετες 
«οντολογίες» στις οποίες παρέχεται µεγαλύτερη δυνατότητα εννοιολογικής αποσαφήνισης. Αυτό 
πρέπει να γίνει, επειδή γενικώς αναγνωρίζεται ότι η οικοδόµηση των περισσότερων  περίπλοκων 
σύνθετων οντολογιών µπορεί να έχει απαγορευτικό κόστος για ορισµένες εφαρµογές.    

 
5.2.3.3.1. ΑΠΛΕΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ 
Οι απλές οντολογίες εντούτοις δεν απαιτούν µεγάλο κόστος για την υλοποίησή τους και το πιο 

σηµαντικό, πολλές είναι ήδη διαθέσιµες. Οι απλές οντολογίες είναι διαθέσιµες µε πολλές µορφές που  
– πολλές υπάρχουν σήµερα δωρεάν στο ∆ιαδίκτυο και επίσης πολλές υπάρχουν ως εσωτερικές δοµές 
οργάνωσης πληροφοριών µέσα στις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήµια, κ.λ.π.... Υπάρχουν µερικές 
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προσπάθειες συνεργασίας όπως  η DMOZ ( www.dmoz.com) που παράγει µεγάλης έκτασης απλές 
οντολογίες.  Αλλά και λίγο πιο  περίπλοκες οντολογίες είναι διαθέσιµες σήµερα. Παραδείγµατος χάρη, 
το ενοποιηµένο ιατρικό γλωσσικό σύστηµα (UMLS -   http://www.nlm.nih.gov/research/umls/   είναι 
µια µεγάλη περίπλοκη οντολογία για την ιατρική ορολογία. Μερικές επιχειρήσεις όπως Cycorp 
(www.cyc.com  ) κάνει διαθέσιµα τα µέρη µεγάλων και λεπτοµερών οντολογιών. Θα αντιµετωπίσουµε 
παρακάτω το ζήτηµα της απόκτησης και της συντήρησης οντολογίας, αλλά για τώρα, πρέπει να 
τονιστεί ότι πολλές απλές και µερικές περίπλοκες οντολογίες είναι εύκολα διαθέσιµες σήµερα.  

 
Τρόποι χρησιµοποίησης των απλών οντολογιών στην πράξη. 
 
Κατ' αρχάς, παρέχουν ένα  ελεγχόµενο λεξιλόγιο. Αυτό από µόνο του µπορεί να παρέχει µεγάλη 

δυναµικότητα αφού οι χρήστες, οι συντάκτες και οι βάσεις δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιούν τους 
όρους από το ίδιο λεξιλόγιο. Επιπλέον τα διάφορα προγράµµατα µπορούν να διαθέτουν τέτοιου είδους 
διεπαφές οι οποίες να ενθαρρύνουν τη χρήση των ελεγχόµενων όρων του λεξιλογίου. Το αποτέλεσµα 
είναι ότι όλοι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν το ίδιο σύνολο όρων. Φυσικά, µερικοί από τους όρους 
µπορεί να πρέπει να χρησιµοποιηθούν βάση κάποιας άλλης αντίληψης, αλλά η κοινή χρήση όρων είναι 
µια αρχή για τη διαλειτουργικότητα.  
∆εύτερον, µια απλή οντολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για  την υποστήριξη οργάνωσης και 

πλοήγησης σε διάφορες περιοχές. Πολλοί δικτυακοί χώροι εκθέτουν σήµερα, στην αριστερή πλευρά 
µιας σελίδας, τις κατηγορίες µιας γενικής ιεραρχίας όρων. Οι κατηγορίες είναι ενεργές και ένας 
χρήστης µπορεί να τις επιλέξει και να επεκταθεί σε υποκατηγορίες.   

 Τρίτον, οι απλές οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν  τη ρύθµιση 
προσδοκίας του χρήστη. Είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της διεπαφής του 
χρήστη(user interface), ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες από µια 
ιστοσελίδα. Εάν µπορεί να ερευνήσει ακόµη και τις κορυφαίες κατηγορίες της ιεραρχίας, µπορεί 
γρήγορα να καθορίσει εάν η περιοχή θα έχει περιεχόµενο (ή/και υπηρεσίες) που τον ενδιαφέρει.  
Τέταρτο, οι απλές οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως  δοµές "οµπρέλας", οι οποίες θα 

µπορούν να επεκταθούν σύµφωνα µε τις ανάγκες. Μερικές ελεύθερα διαθέσιµες οντολογίες 
προσπαθούν να διαθέσουν µια ταξινοµική οργάνωση υψηλού επιπέδου, από την οποία πολλές άλλες 
ειδικότερες προσπάθειες, µπορούν να κληρονοµήσουν τους όρους. Το UNSPSC (Universal Standard 
Products and Services Classification      www.unspsc.org  ) είναι ένα τέτοιο σχέδιο κατηγοριοποίησης. 
Έγινε από κοινού από το πρόγραµµα Ανάπτυξης Ηνωµένων Εθνών και το Dun & Bradstreet µε σκοπό 
τη παροχή της υποδοµής για τη διαλειτουργικότητα των όρων στις περιοχές των προϊόντων και των 
υπηρεσιών. Παρέχει ένα σχέδιο ταξινόµησης (µε τους σχετικούς αριθµούς). Παραδείγµατος χάρη, η 
κατηγορία 50  – τρόφιµα, ποτό, και προϊόντα καπνού έχει µια οικογένεια 5010 υποκατηγοριών 
αποκαλούµενα "φρούτα και λαχανικά και καρύδια και οι σπόροι, που περιέχει στη συνέχεια µια 
υποκατηγορία 501015 τα λαχανικά, το οποίο έχει στη συνέχεια την υποκατηγορία προϊόντων 
50101538 φρέσκα λαχανικά. ∆ιάφοροι δηµιουργοί εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου σήµερα 
ψάχνουν τέτοιες δοµές οργάνωσης οµπρέλας και στην πραγµατικότητα ένας αριθµός από αυτούς έχει 
επιλέξει οι εφαρµογές του να είναι σύµφωνες µε το UNSPSC. Οι περισσότερες εφαρµογές θα πρέπει 
να επεκτείνουν αυτές τις οντολογίες για τις ανάγκες τους, αλλά εάν πρέπει να επιτευχθεί συνεργασία 
µεταξύ διαφόρων  προµηθευτών, είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί µια κοινή οντολογία ανώτερου 
επιπέδου. 
Πέµπτον, απλές οντολογίες µπορούν να παρέχουν  υποστήριξη για φυλλοµέτρηση (Browsing) στον 

Παγκόσµιο Ιστό. Το περιεχόµενο σε µια ιστοσελίδα µπορεί να συνδεθεί µε τους όρους από µια 
ταξινοµία. Αυτό µπορεί να γίνει από τον χρήστη, όπως πχ στο Yahoo ή µπορεί να γίνει αυτόµατα. 
Μόλις συνδεθεί µια σελίδα (ή υπηρεσία) µε έναν όρο που επιλέγεται από ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο, 
κατόπιν οι µηχανές αναζήτησης µπορούν να εκµεταλλευτούν την επικόλληση και να παρέχουν 
ενισχυµένες ικανότητες αναζήτησης.  
Έκτο, απλές οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παρέχουν  υποστήριξη αναζήτησης. 

Μια µέθοδος επέκτασης ερωτηµάτων αναζήτησης(queries) µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να 
επεκταθεί ένα ερώτηµα του χρήστη, µε όρους από πιο συγκεκριµένες κατηγορίες σε µια ιεραρχία. 
(McGuinnes, 1998). 
Έβδοµο, απλές οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην υποστήριξη αποσαφήνισης µιας 

έννοιας. Εάν ο ίδιος όρος εµφανίζεται σε πολλές θέσεις σε µια ταξινοµία, µια εφαρµογή µπορεί να 
κινηθεί προς ένα γενικότερο επίπεδο στην ταξινοµία προκειµένου να βρεθεί η έννοια της λέξης. Για 
παράδειγµα ο όρος Jordan αναφέρεται σε καλαθοσφαιριστή ή σε χώρα; 
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5.2.3.3.2. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ( ONTOLOGIES) 
Μέχρι αυτό το σηµείο, εστιάσαµε στις απλές οντολογίες και τη χρήση τους στις εφαρµογές. Μόλις 

αρχίσουν να έχουν οι οντολογίες συνθετότερη δοµή όµως, µπορούν να παρέχουν περισσότερες 
δυνατότητες στις εφαρµογές. Από τις απλές συνδέσεις γενίκευσης-ειδίκευσης που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω στις απλές οντολογίες, οι προστιθέµενες πληροφορίες ιδιοτήτων στις σύνθετες οντολογίες, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε πολλές µορφές. 

 
Τρόποι χρησιµοποίησης των σύνθετων οντολογιών στην πράξη. 
 
Κατ' αρχάς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα απλά είδη  ελέγχου συνέπειας. Εάν οι οντολογίες 

περιέχουν τις ιδιότητες των κατηγοριών όπως και τους περιορισµούς συµπλήρωσης των ιδιοτήτων 
αυτών, κατόπιν ο έλεγχος µπορεί να γίνει µέσα από τις διάφορες εφαρµογές. Παραδείγµατος χάρη, εάν 
µια κατηγορία αποκαλούµενη "αγαθά", έχει µια ιδιότητα "τιµή", η οποία µε τη σειρά της έχει έναν 
περιορισµό συµπλήρωσης πως πρέπει να είναι πάντα αριθµός, τότε κάτι που είναι γνωστό ότι είναι του 
τύπου "αγαθά" και έχει την ιδιότητά του "τιµή" συµπληρωµένη µε όχι αριθµό, είναι λανθασµένο. Εδώ 
απλά χρησιµοποιούνται οι απλοί περιορισµοί συµπλήρωσης. Ένας περιορισµός συµπλήρωσης µπορεί 
να περιλαµβάνει µια περιοχή , παραδείγµατος χάρη, ένας αριθµός µεταξύ 10 και 100. Εποµένως εάν η 
"τιµή" είναι 10.000, τότε πρόκειται για λάθος συνέπειας. 
∆εύτερον, σύνθετες οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παρέχουν  την ολοκλήρωση 

ενός ερωτήµατος. Μια εφαρµογή µπορεί να λάβει ένα µικρό µόνο ποσό πληροφοριών από έναν 
χρήστη, όπως το γεγονός ότι ψάχνει µια υψηλής ευκρίνειας οθόνη σε ένα PC και χρησιµοποιώντας την 
οντολογία, να επεκταθεί στην περιοχή ευκρίνειας που πρέπει να αναµένεται. Αυτό µπορεί να γίνει 
απλά µε τον καθορισµό ότι ο όρος "HighResolutionPc" έχει σχέση µε δύο άλλους τους  
"verticalResolution" και "horizontalResolution". Οµοίως, οι πληροφορίες µπορούν να 
αλληλεπιδράσουν. Παραδείγµατος χάρη, ένα ιατρικό σύστηµα στο οποίο δηλώνεται ότι ένας ασθενής 
είναι «άνδρας», µπορεί να λάβει τις πληροφορίες από µια οντολογία,  ότι το γένος του ασθενή είναι  
υποχρεωτικά «αρσενικό» και ότι µια ερώτηση από τη µεριά του συστήµατος αν είναι «έγκυος» σε αυτό 
το άτοµο, δεν µπορεί να γίνει. 
Τρίτον, οι σύνθετες οντολογίες παρέχουν  υποστήριξη στην διαλειτουργικότητα. Στην απλή 

περίπτωση, τα ελεγχόµενα λεξιλόγια, υπάρχει ενισχυµένη υποστήριξη διαλειτουργικότητας δεδοµένου 
ότι οι διαφορετικοί χρήστες / εφαρµογές χρησιµοποιούν το ίδιο σύνολο όρων. Στις απλές οντολογίες, 
µπορούµε να αναγνωρίσουµε πότε µια εφαρµογή χρησιµοποιεί έναν όρο που είναι γενικότερος ή πιο 
συγκεκριµένος από έναν άλλο όρο. Στις πιο εκφραστικές οντολογίες, µπορούµε να έχουµε έναν πλήρη 
λειτουργικό καθορισµό, για το πώς ένας όρος συνδέεται µε έναν άλλον και έτσι, µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε αξιώµατα ή χαρτογραφήσεις ισοδυναµίας, για να εκφράσουµε µε ακρίβεια έναν 
όρο, και µε τον τρόπο αυτό να υποστηρίξουµε πιο "ευφυή" διαλειτουργικότητα. Για παράδειγµα, µια 
οντολογία µπορεί να περιλαµβάνει έναν καθορισµό ότι ο όρος «ΥπάλληλοςΠανεπιστήµιοΠατρών» 
είναι ισοδύναµος µε ένα "πρόσωπο" του οποίου η ιδιότητα «εργοδότης» συµπληρώνεται µε το 
«Πανεπιστήµιο Πατρών». Αυτός ο καθορισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επεκτείνει την χρήση 
του όρου «ΥπάλληλοςΠανεπιστήµιοΠατρών» σε µια εφαρµογή, που δεν περιλαµβάνει τον όρο 
«ΥπάλληλοςΠανεπιστήµιοΠατρών», αλλά όµως περιλαµβάνει τους όρους "πρόσωπο", "εργοδότης", 
και «ΠανεπιστήµιοΠατρών». 
Τέταρτο, οι σύνθετες οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για  να υποστηρίξουν τη δοκιµή 

επικύρωσης και επαλήθευσης   των δεδοµένων (και των σχηµάτων). Εάν µια οντολογία περιέχει 
περιγραφές κατηγοριών, όπως «ΥπάλληλοςΠανεπιστήµιοΠατρών»,  οι ορισµοί των κατηγοριών αυτών 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ερωτήµατα (queries) στις βάσεις δεδοµένων, για να διερευνηθεί ποιο 
είδος κάλυψης αναγκών, υπάρχει αυτήν την περίοδο στα σύνολα δεδοµένων. Παραδείγµατος χάρη, εάν 
κάποιος επρόκειτο να εκθέσει την κατηγορία «ΥπάλληλοςΠανεπιστήµιοΠατρών» σε µια διεπαφή 
κάποιας εφαρµογής, θα ήταν χρήσιµο να γνωρίζει από πρώτα, εάν το σύνολο δεδοµένων που διαθέτει, 
περιέχει κάποια/κάποιες περιπτώσεις "προσώπου" του οποίου η ιδιότητα "εργοδότης" έχει 
συµπληρωθεί  µε το «ΠανεπιστήµιοΠατρών». Επιπρόσθετα, εάν σε ένα απλό µοντέλο στοιχείων, 
δηλώναµε ότι ένα "πρόσωπο" έχει το πολύ-πολύ έναν "εργοδότη", κατόπιν θα µπορούσαµε να 
χρησιµοποιήσουµε αυτές τις πληροφορίες για να δούµε εάν οποιεσδήποτε τρέχουσες εγγραφές για τη 
κατηγορία "πρόσωπο" στο σύνολο δεδοµένων µας, περιείχαν περισσότερες από µια τιµές για την 
ιδιότητα "εργοδότης".  
Πέµπτον, σύνθετες οντολογίες που περιέχουν πληροφορίες σήµανσης (mark up) (βλέπε και γλώσσες 

και εργαλεία σήµανσης παρακάτω) µπορούν να κωδικοποιήσουν ολόκληρα σύνολα ελέγχου. Μια 
οντολογία µπορεί να περιέχει διάφορους ορισµούς όρων, µερικούς ορισµούς περιπτώσεων και έπειτα 
να συµπεριλάβει έναν ορισµό ενός νέου όρου που θα θεωρείται σα µια ερώτηση (να βρίσκει όλους 
τους όρους που ικανοποιούν κάποιες συνθήκες). Οι πληροφορίες σήµανσης θα µπορούσαν να 
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κωδικοποιηθούν σε αυτήν την ερώτηση, για να περιγράψουν πως πρέπει να είναι η απάντηση, 
παρέχοντας κατά συνέπεια αρκετές πληροφορίες για την κωδικοποίηση των στοιχείων που θα 
εξεταστούν στην οπισθοδρόµηση.  
Έκτο, οι σύνθετες οντολογίες µπορεί να αποτελέσουν τη βάση για  υποστήριξη διαµόρφωσης. Οι 

όροι των κατηγοριών µπορούν να οριστούν έτσι, ώστε να περιέχουν περιγραφές του είδους των µερών 
από τα οποία µπορεί να αποτελείται ένα σύστηµα. Επιπλέον οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ιδιοτήτων, 
µπορούν να καθοριστούν έτσι, ώστε η συµπλήρωση µιας ιδιότητας να µπορεί να αναγκάσει µια άλλη 
αξία να συµπληρώσει κάτι άλλο. Παραδείγµατος χάρη, κάποιος µπορεί να δηµιουργήσει µια οντολογία 
πληροφοριών για τα συστήµατα home theatres, χρησιµοποιώντας ένα απλό σύστηµα περιγραφικής 
λογικής όπως γίνεται σε ένα µικρό παράδειγµα διαµόρφωσης  στο ( McGuinness κ.α , 1995).  Όροι 
όπως η τηλεόραση, ο ενισχυτής, ο δέκτης, κ.λπ... καθορίζονται. Επιπλέον, συµπεριλαµβάνονται και 
πληροφορίες που συνδέουν τους όρους. Μια κατηγορία HighQualityTelevisions, ορίζεται έτσι ώστε οι 
χρήστες να µπορούν να επιλέξουν αυτή τη κατηγορία και η οντολογία να συµπληρώνει αυτόµατα τα 
συγκεκριµένα σύνολα κατασκευαστών, ώστε να επιλέξουν, οµοίως τα µεγέθη, τις τιµές, κ.λ.π.... 
Επίσης, οι πληροφορίες κωδικοποιούνται έτσι, ώστε να διαδίδουν περιορισµούς από το ένα συστατικό 
στο  άλλο. Παραδείγµατος χάρη, µερικά από τα συστατικά στο παραπάνω παράδειγµα διαµόρφωσης, 
πρέπει  να πωληθούν ανά ζευγάρια. Εάν κάποιος αγοράσει ένα είδους µικροφώνου (που πωλείται µόνο 
ανά ζευγάρια), δύο µικρόφωνα προστίθενται στον κατάλογο, κατόπιν δε οι περιορισµοί σε αυτό το 
είδος του µικροφώνου, γίνονται αισθητοί από την διαµόρφωση, για οτιδήποτε παρουσιαστεί περαιτέρω 
στο χρήστη αυτόν. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγµατα διαµόρφωσης µε την χρησιµοποίηση 
οντολογιών, µερικές από τις οποίες περιγράφονται σε µια ειδική έκδοση του περιοδικού Artificial 
Intelligence for Engineering Design, Analysis, and Manufacturing Journal  του 1998.   
Έβδοµο, σύνθετες οντολογίες µπορούν  να υποστηρίξουν τη δοµηµένη, συγκριτική, και 

προσαρµοσµένη αναζήτηση. Παραδείγµατος χάρη, εάν κάποιος ψάχνει τις τηλεοράσεις, µπορεί να 
ληφθεί µια κατηγορία «τηλεόραση» από µια οντολογία, όπως επίσης µπορούν να ληφθούν οι ιδιότητές 
της (όπως η διαγώνιος, η τιµή, ο κατασκευαστής, κ.λπ...), και έπειτα µπορεί να γίνει µια συγκριτική 
παρουσίαση των τηλεοράσεων, µε τις τιµές και τις ιδιότητές τους. Αυτές οι ιδιότητες µπορούν επίσης 
να  εµφανίσουν µια φόρµα για συµπλήρωση από τον χρήστη, ώστε να µπορεί να προσδιορίσει 
ακριβέστερα τα ζητούµενα τις έρευνάς του. Το τελευταίο αποτελεί τη βάση για την παροχή ενός 
αριθµού διαφορετικών διεπαφών για το χρήστη. Συνθετότερες οντολογίες µπορούν επίσης να 
δηµιουργηθούν, οι οποίες να χαρακτηρίζουν ποιες ιδιότητες είναι οι χρησιµότερες στις συγκριτικές 
αναλύσεις, έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να έχουν συνοπτικότερες  περιγραφές των προϊόντων αντί 
των συγκρίσεων µε πλήρεις λεπτοµέρειες. Κατά συνέπεια, οι οντολογίες µε τις πληροφορίες σήµανσης 
µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να περιορίσουν, χωρίς αρνητικό αποτέλεσµα, το χώρο  των 
συγκριτικών αναζητήσεων. 
Όγδοο, σύνθετες οντολογίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν για  την εκµετάλευση των πληροφοριών της 
γενίκευσης / εξειδίκευσης. Εάν µια εφαρµογή αναζήτησης διαπιστώνει ότι το ερώτηµα ενός χρήστη 
παράγει πάρα πολλές απαντήσεις, µπορεί κάποιος να τεµαχίσει το ερώτηµα, για να δει εάν 
οποιοιδήποτε όροι σε αυτό εµφανίζονται σε µια οντολογία. Σε αυτή την περίπτωση, µια εφαρµογή 
αναζήτησης µπορεί να προτείνει την γενίκευση αυτού του όρου. Παραδείγµατος χάρη, εάν κάποιος 
έκανε µια αναζήτηση για συναυλίες στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο και πήρε πάρα 
πολλές απαντήσεις, µια µηχανή αναζήτησης µπορεί να ανατρέξει στη κατηγορία «συναυλία» µιας 
οντολογίας και να ανακαλύψει ότι υπάρχουν υποκατηγορίες της συναυλίας (όπως επίσης µπορεί να 
ανακαλύψει και ότι υπάρχουν συγκεκριµένες θέσεις συναυλίας στην περιοχή αυτή). Η µηχανή 
αναζήτησης θα µπορούσε έπειτα να επιλέξει να παρουσιάσει την επιλογή  για ένα ιδιαίτερο είδος 
συναυλίας. Περαιτέρω η µηχανή αναζήτησης θα µπορούσε να τρέχει διάφορα ερωτήµατα στο 
υπόβαθρο, περιµένοντας την εισαγωγή από το χρήστη ή επίσης πληροφορίες από τις πιο δηµοφιλείς 
ερωτήσεις. Κατόπιν η µηχανή αναζήτησης θα µπορούσε επίσης να παρουσιάσει έναν κατάλογο 
υποκατηγοριών των συναυλιών και να παρέχει στο χρήστη τον κατά προσέγγιση αριθµό των 
ανακτήσεων που θα έπαιρνε ο χρήστης, εάν εξειδίκευε  το ερώτηµά του µε  διάφορους τρόπους. Αυτοί 
είναι µερικοί από τους τρόπους µε τους οποίους οι οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
εκλεπτύνουν τα ερωτήµατα αναζήτησης.  
 

5.2.3.4. INDEXING (ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ) 
Πρόκειται για την ανάλυση του περιεχοµένου ενός εγγράφου, ώστε να προσδιοριστούν οι έννοιες 

που εµφανίζονται σε αυτό και ο καθορισµός των δεικτών (descriptors) που θα επιτρέψουν την 
ανάκτηση αυτών των εννοιών. Το ευρετήριο ενός µεγάλου αριθµού εγγράφων µπορεί να γίνει 
ηµιαυτόµατα από  κατάλληλες εφαρµογές λογισµικού. 
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5.2.4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
5.2.4.1. CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) 
Οι διαφόρων τύπων εφαρµογές που δηµιουργούνται και χρησιµοποιούνται για την διαχείριση 

περιεχοµένου και µεταδεδοµένων είναι τα λεγόµενα  «Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου» 
(Content Management Systems ή CMS) 

 
Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management System ή CMS): είναι µια 

εφαρµογή τόσο διαχείρισης όσο και διάθεσης, για τη δηµιουργία, την τροποποίηση και την αφαίρεση 
των πηγών των πληροφοριών και των µεταδεδοµένων από µια οργανωµένη αποθήκη πληροφοριών. 
Περιλαµβάνει τα εργαλεία για την έκδοση, τη διαχείριση σχήµατος, τον έλεγχο διορθώσεων, την 
κατηγοριοποίηση  και τη ροή της εργασίας. 
 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι διαθέτοντας για οργάνωση πληροφορίας, µια δοµή οντολογίας σαν αυτή που 

αναφέρθηκε προηγουµένως,  εάν χρησιµοποιήσουµε ένα CMS για να συµπληρώσουµε τη δοµή µε 
πληροφορίες για ένα γνωστικό τοµέα, θα έχουµε σαν συνέπεια µια πλήρη αντιπροσώπευση αυτού του 
τοµέα, µια βάση γνώσης για τον τοµέα... Εποµένως µπορούµε να ορίσουµε εδώ και τη «βάση γνώσης» 
(Knowledge Base -βλέπε και την αρχιτεκτονική των ITS) σαν µια «οντολογία που περιέχει τις 
πληροφορίες». 
 
 
 

5.2.4.2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML) . 
Μια πρότυπη γλώσσα σήµανσης, δηµιουργηµένη από τη W3C, για έγγραφα που περιέχουν δοµηµένο 

περιεχόµενο οποιουδήποτε είδους.  Σε αντιδιαστολή µε την HTML, που σχεδιάζεται συγκεκριµένα για 
τους φυλλοµετρητές (browsers) του  ∆ιαδικτύου, η XML σχεδιάζεται για πολύ ευρύτερη χρήση και 
διαθέτει επεκτασιµότητα  για να ταιριάζει σε κάθε εφαρµογή.  Η XML είναι η βάση για µια µεγάλη 
σειρά προτύπων τα οποία περιγράψουν οτιδήποτε, από µηνύµατα συστηµάτων µέχρι  προδιαγραφές 
ασφάλειας και δοµές εγγράφων. Το πλεονέκτηµα της XML είναι ότι είναι κατανοητή και ανεξάρτητη 
πλατφόρµας.( Βλέπε σχετικά την W3C Recommendation , 04 Feb 2004, για την XML 1.0 διαθέσιµη 
στην http://www.w3.org ) 

 
5.2.4.3.  SEMANTIC WEB –RDF-  TOPIC MAPS 
Το Semantic Web (Σηµαντικός Ιστός) αναφέρεται σε µια επέκταση του ∆ιαδικτύου, η οποία 

ελπίζεται ότι θα µας επιτρέψει, να εντοπίσουµε, να µοιραστούµε και να συνδυάσουµε πληροφορίες 
ευκολότερα. Βασίζεται σε πληροφορίες οι οποίες είναι δυνατόν να διαβαστούν από µηχανές, όπως 
επίσης και σε µεταδεδοµένα που δηµιουργούνται σε RDF.  Tο Resource Description Framework 
(RDF), είναι ένα  πρότυπο πλαίσιο βασισµένο σε XML, δηµιουργηµένο από την W3C, για την 
περιγραφή και την ανταλλαγή µεταδεδοµένων.  Η απλή διαµόρφωση των «resources», «properties» και 
«statements» που περιέχει, επιτρέπει να περιγραφούν καλά δοµηµένα µεταδεδοµένα, όπως οι 
οντολογικές δοµές. Παρουσιάζεται µε ένα χαρακτήρα «αποκέντρωσης», επειδή οι δοµές της XML 
στην οποία βασίζεται αποθηκεύονται συνήθως ξεχωριστά και µακριά από τις πηγές πληροφοριών. 
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι έχει διαµορφωθεί από τον ISO ένα ανάλογο µε το RDF πρότυπο πλαίσιο, 
τα λεγόµενα Topic Maps, µε σκοπό την περιγραφή δοµών γνώσης και την συνεργασία αυτών µε πηγές 
πληροφοριών. Και τα Topic Maps υλοποιούνται συνήθως µε XML (XML topic maps ή αλλιώς XTM) 
και τα «topics», «associations» και «occurrences» που περιέχουν, τους επιτρέπουν να περιγράψουν 
πολύπλοκες δοµές όπως είναι οι οντολογίες. Σε αντίθεση µε το RDF τα topic maps είναι πιο 
συγκεντρωτικά, διότι όλες οι πληροφορίες περιέχονται σε αυτά, παρά συνδέονται µε τις πηγές.  

 
 

 
 

 

5.2.5. ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ. 
Αξιοπρόσεκτες πρωτοβουλίες για την δηµιουργία τεχνικών προδιαγραφών και διεθνών προτύπων για 

µεταδεδοµένα όσον αφορά στην ηλεκτρονική µάθηση, έχουν γίνει από δύο οµάδες ερευνητών : 
• Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) 
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• IEEE Learning Object Metadata Working Group, 
oι οποίες δηµιούργησαν δύο διαφορετικά συστήµατα µεταδεδοµένων. Οι οµάδες αυτές εργάστηκαν 
πάνω στο θέµα παράλληλα και για πολλά χρόνια,  ανεξάρτητα η µία από την άλλη. Τα µεταδεδοµένα, 
είναι µια απλή ιδέα στην σύλληψή της  αλλά ιδιαίτερα πολύπλοκη στην υλοποίησή της, γιατί µέσω 
αυτών θα πρέπει να αντιµετωπισθούν όλες οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες εύρεσης πρόσβασης  και 
ανάκτησης περιεχοµένου. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους ερευνητές και στους δύο οργανισµούς. 
Τελικώς αποφασίσθηκε µια κοινή σύσκεψη στην οποία θα ετίθετο από κοινού θεωρητικές προτάσεις 
για τις αρχές που πρέπει να διέπουν τα µεταδεδοµένα καθώς και όλα εκείνα τα σηµεία τα οποία έπρεπε 
να τύχουν προσοχής κατά την υλοποίησή τους. Η σύσκεψη αυτή έγινε στην Ottawa τον Αύγουστο του 
2001 και κατέληξε σε µια συµφωνία αρχών µε την οποία ελπίζεται να γίνει ευκολότερη η υλοποίηση 
διεθνών προτύπων για τα µεταδεδοµένα. Σύµφωνα µε τους Duval E, Hodgins W.,Sutton S.,Weibel S., 
(2002), οι ενδιαφέρουσες ιδέες  γύρω από τα µεταδεδοµένα διεθνώς µπορούν να διαιρεθούν σε δύο 
µεγάλες κατηγορίες: 

• Στις Γενικές Αρχές, που αφορούν τις ιδέες που κρίθηκαν κοινές σε όλους τους τοµείς 
των µεταδεδοµένων και οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν στη σχεδίαση κάθε νέου 
σχήµατος µεταδεδοµένων. 

• Στις Αρχές Υλοποίησης, που είναι όλοι εκείνοι οι κανόνες και οι δεσµεύσεις, που θα 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, για την υλοποίηση συστηµάτων µεταδεδοµένων, που θα 
διατηρούν την χρησιµότητά τους και µελλοντικά.. 

 
5.2.5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

   5.2.5.1.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (MODULARITY) 
Πρόκειται για µια θεµελιώδη αρχή, για κάθε σύνολο µεταδεδοµένων, που αφορά περιβάλλοντα που 
χαρακτηρίζονται από πολύ διαφορετικά είδη περιεχοµένου, διαφορετικά στυλ διαχείρισης 
περιεχοµένου  και διαφορετικές προσεγγίσεις για την αναφορά στην πηγή του περιεχοµένου αυτού. 
Η αρχή αυτή έχει καταλυτική σηµασία, για τη δηµιουργία νέων συνθέσεων περιεχοµένου 
χρησιµοποιώντας ήδη υπάρχουσες πηγές, χωρίς να υπάρχει ανάγκη επαναδηµιουργίας περιεχοµένου. 
Συνδυάζοντας το µε την ιδέα του «µαθησιακού αντικειµένου» (LO), επιτρέπει για παράδειγµα τη 
δηµιουργία εκπαιδευτικού περιεχοµένου, µε την κάθε φορά επιλογή των υπαρχόντων κατάλληλων 
µαθησιακών αντικειµένων (LO) και  µε την κατάλληλη σειρά. 
Κάθε σύστηµα µεταδεδοµένων, θα πρέπει να δηµιουργείται µε τέτοιου είδους αρχιτεκτονική 
(αρθρωτή) ώστε, να ικανοποιεί µεν τις απαιτήσεις µιας συγκεκριµένης εφαρµογής, για κάποιο ειδικό 
γνωστικό τοµέα και στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες, χωρίς να θυσιάζει όµως άδικα για αυτό, την 
διαλειτουργικότητα µε άλλα σύνολα διαφορετικών εφαρµογών και περιβαλλόντων. Εάν 
εξασφαλιστεί η αρθρωτή αυτή αρχιτεκτονική στα διάφορα σύνολα των µεταδεδοµένων, τα στοιχεία 
τους µπορούν να συνδυαστούν, τόσο συντακτικά όσο και σηµαντικά, για τη δηµιουργία ενός νέου 
συστήµατος µεταδεδοµένων, που θα αναφέρεται σε µια νέα σύνθεση περιεχοµένου, που µπορεί να 
δηµιουργείται από στοιχεία διαφορετικών πηγών καθώς επίσης και από ηλεκτρονικά λεξικά ή άλλα 
ηλεκτρονικά υλικά κατασκευής εκπαιδευτικού λογισµικού, µε διαλειτουργικό τρόπο.  
Πάλι, όσον αφορά στην εφαρµογή των παραπάνω, θα αναφέρουµε το διαδίκτυο, το οποίο µας 
παρέχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µε τα Namespaces, που είναι ένα θεµελιώδες µέρος της 
λειτουργίας του, αν και η έννοια προηγείται του ∆ιαδικτύου. Ένα Namespace είναι «µια 
τυποποιηµένη συλλογή όρων η διαχείριση των οποίων γίνεται σύµφωνα µε µια πολιτική ή έναν 
αλγόριθµο». Για παράδειγµα, το βασικό πρωτόκολλο του Παγκόσµιου Ιστού είναι το HTTP, το οποίο 
είναι ένα namespace που εγγυάται ότι µια URI είναι διεθνώς µοναδική σε αυτό. Κάθε σύνολο 
µεταδεδοµένων, θα µπορούσε να έχει ένα Namespace προσδιορισµένο από τους κανόνες που έθεσαν 
οι δηµιουργοί του. Εάν αυτό συνέβαινε, κάθε στοιχείο µεταδεδοµένων, θα είχε πάντα την ίδια 
σηµασία µέσα στα όρια του namespace του συνόλου στο οποίο ανήκει. Ό όρος αυτός θα µπορούσε 
να χρησιµοποιηθεί από άλλους σχεδιαστές, µε αυτή τη σηµασία που του έδωσαν οι δηµιουργοί του 
εάν αναφερόταν σαφώς το namespace του συνόλου των µεταδεδοµένων στο οποίο αρχικά ορίστηκε. 
Το σύστηµα  Dublin Core metadata , αναγνωρίζεται σε µια διαδικτυακή τοποθεσία από ένα URI.;  
Όλα τα στοιχεία metadata από την Dublin Core µπορούν να αναγνωριστούν στο διαδίκτυο από το 
πρόθεµα dc.  Οµοίως τα στοιχεία metadata από το σύστηµα  IEEE- LOM µπορούν να 
αναγνωριστούν στο διαδίκτυο από ένα διαφορετικό URI το πρόθεµα lom. 
 

   5.2.5.1.2. ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (EXTENSIBILITY) 
 
Τα συστήµατα µεταδεδοµένων θα πρέπει να επιτρέπουν επεκτάσεις τους, έτσι ώστε να µπορούν να 
ικανοποιηθούν ειδικές ανάγκες συγκεκριµένων εφαρµογών, στις οποίες θα χρησιµοποιούνται. 
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Μερικά από τα στοιχεία ενός συστήµατος µεταδεδοµένων µπορεί να είναι κοινά σε όλα τις 
εφαρµογές, άλλα σε λίγες και άλλα πάλι να έχουν εφαρµογή µόνο σε  µία. 
Μια εφαρµογή θα πρέπει να µπορεί να αγνοεί τα ειδικά στοιχεία µεταδεδοµένων µιας άλλης και να 
χρησιµοποιεί τα κοινά. 
 

   5.2.5.1.3. ΕΚΛΕΠΤΥΝΣΗ (REFINEMENT) 
 
Ο σχεδιασµός ενός συστήµατος µεταδεδοµένων θα πρέπει να επιτρέπει στους δηµιουργούς µιας 

εφαρµογής, που θα χρησιµοποιήσουν το σχήµα, να επιλέγουν το επίπεδο λεπτοµέρειας σε αυτή. 
Αναφερόµενοι στην εκλέπτυνση όµως, πρέπει να σηµειώσουµε, ότι η δηµιουργία πολλαπλών 
µεταδεδοµένων που θα αναφέρονται σε µια εφαρµογή είναι εξαιρετικά δαπανηρή, εποµένως 
υπάρχουν ισχυροί οικονοµικοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να δηµιουργούνται  ακριβώς τα 
απαραίτητα µεταδεδοµένα σε αυτή και όχι περισσότερα.  
∆ηλαδή τα µεταδεδοµένα δεν πρέπει να περιγράφουν το περιεχόµενο µιας εφαρµογής, µε 
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια από την αναγκαία. 
Υπάρχουν δύο ιδέες εκλέπτυνσης:  
 Α) µε τη χρησιµοποίηση δεικτών,  µε τους οποίους γίνεται ειδικότερο το νόηµα ενός 
στοιχείου, για παράδειγµα ο «συντάκτης», ο «συνθέτης», ο «φωτογράφος» κλπ ανήκουν όλα στο 
«δηµιουργός» είναι δηλαδή δείκτες υποσύνολα ενός γενικότερου δείκτη 

Β) µε τη δήλωση συνόλων ή πλαισίων που χρησιµοποιούνται σαν πεδία ορισµού για τις τιµές 
των στοιχείων ενός συνόλου µεταδεδοµένων.  Έτσι υπάρχει η δυνατότητα,  η τιµή ενός στοιχείου 
µεταδεδοµένων να προέρχεται από ένα ελεγχόµενο λεξικό (controlled vocabulary), ή µέσα από ένα 
γνωστό αλγόριθµο. Η δυνατότητα αυτή κάνει τα πράγµατα ευκολότερα, ιδιαίτερα  σε  
αυτοµατικοποιηµένες διαδικασίες δηµιουργίας µεταδεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό επίσης αυξάνεται 
και η σηµαντική διαλειτουργικότητα µεταξύ των εφαρµογών, αφού όλοι οι δηµιουργοί µπορούν να  
χρησιµοποιούν κοινές περιοχές τιµών. 
 
Η κωδικοποίηση των ηµεροµηνιών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα χρησιµοποίησης ενός 

αλγορίθµου (πρότυπο κωδικοποίησης), για να αντιµετωπισθεί η αµφισηµότητα µια τιµής 
µεταδεδοµένων. Για παράδειγµα η αλφαριθµητική έκφραση (string)  03/06/02 αλλού µεταφράζεται 
σαν 6 Μαρτίου του 2002 και αλλού σαν 3 Ιουνίου του 2002. Χρησιµοποιώντας ένα πρότυπο όπως το 
W3C date and time format (W3C-DTF), µια ηµεροµηνία µπορεί να κωδικοποιηθεί σε κάθε 
περίπτωση σε µια ουδέτερη µορφή, όπως 2002-03-06 ώστε να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία. 
Η χρησιµοποίηση ελεγχοµένων λεξικών (controlled vocabularies), είναι όπως αναφέρθηκε άλλη µία 

σηµαντική προσέγγιση στην εκλέπτυνση, που βελτιώνει την ακρίβεια των περιγραφών και αυξάνει 
την αποδοτικότητα, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε πηγές. Το Dewey Decimal Classification System 
για παράδειγµα, είναι ένα πολύγλωσσο σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιείται από καιρό σε 
παραδοσιακά περιβάλλοντα βιβλιοθήκης, το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για την 
ηλεκτρονική µάθηση. 
Υπάρχουν εκατοντάδες «θησαυροί» και άλλα συστήµατα κατηγοριοποίησης περιεχοµένου 

δηµιουργηµένα για συγκεκριµένους τοµείς, τα οποία θα µπορούσαν να εισαχθούν στην 
αρχιτεκτονική των µετεδεδοµένων για να υποστηρίξουν την περιγραφή θεµάτων. Εάν ένα 
συγκεκριµένο σύνολο µεταδεδοµένων προσδιορίσει τη χρησιµοποίηση ενός τέτοιου λεξικού, θα 
επιτρέψει στις εφαρµογές να διαθέτουν καλύτερη συνάφεια στην αναζήτηση περιεχοµένου 
 

   5.2.5.1.4. ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ (MULTILINQUALISM) 
 
Είναι ουσιώδες να βασιζόµαστε σε αρχιτεκτονικές µεταδεδοµένων οι οποίες σέβονται τις 

γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές - όταν βεβαίως συζητάµε για ηλεκτρονική µάθηση σε διεθνές 
επίπεδο και διεθνή πρότυπα.. Το ∆ιαδίκτυο, σαν ένα παγκόσµιο σύστηµα πληροφοριών είναι 
σηµαντικό στο ότι µας δίνει  πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες. Όµως θα πρέπει – ιδιαίτερα όταν 
συζητάµε για εκπαίδευση- αυτές οι πληροφορίες να µπορούν να δοθούν εκφρασµένες στις τοπικές 
γλώσσες και στους απαιτούµενους γλωσσικούς χαρακτήρες αλλά και µε τα απαιτούµενα 
µεταδεδοµένα για τη διαχείριση των πηγών των πληροφοριών αυτών.  
Τα διάφορα πρότυπα χειρίζονται συνήθως αυτό το θέµα χρησιµοποιώντας δύο συµπληρωµατικές 

διεργασίες τις : 1) internationalization ( διεθνοποίηση ) και 2) localization (εντόπιση) 
Η πρώτη από αυτές έχει σχέση µε τη δηµιουργία ουδετέρων προτύπων, ενώ η δεύτερη µε την 

προσαρµογή αυτών των προτύπων στα τοπικά περιβάλλοντα. Μία από τις προκλήσεις στη διεθνή 
αρχιτεκτονική των µεταδεδοµένων, είναι να εξασφαλίσει τόσο την πρώτη όσο και την δεύτερη 
διεργασία ή µια ανάµειξη και  των δύο µαζί. 
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Μια προσπάθεια, για αρχή, θα ήταν η µετάφραση των σχετικών αρχείων των τεχνικών 
προδιαγραφών και προτύπων σε µια ποικιλία γλωσσών. Όντως η DCMI υποστηρίζει µια λίστα µε 
µεταφράσεις των βασικών εγγράφων. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή οµάδα εργασίας στις Τεχνολογίες της 
Εκπαίδευσης (European Workshop on Learning Technologies) υποστηρίζει µεταφράσεις του 
διεθνούς προτύπου LOM. 
Μια άλλη ουσιαστική διάσταση θα ήταν, να συµπεριληφθούν διατάξεις στα µεταδεδοµένα για την 

περιγραφή γλωσσικών και άλλων πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων. Για παράδειγµα, τα µεταδεδοµένα 
µπορούν να περιγράψουν την γλώσσα και τους χαρακτήρες της. Επίσης τα µεταδεδοµένα µπορούν  
να προσδιορίσουν και εναλλακτικές εκδοχές έρευνας, σε διαφορετικές γλώσσες, όπως και στη 
βασική. 
Τεχνικά πάντως µιλώντας, για να γίνουν αποδεκτά  διεθνώς τα πρότυπα για τα µεταδεδοµένα, θα 

πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές και ο τρόπος κωδικοποίησής των να έχουν όσο το δυνατό ουδέτερο 
χαρακτήρα. Σαν παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε, ότι δεν είναι δυνατόν να ορίσουµε το πεδίο 
τιµών ενός στοιχείου δεδοµένων όπως το «εκπαιδευτικό περιεχόµενο», σύµφωνα µε τις αρχές και τις 
ρυθµίσεις που ισχύουν σε ένα τοπικό εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  
Παροµοίως, η κωδικοποίηση θα πρέπει να βασίζεται σε αριθµητικές αναπαραστάσεις των 

στοιχείων ή των τιµών τους, αν και υπάρχει ήδη προηγούµενο µε την χρησιµοποίηση κάποιου είδους 
ψευδο-αγγλικής γλώσσας 
Η Πολυγλωσσία αποτελεί ένα κοµµάτι ενός ευρύτερου θέµατος της πολυπολιτισµικότητας 

(multiculturalism), το οποίο µπορεί να περιέχει: 
• Τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο µπορεί να αναπαρίστανται οι ηµεροµηνίες. 
• Τη κατεύθυνση σύµφωνα µε την οποία γράφεται και διαβάζεται ένα κείµενο. 
• Τα διαφορετικά «σηµαινόµενα» που µπορεί να έχουν διάφορες εικόνες. 
• ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις σε διάφορα θέµατα καθηµερινότητας. 

Είναι σαφές, ότι όλα αυτά τα θέµατα είναι έξω από τον άµεσο περιβάλλον των µεταδεδοµένων. 
Όµως, όπως περιγράφηκε παραπάνω, είναι σηµαντικό να µπορούν τα µεταδεδοµένα να περιγράψουν 
όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τοπικής κοινωνίας και µάλιστα µε σεβασµό στις 
πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές. 

 
 
 
 
 
5.2.5.2.  ΑΡΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

   5.2.5.2.1.  APPLICATION PROFILES (ΠΡΟΦΙΛ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) 
 
Με κανένα σύστηµα µεταδεδοµένων , δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οι λειτουργικές ανάγκες 

όλων των εφαρµογών. Και επειδή αναφερόµαστε σε κάποιο σύστηµα το οποίο θα είναι διεθνές, όπως 
για παράδειγµα το ∆ιαδίκτυο, θα πρέπει να υπάρχει πάντα η δυνατότητα αναζήτησης περιεχοµένου 
και έξω από τα κλειστά όρια µιας κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι σχεδιαστές των 
διαφόρων εφαρµογών να έχουν την δυνατότητα χρησιµοποίησης περισσοτέρων του ενός συστήµατος 
µεταδεδοµένων, για τη δηµιουργία µιας σύνθεσης. Ένα «προφίλ εφαρµογής» (Application Profile) 
είναι «µια συλλογή στοιχείων µεταδεδοµένων , που προέκυψε από την επιλογή στοιχείων από διάφορα 
συστήµατα µεταδεδοµένων και παρουσιάζεται ως µια ενιαία οντότητα,  για µια συγκεκριµένη 
εφαρµογή». 
Τα «προφίλ εφαρµογής» αποτελούν το µέσο για την έκφραση των αρχών της 

συναρµολογητικότητας (modularity) και της επεκτασιµότητας (extensibility) που περιγράφηκαν 
προηγουµένως. Ο σκοπός τους είναι ο συνδυασµός υπαρχόντων συστηµάτων µεταδεδοµένων σε ένα 
πακέτο, δηµιουργηµένο έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες µιας εφαρµογής, 
διατηρώντας όµως την διαλειτουργικότητα (interoperability) µε τα συστήµατα από τα οποία προήλθε. 
Επιπρόσθετα, µέρος αυτού του συνδυασµού µπορεί να είναι και η ύπαρξη στοιχείων µεταδεδοµένων, 
τα οποία έχουν σηµασία µόνο για µια τοπική κοινότητα ή οργανισµό, αλλά που δεν αναµένεται  να 
έχουν καµία σηµασία στο ευρύτερο περιβάλλον. 
Ένα από τα πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης, είναι ότι οι διάφορες κοινότητες εφαρµογής 

έχουν την δυνατότητα να προτυποποιήσουν ειδικά γι’ αυτές µεταδεδοµένα, µε τρόπους που θα 
εξασφαλίσουν την διατήρησή τους στις ευρύτερες αρχιτεκτονικές µεταδεδοµένων παγκοσµίως. Έτσι 
θα είναι σε θέση να δηµιουργήσουν ειδικά για αυτές αρθρώµατα µεταδερδοµένων –σε συνθετότερες 
µορφές οι οποίες θα εξυπηρετούν τα τοπικά πρότυπα, αλλά και θα διατηρούν την διαλειτουργικότητα 
µε τις αντίστοιχες δηµιουργίες άλλων κοινοτήτων. 
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Οι µηχανισµοί, µε τους οποίους τα προφίλ εφαρµογών (Application Profiles) επιτυγχάνουν την 
συναρµολογησιµότητα (modularity) είναι: 

I. Cardinality enforcement: Ο όρος cardinality αναφέρεται σε περιορισµούς της παρουσίας 
ενός στοιχείου µεταδεδοµένων. ∆ηλαδή στο αν αυτή θα είναι υποχρεωτική, προαιρετική ή 
θα εξαρτάται από τις συνθήκες.  Η θέση µερικών στοιχείων πιθανόν να είναι αυστηρότερη 
σε ορισµένα περιβάλλοντα.  ∆ηλαδή ένα προαιρετικό στοιχείο µπορεί να γίνει υποχρεωτικό 
σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Για παράδειγµα, ένα στοιχείο το οποίο καθορίζει τη 
γλώσσα µιας έρευνας, είναι υποχρεωτικό σε µια πολυγλωσσική κοινότητα, αλλά 
προαιρετικό σε µια µονογλωσσική. Τα ίδιο µπορεί να γίνει και για ένα στοιχείο εξαρτώµενο 
από τις καταστάσεις, το οποίο θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό ή προαιρετικό σε διάφορες 
εφαρµογές. Αφού το προφίλ εφαρµογής πρέπει να λειτουργεί µέσα στις δεσµεύσεις της 
διαλειτουργικότητας, όπως αυτές ορίζονται από το πρότυπο, δεν µπορεί να κρατήσει 
σταθερή πάντα την κατάσταση της παρουσίας ενός στοιχείου µεταδεδοµένων. 

II. Value Space Restriction (περιορισµός του πεδίου τιµών): Για µερικά στοιχεία 
µεταδεδοµένων, το πεδίο ορισµού – δηλαδή το πλαίσιο που περιλαµβάνει τις τιµές που 
µπορεί να έχουν- µπορεί να είναι περιοριστικότερο από ότι αναφέρεται στο πρότυπο.  Α) Ο 
µηχανισµός αυτός µπορεί να εφαρµοστεί όταν το πρότυπο είναι πολύ χαλαρό ως προς τις 
τιµές ενός στοιχείου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο περιορισµός του συνόλου των 
τιµών των ανθρώπων µιας εταιρίας που συµµετείχαν σε µια έρευνα, σε σχέση µε τον 
συνολικό αριθµό των ανθρώπων της εταιρίας.  Β) Ο ίδιος µηχανισµός µπορεί να εφαρµοστεί 
και όταν το πρότυπο είναι ήδη αρκετά σαφές γύρω από το σύνολο των τιµών ενός στοιχείου 
µεταδεδοµένων, αλλά το περιβάλλον επιβάλλει επιπλέον περιορισµούς. 

III. Relation and dependency specification (αλληλοδιασυνδέσεις και αλληλοπεριορισµοί): Σε 
ένα προφίλ εφαρµογής µπορεί να ορίζονται διασυνδέσεις µεταξύ των στοιχείων 
µεταδεδοµένων ή και των συνόλων τιµών τους. Για παράδειγµα, η παρουσία ενός στοιχείου 
δεδοµένων µπορεί να απαιτεί και την υποχρεωτική παρουσία ενός άλλου. Με τον ίδιο τρόπο 
ένα προφίλ εφαρµογής µπορεί να περιορίζει το σύνολο τιµών ενός στοιχείου, βασιζόµενο 
στην τιµή ενός άλλου. ( … ένα text αρχείο δεν µπορεί να δηµιουργήθηκε µε MP3 
διαµόρφωση…). 

IV. Declaration of namespaces (δήλωση των namespaces): Τα προφίλ εφαρµογών 
υποστηρίζουν τη χρήση πολλαπλών namespaces (βλέπε και προηγούµενα), έτσι ώστε οι 
σχεδιαστές να µπορούν να επιλέξουν στοιχεία απαραίτητα για τις ανάγκες τους, από 
διαφορετικά συστήµατα και σύνολα στοιχείων µεταδεδοµένων. Οι σχεδιαστές επίσης 
µπορούν να προσθέσουν και τοπικά στοιχεία µε τη χρήση ενός τοπικά ορισµένου 
namespace. Όπως περιγράφηκε προηγούµενα,  ο ορισµός-δήλωση  των namespaces – η 
δοµή της XML το επιτρέπει αυτή τη στιγµή στο διαδίκτυο- δίνει την ευκαιρία της 
κατασκευής µικρών συνόλων µεταδεδοµένων για ένα συγκεκριµένο προφίλ εφαρµογής. Ο 
σχεδιαστής ενός σχήµατος µεταδεδοµένων για την εφαρµογή, µπορεί να συµπεριλάβει 
αρκετές τέτοιες δηλώσεις µεταδεδοµένων στο σχήµα που δηµιουργεί, έχοντας έτσι τη 
δυνατότητα να συµπεριλάβει στοιχεία από ήδη υπάρχοντα σχήµατα και να δηµιουργήσει 
στην ουσία ένα µικτό σχήµα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της εφαρµογής, χωρίς να 
περιορίζει τη δυνατότητα της διαλειτουργικότητας µε άλλα σχήµατα. 

Ο κυριότερος στόχος των προφίλ εφαρµογών, είναι να αυξήσουν την «σηµαντική» 
αποτελεσµατικότητα των µεταδεδοµένων που δηµιουργήθηκαν σε µια κοινότητα εφαρµογής, 
πηγαίνοντας πέρα από τις δυνατότητες ενός  διεθνούς προτύπου, αλλά χωρίς να δεσµεύσουν την 
διαλειτουργικότητα  µε εφαρµογές άλλων κοινοτήτων, την οποία εξασφαλίζει το διεθνές αυτό 
πρότυπο. 

 
   5.2.5.2.2.  SYNTAX AND SEMANTICS (ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ) 
 
Η σηµαντική (semantics) αναφέρεται στο νόηµα ενός συµβόλου. Το συντακτικό (syntactics) 

αναφέρεται στη φόρµα-σχήµα που αυτό παρουσιάζεται. Για να µοιραστούν δύο κοινότητες κοινά 
µεταδεδοµένα, είναι απαραίτητες κάποιες συµφωνίες για αυτά τα δύο. ∆ύο κοινότητες µπορεί να 
συµφωνούν για το νόηµα της λέξης «τίτλος» ή «δηµιουργός» αλλά ώσπου να έχουν µια συµφωνία 
µεταξύ τους για τους κώδικες παρουσίασης και αναγνώρισης δεν µπορούν εύκολα να ανταλλάξουν 
µεταδεδοµένα µεταξύ τους. 
Είναι σηµαντικό να κρατηθούν όσο το δυνατόν ξεχωριστά το συντακτικό από την σηµαντική. Αυτό 

έρχεται σαν συµπέρασµα από τις ταχείες αλλαγές που έγιναν στο ∆ιαδίκτυο την πρώτη δεκαετία. 
Είδαµε πολλές παραλλαγές της HTML, την εξάπλωση της XML και τη δηµιουργία παράγωγων 
τεχνολογιών που σήµερα περιέχουν και σχήµατα XML και σχήµατα RDF. 

73 



«∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ »   -   ΜΕΡΟΣ Ι 

Η έλλειψη αυτή σταθερότητας, τονίζει την ανάγκη της διατήρησης της ανεξαρτησίας µεταξύ της 
σηµαντικής των στοιχείων µεταδεδοµένων και της συντακτικής τους αναπαράστασης. Περισσότερο 
βέβαια εστιάζεται το ενδιαφέρον στην «σηµαντική» αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι η συντακτική 
αναπαράσταση µπορεί να παραληφθεί. Μέχρι τώρα δεν είναι δυνατό να προφητεύσουµε, ποιο εάν 
υπάρχει, από τα διάφορα σχήµατα κωδικοποίησης µεταδεδοµένων θα υπερισχύσει. Μπορούµε όµως να 
κάνουµε ορισµένες παρατηρήσεις.: 

•  Η κωδικοποίηση µε την HTML αποτελεί την επικρατούσα µέθοδο στον Παγκόσµιο Ιστό. Η 
χρήση της έχει το πλεονέκτηµα της απλότητας (δεν χρειάζονται συµπληρωµατικά συστήµατα, η 
ίδια η δοµή του ∆ιαδικτύου εφοδιάζει το σύστηµα µε «ταµπέλες» (tags) HTML και ΗΤTP 
πρωτόκολλα), αλλά περιορίζει το δοµικό πλούτο των δηλώσεων – ορισµών µεταδεδοµένων που θα 
µπορούσε να γίνει. 

• Η χρήση της XML, ενώ αντιπροσωπεύει  ένα µικρό κοµµάτι στην συνολική αύξηση του 
∆ιαδικτύου, είναι η µέθοδος που επιλέγεται για την κωδικοποίηση και ανταλλαγή δοµηµένων 
δεδοµένων. Η ευχέρεια που παρέχει η XML για εργασία µε namespaces της παρέχει δοµικές 
ικανότητες που λείπουν από την HTML, κάνοντας ευκολότερη την επίτευξη της 
συναρµολογισιµότητας (modularity) και της επεκτασιµότητας (extensibility). Η τεχνική 
προδιαγραφή XML Schema ορίζει µια σχηµατική γλώσσα, αυξάνοντας τις προοπτικές των προφίλ 
των εφαρµογών, ως προς την διαλειτουργικότητα.  
Το Resource Description Framework (RDF) υπόσχεται µια νέα αρχιτεκτονική για τα µεταδεδοµένα 

που χρησιµοποιούνται στο διαδίκτυο και αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, για την  ανάπτυξη από 
την W3C, του λεγόµενου «σηµαντικού ιστού». Σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει 
την επαναχρησιµοποίηση και την ανταλλαγή λεξικών, είναι σε ανώτερο επίπεδο από την XML, που 
έχει στόχο την απλούστευση της επαναχρησιµοποίησης των όρων από λεξικά, µε την χρήση των 
namespaces. Το µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξής του σήµερα είναι σε πειραµατικό επίπεδο, αν και 
υπάρχουν αξιόλογες εµπορικές εφαρµογές.  
Το ΙΕΕΕ LOM διεθνές πρότυπο παρέχει ένα παράδειγµα, για το πώς αυτή η απαραίτητη ανάγκη 

διαχωρισµού µεταξύ συντακτικού και σηµαντικής των µεταδεδοµένων µπορεί να επιτευχθεί . Το 
LOM θα γίνει αυτό που ευρέως αναφέρεται σαν «multi-part standard», όπου το µοντέλο των 
δεδοµένων για τη «σηµαντική» είναι ένα ανεξάρτητο πρότυπο και στη συνέχεια κάθε «συντακτικό» 
παρουσίασης είναι ένα δεύτερο πρότυπο που δηµιουργείτε σαν µια ειδική γέφυρα σύνδεσης µε το 
LOM.  
Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει και µια τρίτη αναγκαιότητα πέραν του συντακτικού και 

της σηµαντικής για την διαλειτουργικότητα, τα λεξικά περιεχοµένου (content vocabularies). Αυτά θα 
πρέπει να είναι τόσο  ανοικτά και χωρίς περιορισµούς, όσο µια φυσική γλώσσα. Η χρησιµοποίηση 
των λεξικών αυτών σε συνδυασµό µε τα namespaces θα προσδιορίζει περισσότερο τις περιγραφές 
και θα αυξήσει την ακρίβειά τους. 
 

   5.2.5.2.3.   ASSOCIATION MODELS (ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ) 
 
Αναφέρεται στην σύνδεση των µεταδεδοµένων µε το περιεχόµενο στο οποίο αναφέρονται. 
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι συσχετισµού των µεταδεδοµένων µε το περιεχόµενο. 

• Embedded Metadata (ενσωµατωµένα metadata) : Τα µεταδεδοµένα δηµιουργούνται όταν 
δηµιουργείται και το περιεχόµενο, συνήθως από τον συντάκτη του περιεχοµένου. Όµως οι 
απόψεις των ασχολούµενων µε την έρευνα και την µελέτη γύρω από τα µεταδεδοµένα, 
διίστανται στον εάν είναι καλύτερα να δηµιουργούνται µεταδεδοµένα από τον δηµιουργό του 
περιεχοµένου ή αποκλειστικά από ειδικευµένους τεχνικούς. Πρακτικά πάντως δεν µπορεί να 
γίνει το τελευταίο, διότι αυξάνει σηµαντικά το κόστος δηµιουργίας. Τα ενσωµατωµένα 
µεταδεδοµένα, µπορούν επίσης να συγκοµιστούν και η πιθανή αύξηση της διαφάνειας που 
µπορεί να φέρουν, µπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο για τους δηµιουργούς να ορίσουν 
µεταδεδοµένα. 

     Οι πρώτες µελέτες για την αποτελεσµατικότητα αυτού του είδους των µεταδεδοµένων,  
     είναι πρόσφατα διαθέσιµες.  (http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v02/i02/Greenberg) 
• Assosiated metadata (συνεργαζόµενα metadata): ∆ιατηρούνται σε φακέλους στενά 
συνδεδεµένους µε τις πηγές περιεχοµένου τις οποίες περιγράφουν.  Μπορεί και να είναι 
διαθέσιµα για συγκοµιδή, µπορεί όµως και όχι.  Το πλεονέκτηµά τους είναι, ότι είναι σχετικά 
εύκολη  η τροποποίησή τους χωρίς αλλαγή στο περιεχόµενο που περιγράφουν. Το τελευταίο 
όµως προσθέτει κόστος διότι απαιτείται η συνδιαχείριση τόσο αρχείων µεταδεδοµένων όσο 
και αρχείων περιεχοµένου. 

• Third-Party Metadata : ∆ιατηρούνται σε διαφορετικό αποθηκευτικό χώρο από κάποιο 
οργανισµό ο οποίος πιθανόν να έχει ή να µην έχει καθόλου έλεγχο ή πρόσβαση στο 
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περιεχόµενο της πηγής που αναφέρονται. Μπορεί είτε να είναι διαθέσιµα για συγκοµιδή, είτε 
όχι. Τυπικά τέτοιου είδους µεταδεδοµένα, διατηρούνται σε βάσεις δεδοµένων οι οποίες δεν 
είναι προσβάσιµες, αν και το πρωτόκολλο Open Archives Iniative Metadata Harvesting 
Protocol (http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm) προτείνει ένα 
σύστηµα που ενθαρρύνει τη πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων των µεταδεδοµένων, από όλους 
τους servers που το ακολουθούν.  

 
Συχνά για µια συγκεκριµένη πηγή πληροφοριών υπάρχουν πολλές καταγραφές µεταδεδοµένων. 
(βλέπε και τον κύκλο χρησιµοποίησης µεταδεδοµένων). Αυτές αντικατοπτρίζουν τις 
διαφορετικές προοπτικές και τους διαφορετικούς σκοπούς του οργανισµού που τα δηµιουργεί 
και τα διαχειρίζεται. Ένα περιεχόµενο µπορεί να δηµιουργήθηκε µε ενσωµατωµένα 
µεταδεδοµένα από τον ίδιο το συντάκτη. Μια άλλη εγγραφή, για το ίδιο περιεχόµενο, µπορεί να 
δηµιουργήθηκε από τον οργανισµό ή τον εκδότη του συντάκτη και να αποθηκεύεται σε 
διαφορετική βάση δεδοµένων. Ένας τρίτος ενδιαφερόµενος, λόγου χάρη µια βιβλιοθήκη, µπορεί 
να δηµιουργήσει γι’ αυτό   ακόµα µια παραλλαγή µεταδεδοµένων, είτε ξεκινώντας από την αρχή 
είτε αντλώντας τα από παλιότερες εγγραφές. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όλες αυτές οι 
εγγραφές µεταδεδοµένων, δεν θα λειτουργούν µε συνδυασµένο τρόπο και πιθανόν να 
προκύπτουν διαφορές µεταξύ τους που θα προκαλέσουν προβλήµατα. Αυτό βέβαια δεν είναι το 
ιδανικό, αλλά θα πρέπει να θεωρείται αναµενόµενο, σε ένα περιβάλλον στο οποίο, διαφόρου 
τύπου οργανισµοί επιλέγουν να διαχειριστούν ίδιες πηγές πληροφοριών, έχοντας διαφορετικούς 
σκοπούς ο καθένας.  
 

   5.2.5.2.4.   INDENTIFYING AND NAMING METADATA ELEMENTS: TOKENS VERSUS LABELS 
      (Παροχή δεικτών και Ονοµατοδοσία των στοιχείων µεταδεδοµένων) 
Ο σκοπός του URI namespace στο ∆ιαδίκτυο είναι, κάθε στοιχείο δεδοµένων που ανήκει σε ένα 

σύνολο στοιχείων, να µπορεί να αντιπροσωπευθεί διεθνώς από ένα όνοµα (URI). Σταθεροί διεθνείς 
δείκτες κάνουν την επεξεργασία των µεταδεδοµένων εύκολη για τις µηχανές, παρόλη την ύπαρξη 
διαφορετικών γλωσσών και εφαρµογών, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να επιβάλλουν αφύσικους 
περιορισµούς σε κάποιο συγκεκριµένο περιβάλλον. ∆είκτες όπως τα URI,  δεν είναι όµως πειστικοί 
στο ότι θα µπορέσουν να διαβαστούν από τους ανθρώπους σαν ετικέτες που αναφέρονται σε κάτι, 
ιδιαίτερα εάν πρόκειται για άλλη γλώσσα και διαφορετικό σύστηµα γλωσσικών χαρακτήρων. Ο 
άνθρωπος προτιµά να διαβάζει απλές γραµµές χαρακτήρων που έχουν νόηµα στην µητρική του 
γλώσσα. Εποµένως ειδικά εργαλεία και εφαρµογές θα πρέπει να αναπτυχθούν, που θα µπορούν  να 
χρησιµοποιούν διαφορετικές ετικέτες παρουσίασης στα συστήµατά τους, για  να τις κάνουν πιο 
κατανοητές και χρήσιµες , όταν πρόκειται για µια συγκεκριµένη κουλτούρα ή περιβάλλον. 

 
   5.2.5.2.5.  METADATA REGISTRIES (ΜΗΤΡΩΑ ΓΙΑ METADATA) 

Τα Μητρώα για τα µεταδεδοµένα αποτελούν ένα κεντρικό σηµείο έρευνας στον τοµέα των 
ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Καθώς αυξάνει διαρκώς ο αριθµός των δηλωθέντων µεταδεδοµένων και 
ο αριθµός των προφίλ εφαρµογών που σχεδιάστηκαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες διαφόρων 
κοινοτήτων, αυξάνει και η σηµασία του ρόλου των Μητρώων για τη διαχείριση και την κοινολόγηση 
των µεταδεδοµένων. Ελπίζεται ότι τα Μητρώα µεταδεδοµένων θα δώσουν την δυνατότητα για την 
αναγνώριση και την αναφορά σε καθιερωµένα σχήµατα και προφίλ εφαρµογών, παρέχοντας 
δυναµικά το µέσο για την λειτουργία των µηχανών µεταξύ των διαφορετικών αυτών σχηµάτων. 
Εκτός αυτού, αναµένεται τέτοια Μητρώα, να περιέχουν ή να είναι συνδεδεµένα µε «σηµαντικά» 
δοµηµένα λεξικά, µέσω των οποίων οι τιµές των πεδίων των µεταδεδοµένων θα µπορούν να 
επιλεγούν. Τέτοιου είδους Μητρώα θα προσλαµβάνουν τα χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών λεξικών 
διαθέσιµων για βοήθεια σε: 

• Σχεδιαστές εφαρµογών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν µε τα 
Μητρώα, ήδη υπάρχοντα σχήµατα µεταδεδοµένων και σχήµατα συστατικών(components), 
που µπορεί ίσως να καλύπτουν τις ανάγκες τους ή να προσδιορίζουν επεκτάσεις σε αυτά 
τα σχήµατα, τις οποίες άλλοι σχεδιαστές εφάρµοσαν για να επιτύχουν την κάλυψη µιας 
τοπικής ανάγκης. 

• ∆ηµιουργούς και διαχειριστές µεταδεδοµένων, οι οποίοι θα µπορούν να συµβουλεύονται 
ένα Μητρώο για να διαπιστώσουν τον ορισµό ή τα χαρακτηριστικά της χρήσης ενός 
στοιχείου ή το διαθέσιµο σύνολο τιµών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτό. 

• Εφαρµογές, οι οποίες µπορούν να αναλύσουν τα εµπλεκόµενα URI σε ένα σχήµα, ένα 
στοιχείο ή ένα σύνολο τιµών, µε σκοπό την σύγκριση ή την αποτίµηση. 

75 



«∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ »   -   ΜΕΡΟΣ Ι 

• Τελικούς χρήστες, οι οποίοι πιθανόν να συµβουλευτούν ένα Μητρώο, ώστε να 
κατανοήσουν καλύτερα τους ορισµούς ή το περιβάλλον των όρων µεταδεδοµένων, 
βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα της έρευνά τους και της εργασίας τους.  

Με τον τρόπο αυτό τα Μητρώα θα παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο για την κοινολόγηση και 
διαχείριση όλων των δηλώσεων σχηµάτων µεταδεδοµένων.  Καθώς κάθε συγκεκριµένο σχήµα ή 
προφίλ επεξεργασίας  µεταδεδοµένων µε την πάροδο του χρόνου θα αναπτύσσεται, τα Μητρώα θα 
διατηρούν τη σχέση των διαφόρων παραλλαγών του σχήµατος, µε σκοπό την εξασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας µέσα στο χρόνο. 

H οµάδα της DCMI  για τα Μητρώα (DCMI Registry Working Group) ερευνά µερικά από αυτά τα 
θέµατα διαµέσου της αποσαφήνισης λειτουργικών αναγκαιοτήτων για τη δηµιουργία ενός 
πολυγλωσσικού Μητρώου και συστήµατος διαχείρισης λεξικών. 
Πιθανότατα, τα Μητρώα που θα δηµιουργηθούν, θα διαφέρουν στο βάθος της επεξεργασίας που θα 

µπορούν να προσφέρουν. Μερικά θα παρέχουν απλούς δεσµούς µεταξύ των διαφόρων σχηµάτων 
µεταδεδοµένων, ενώ άλλα µπορεί να έχουν τον χαρακτήρα µιας πλούσιας λειτουργικά βάσης 
δεδοµένων. Μερικά Μητρώα θα λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές των namespaces και θα κρατούν 
τις κανονικές δηλώσεις των σχηµάτων και των συνόλων τιµών τους, ενώ άλλα θα χρησιµοποιούν 
προηγούµενα Μητρώα σαν βάση, σκοπεύοντας µεγαλύτερη ακόµα εξάπλωση. 

 
   5.2.5.2.6.  COMPLETENESS OF DESCRIPTION (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ) 

Υπάρχει µια ισχυρή τάση στους δηµιουργούς µεταδεδοµένων να χρησιµοποιούν οτιδήποτε είναι 
διαθέσιµο. Εάν ένα στοιχείο µεταδεδοµένων είναι διαθέσιµο, το χρησιµοποιούν αυτοµάτως σε µια 
περιγραφή, αυξάνοντας την ανάλυση του περιεχοµένου. Αντίθετα όµως, οι εφαρµογές θα πρέπει να 
σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο που να δηλώνουν κατηγορηµατικά ότι δεν είναι υποχρεωτικά 
απαραίτητο κάθε στοιχείο σε κάθε τύπο έρευνας. Επίσης οι εφαρµογές θα πρέπει να παρέχουν 
βοήθεια, όπου είναι δυνατόν, στην επιλογή κατάλληλης τιµής για κάποιο στοιχείο. Στο βαθµό που η 
δηµιουργία µεταδεδοµένων γίνεται από την  ίδια την εφαρµογή για την δηµιουργία περιεχοµένου, η 
εφαρµογή µπορεί να προσδιορίσει τιµές , πολύ πιο αξιόπιστα από τον χρήστη. 
Σε τελευταία ανάλυση, ο πλούτος των περιγραφών µεταδεδοµένων θα καθοριστεί από την εµπειρία 

και την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει ο φορέας που δηµιουργεί τα µεταδεδοµένα, πάντα 
σύµφωνα και µε τις λειτουργικές αναγκαιότητες των εφαρµογών. 
Κάποια ιδιαίτερα σηµεία είναι: 

•  Ακριβείς περιγραφές µε τη χρήση µεταδεδοµένων 
 µπορεί να βελτιώσουν την ακρίβεια αναζήτησης 
 απαιτούν από οικονοµική άποψη, υψηλότερη επένδυση για τη δηµιουργία 

µεταδεδοµένων 
 κάνουν δυσκολότερο το έργο της διατήρησης της συνάφειας κατά την δηµιουργία 
των µεταδεδοµένων 

 
•  Απλές περιγραφές µε τη χρήση µεταδεδοµένων 

 
 Είναι ευκολότερες στην δηµιουργία και γενικά κοστίζουν λιγότερο 
 Μπορεί, κάποιες φορές, να δώσουν λανθασµένα αποτελέσµατα ή να απαιτήσουν 

µεγαλύτερη προσπάθεια από τους ερευνητές, στην προσπάθειά τους για την 
εύρεση του σχετικού  µε την έρευνά τους περιεχοµένου . 
 Βελτιώνουν την πιθανότητα διαλειτουργικότητας µεταξύ των διαφορετικών 
συστηµάτων µεταδεδοµένων. 

  
   5.2.5.2.7.  MANDATORY VERSUS OPTIONAL ELEMENTS (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  
                     ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

Ο σχεδιασµός διεθνών προτύπων για τα µεταδεδοµένα, µε στόχο µια διεθνώς σφαιρική 
διαλειτουργικότητα µεταξύ διαφορετικών περιβαλλόντων πληροφορίας, απαιτεί µεγάλο βαθµό 
ευελιξίας. Ένα στοιχείο, βασικό για κάποια περιοχή, µπορεί να µην είναι καθόλου αισθητό σε µια 
άλλη. Εποµένως, λίγα –εάν υπάρχουν , στοιχεία σε ένα σύνολο µεταδεδοµένων, θα πρέπει να 
λογίζονται σαν υποχρεωτικά. Από την άλλη µεριά όµως, είναι απολύτως σκόπιµο σε µια εφαρµογή ή 
σε µια περιοχή εφαρµογών, να απαιτούνται ειδικά στοιχεία µεταδεδοµένων. Έτσι, οι κοινότητες των 
εφαρµογών θα πρέπει να ενθαρρύνουν την οµοιοµορφία των περιγραφών, σε µια συγκεκριµένη 
περιοχή. Αυτό βεβαίως µπορεί να γίνει υπό την µορφή ενός προφίλ εφαρµογής, όπως περιγράφηκε 
και προηγουµένως, που θα εξυπηρετήσει τα µέλη µιας κοινότητας πρακτικής, µε σκοπό την 
προώθηση της σύγκλισης και την αύξηση της διαλειτουργικότητας. 
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   5.2.5.2.8.  SUBJECTIVE AND OBJECTIVE METADATA (ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ  
                     ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ METADATA). 

Τα µεταδεδοµένα ορίζονται γενικά σαν δεδοµένα για τα δεδοµένα. Όµως, η εργασία για τη 
δηµιουργία τους µπορεί να περιέχει και αντικειµενικές  και υποκειµενικές προσεγγίσεις. Μερικά 
είναι καθαρά αντικειµενικές δηλώσεις, όπως ο «συγγραφέας», η «ηµεροµηνία  δηµιουργίας», η 
«έκδοση» κτλ. Αυτού του είδους τα µεταδεδοµένα, µπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να 
δηµιουργηθούν εύκολα από τις µηχανές. Τέτοιο παράδειγµα, ευρέως γνωστό, είναι οι «ιδιότητες» 
που ενηµερώνονται καθώς δηµιουργούµε ένα αρχείο σε ένα επεξεργαστή κειµένου ή επεξεργαστή 
λογιστικών φύλλων. 
Άλλου τύπου µεταδεδοµένα, µπορεί να είναι υποκειµενικά, είτε επειδή εξαρτώνται από την σκοπιά 

από την οποία τα βλέπει κανείς (σύµφωνα µε τις επιδιώξεις  του), όπως ο προσδιορισµός των λέξεων 
«κλειδιά» για ένα κείµενο, είτε επειδή σκοπίµως σχεδιάστηκαν να αντιπροσωπεύουν µια 
υποκειµενική αποτίµηση, όπως είναι η ανασκόπηση ενός βιβλίου ή µιας παρουσίασης. Επιπλέον δε, 
τα µεταδεδοµένα αποκτούν υποκειµενικό χαρακτήρα, µε την χρησιµοποίησή τους σε κάποιο τοπικό 
περιβάλλον, στο οποίο τους αποδίδεται µια τοπική ερµηνεία. Για παράδειγµα, ένα παιδαγωγικό 
χαρακτηριστικό, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε µια συγκεκριµένη εκπαιδευτική φιλοσοφία, µπορεί 
να είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στο περιβάλλον αυτής της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, αλλά δεν έχει 
κανένα απολύτως νόηµα έξω από αυτό. Αποτελεί απαίτηση, στην δηµιουργία των µεταδεδοµένων, να 
καθίσταται σαφές ότι κάποια στοιχεία αφορούν ένα συγκεκριµένο περιβάλλον, έτσι ώστε οι διάφορες 
εφαρµογές να µπορούν να αναγνωρίζουν αυτά τα στοιχεία και να αποφεύγεται η χρησιµοποίησή τους 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 
   5.2.5.2.9.  AUTOMATED GENERATION OF METADATA.  
                    (ΑΥΤΟΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ METADATA) 

Τα περισσότερα µεταδεδοµένα, που δηµιουργήθηκαν πριν την εµφάνιση του ∆ιαδικτύου, 
δηµιουργήθηκαν-όπως ήδη αναφέρθηκε- για καταλόγους βιβλιοθηκών. Τα µεταδεδοµένα για 
καταλόγους, παραµένουν το πιο επιτυχηµένο πρότυπο για την εύρεση βιβλίων και περιοδικών, αλλά 
είναι πολυέξοδη και πρακτικά αδύνατη η χρησιµοποίησή του στο ∆ιαδίκτυο, λόγω του τεράστιου 
όγκου πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό, που οδηγεί σε µη ακριβείς προσδιορισµούς. 
Οι µηχανές αναζήτησης του ∆ιαδικτύου, παρέχουν την δυνατότητα εύρεσης και πρόσβασης µε 

χαµηλό κόστος σε ένα µεγάλο µέρος των πληροφοριών που περιέχονται στο ∆ιαδίκτυο, κυρίως 
στηριζόµενες σε µεθόδους διαφήµισης. Αυτή η σηµατοδότηση που χρησιµοποιείται στο ∆ιαδίκτυο, 
µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα είδος µεταδεδοµένων για µια αρκετά µεγάλη κατηγορία αναγκών 
πληροφόρησης, που παρέχει µια ευχάριστη φθηνή λύση αναζήτησης και πρόσβασης σε πληροφορία. 
Μεταξύ των δύο περιπτώσεων, υπάρχει ένα ευρύ φάσµα δηµιουργίας µεταδεδοµένων, το οποίο 

µέχρι ένα ορισµένο βαθµό µπορεί να αυτοµατικοποιηθεί και το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ότι θα έχει 
αυξηµένη σηµασία µε την πάροδο του χρόνου, όταν η εξέλιξη σε περιοχές της νέας τεχνολογίας   
(επεξεργασία φυσικής γλώσσας, αλγόριθµοι αναγνώρισης προφίλ και πλαισίων, data mining), θα τις 
κάνει πιο αποτελεσµατικές. 
Οι εφαρµογές δηµιουργίας περιεχοµένου (κειµενογράφοι, για ηλεκτρονικά έγγραφα όπως το PDF 

και εργαλεία για τη δηµιουργία ιστοσελίδων στον  Παγκόσµιο Ιστό) συχνά παρέχουν ευκολίες για να 
δώσει ο συγγραφέας κάποιες ιδιότητες στο περιεχόµενο, χρησιµοποιώντας µεταδεδοµένα, ή ακόµα 
µπορεί να παρέχουν την αυτόµατη σύλληψη των ιδιοτήτων και την δηµιουργία µεταδεδοµένων  
χωρίς την υποχρεωτική παρέµβαση του συγγραφέα. 
Όσο αυτές οι ευκολίες ωριµάζουν και ο αριθµός τους µεγαλώνει, θα είναι ευκολότερος και 

φυσικότερος ο συνδυασµός αυτού του είδους των µεταδεδοµένων, µε τα µεταδεδοµένα που 
δηµιουργήθηκαν από το δηµιουργό (πχ λέξεις κλειδιά…)  και µε τα συµπερασµατικά  µεταδεδοµένα 
τα οποία για παράδειγµα µπορεί να προέκυψαν από ένα αλγόριθµο επεξεργασίας 
Οι συνδυασµός όλων αυτών των διαφορετικών εγγραφών µεταδεδοµένων, θα αυξήσει την ποιότητα 

µειώνοντας ταυτόχρονα και το κόστος των περιγραφών µέσω µεταδεδοµένων. 
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 6. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ηλεκτρονική µάθηση όπως έγινε φανερό, εξελίχθηκε ακολουθώντας τόσο τις τάσεις της εξέλιξης 

των νέων τεχνολογιών, όσο και τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Οι διάφορες υλοποιήσεις της,  
προσαρµόζονταν πάντοτε  στα δύο αυτά ρεύµατα εξέλιξης. Μιλήσαµε για την πρώτη της µορφή, όπως 
η CAI και την εξέλιξή της µέσω CBT στην λεγόµενη σήµερα Web-learning, µορφές που 
αναπαριστούν, η κάθε µία, µια διαφορετική µέθοδο χρησιµοποίησης της τεχνολογίας  Επικοινωνιών 
και Πληροφορικής στην καθηµερινότητα της διδασκαλίας. Η αναγκαιότητα για την δηµιουργία  
διεθνών προτύπων, συµβαδίζει µε την εξέλιξη της µορφής αυτών των υλοποιήσεών της. Είναι γεγονός 
ότι ήδη είναι διαθέσιµα πολλά πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές  που δεν έφθασαν ακόµα στο επίπεδο 
του προτύπου. Τα πρότυπα αυτά, αφορούν και το γενικότερο επίπεδο, όπως πχ το πρότυπο για την 
αρχιτεκτονική του εκπαιδευτικού λογισµικού, αλλά και πλέον ειδικότερα επίπεδα όπως το IEEE LOM 
ή το DCMI, που αναφέρεται στο τρόπο εισαγωγής µεταδεδοµένων για την εξυπηρέτηση της 
αρχιτεκτονικής του περιεχοµένου. Επίσης αναφέρθηκε ότι οι διάφορες µορφές της εκπαίδευσης, δεν 
προσδιορίζονται σήµερα µόνο από διαφοροποιήσεις στις µεθόδους διδακτικής, αλλά και από την 
ταυτόχρονη εστίαση και σε ένα ηλικιακά διαφορετικό στόχο από αυτόν της τακτικής εκπαίδευσης, µε 
την παρουσία µορφών όπως η εκπαίδευση ενηλίκων και η δια βίου εκπαίδευση ή η εκπαίδευση µέσα 
πλέον στα όρια µεγάλων οργανισµών – ιδιωτικών, δηµοσίων, στρατιωτικών, εθνικών, υπερεθνικών.  
Σε ότι γενικώς αναφέρθηκε, υπάρχουν κάποιες πολύ σηµαντικές παρατηρήσεις, τις οποίες µπορούµε 

να θέσουµε. 
• Η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από δυναµικότητα. Αλλάζει µορφές, ενδεχοµένως 

χρησιµοποιεί παράλληλα πολλές µορφές, µε στόχο τόσο την προσωπική εξέλιξη των 
µαθητών όσο και την εξυπηρέτηση των στόχων που βάζει η κοινωνία για την διατήρηση και 
ενδυνάµωσή της. Ο «κουστωδιακός» της ρόλος, τον οποίο σε παλιότερες εποχές 
παρατηρούσαµε, χρησιµοποιείται µόνο σε συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες, οι οποίες δεν 
καλύπτουν πλέον ολόκληρο το φάσµα των µαθητών. 

• Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί ήδη ένα κοινωνικό εργαλείο. Ενώ δε τα κλασικά 
εργαλεία αποτελούσαν επέκταση του υλικού ανθρώπινου σώµατος (σφυρί, κατσαβίδι, 
µηχανές διαφόρου τύπου), το εργαλείο αυτό, µπορεί κάτω από κατάλληλους χειρισµούς, να 
χρησιµοποιηθεί σαν επέκταση και ενίσχυση της ισχύος του ανθρώπινου πνεύµατος. Για το 
λόγο αυτό πρόκειται για ένα «επιβλητικό» εργαλείο.  

• Ο τρόπος που µαθαίνουµε, εξαρτάται τόσο από εξωγενείς όσο και από ενδογενείς προς τον 
άνθρωπο παράγοντες. Μια επιτυχηµένη µέθοδος για ένα µαθητή, µπορεί για κάποιον 
δεύτερο, να αποδειχθεί εντελώς λανθασµένη. Η εξέλιξη στις «Γνωστικές Επιστήµες» θα 
µας δώσει πολλές νέες γνώσεις στον τοµέα αυτό. Αν υπάρξει δυνατότητα να αναγνωριστεί 
ο τρόπος µε τον οποίο µαθαίνει ο κάθε µαθητής, όσο και η δυνατότητα να του διατεθεί 
περιεχόµενο µάθησης σύµφωνο και σύµφωνα µε τον τρόπο αυτό, τότε θα έχει γίνει µια 
πολύ µεγάλη επανάσταση, όσον αφορά στην µάθηση. Η ηλεκτρονική µάθηση φαίνεται, 
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, ότι µπορεί να το επιτύχει. 

• Η εκπαίδευση σε όλες τις µορφές της, συνεπάγεται κάποιο οικονοµικό κόστος, το οποίο 
καλείται να επωµιστεί, είτε ο ίδιος ο µαθητής, είτε οργανωµένα κοινωνικά ή επαγγελµατικά 
σύνολα στα οποία αυτός ανήκει. 

• Η εποχή µας, χαρακτηρίζεται σαν την εποχή της πληροφορίας ή την εποχή της γνώσης. 
Αυτό έρχεται σαν συνέπεια της τεράστιας ανάπτυξης κυρίως της τεχνολογίας, η οποία 
πολλές φορές προηγείται και εξαναγκάζει τις επιστήµες των ανθρωπιστικών σπουδών να 
επισπεύσουν για να την οριοθετήσουν, µέσα στα πλαίσια ενός ανθρώπινου µορφώµατος.  

• Το ∆ιαδίκτυο, αποτελεί σήµερα, την καλύτερη και οικονοµικότερη πηγή πληροφόρησης, 
παρόλο που παρουσιάζει πολλά προβλήµατα, κυρίως ως προς την αναζήτηση του 
συναφέστερου περιεχοµένου. Η εξέλιξη του προς τον Σηµαντικό Ιστό (Semantic Web), θα 
δώσει τη δυνατότητα τόσο στους ενδιαφερόµενους για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και 
συνάφεια στις αναζητήσεις τους, όσο και κυρίως στις µηχανές, για επεξεργασία των 
απεριόριστων πληροφοριών που περιέχει προς ένα συγκεκριµένο ανθρωπίνως κατανοητό 
αποτέλεσµα. 

• Η διαφορά µεταξύ «σηµαίνοντος» και «σηµαινόµενου», δηλαδή της συντακτικής και της 
σηµαντικής µορφής µιας πληροφορίας, εξαρτάται από ατοµικούς, τοπικούς, κοινωνικούς, 
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εθνικούς παράγοντες. Ο ρόλος της είναι σηµαντικότατος, στην προσπάθεια δηµιουργίας 
οργανωµένου εκπαιδευτικού περιεχοµένου, µέσα από οποιοδήποτε «σηµαντικό» δίκτυο. 

• Εκτός της λειτουργικότητας (διαλειτουργικότητα, καταµερισµός της εργασίας και σε µη 
ειδικούς στην νέες τεχνολογίες, ευκολότερη διόρθωση κώδικα, συντοµότερος χρόνος 
κατασκευής, επαναχρησιµοποίηση λαµπρών ιδεών,…) και λόγοι οικονοµίας επέβαλλαν την 
CSA αρχιτεκτονική όσο και την ιδέα των «µαθησιακών αντικειµένων» (LO)  στην 
ηλεκτρονική µάθηση. 

• Μιλώντας τεχνικά, η προσπάθεια χρησιµοποίησης πολλών µηχανών σε συνέργεια (τοπικά 
δίκτυα ή διαδίκτυο), µας παρέχει µεγαλύτερη ισχύ, όταν έχουµε για στόχο ένα 
συγκεκριµένο έργο. Και αυτό διότι, η απαραίτητη αποθήκευση, οργάνωση και επεξεργασία 
δεδοµένων καταµερίζεται µεταξύ πολλών µηχανών. Η δηµιουργία µιας και µοναδικής 
µηχανής, που θα είχε την ίδια συνολική ισχύ, είναι οικονοµικά απαγορευτική αλλά και προς 
το παρόν, τεχνικά αδύνατη. Με άλλα λόγια, η δηµιουργία µιας εκπαιδευτικής εφαρµογής 
για να  τρέξει τοπικά σε ενός συγκεκριµένου τύπου υπολογιστή, µέσα από ένα 
συγκεκριµένου τύπου εργαλείο δηµιουργίας της - εξαιρώντας την παιδαγωγική της αξία την 
οποία ας θεωρήσουµε δεδοµένη –θα πρέπει να περιοριστεί στις επεξεργαστικές δυνατότητες 
του συγκεκριµένου υπολογιστή και εργαλείου δηµιουργίας. Αυτός είναι  ένας περιοριστικός 
παράγοντας για πολλούς λόγους, σύµφωνα µε ότι µέχρι τώρα έχουµε αναφέρει. 

• Η δηµιουργία διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική µάθηση, εξυπηρετεί την συνεργασία 
µεταξύ αυτών των µηχανών, που πιθανώς θα χρησιµοποιηθούν για κάποια εφαρµογή, είτε 
στο ίδιο είτε σε διαφορετικό χρονικό διάστηµα. 

• Υπάρχουν αυτή τη στιγµή πολλά διαθέσιµα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές για την 
ηλεκτρονική µάθηση και γίνεται συνεχώς προσπάθεια για τη δηµιουργία άλλων. Αρκετή 
εµπειρία έχει αποκοµιστεί από την δηµιουργία τους. Εκείνο που έπεται κατά 
προτεραιότητα, είναι η οργανωµένη χρησιµοποίηση όλων αυτών των προτύπων και 
τεχνικών προδιαγραφών από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους άλλους που 
έχουν σχέση µε τη δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού (δηµιουργούς εργαλείων 
συγγραφής, δηµιουργούς λογισµικών για την δηµιουργία και διαµόρφωση εικόνων-
κειµένων-βίντεο, δηµιουργούς και διαχειριστές αποθηκευτικών χώρων, διαχειριστές 
δικτύων κλπ). Αυτό είναι ίσως το σηµαντικότερο σηµείο, διότι απαιτεί την κοινή κάλυψη 
των απαιτήσεων όλων αυτών των επιµέρους χώρων. 

• Τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και οι τεχνικές προδιαγραφές, είναι ουδέτερα τόσο ως προς 
το εκπαιδευτικό περιεχόµενο όσο και ως προς την διδακτική µέθοδο. Ειδικότερα τα 
πρότυπα, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα για τον τρόπο δηµιουργίας τους, είναι 
ουδέτερα και από άποψη, διαφόρων άλλων  τοπικών, κοινωνικών, εθνικών, κλπ  
ιδιαιτεροτήτων. 

 
 
 

6.2. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 Αναφέρθηκε πολλές φορές, στην ανάλυση που έγινε για την ηλεκτρονική µάθηση, ο Παγκόσµιος 
Ιστός. Τις περισσότερες από αυτές, αποτελούσε ένα ήδη υλοποιηµένο παράδειγµα ανοικτών 
συστηµάτων τα οποία συνεργάζονται µεταξύ τους µέσω κοινών προτύπων όπως είναι το HTTP, 
HTML, URL και επιτυγχάνουν  διαλειτουργικότητα. Αναφέρθηκε επίσης, ότι στην πρώτη του µορφή, 
παρείχε µεν τη δυνατότητα για την αναζήτηση και ανάγνωση κειµένων και µε την πάροδο του χρόνου 
άλλων αναπαραστάσεων πληροφορίας, -ήχος εικόνα, κινούµενη εικόνα, βίντεο- αλλά δεν έδινε τη 
δυνατότητα στους µαθητές να δηµιουργήσουν τις δικές τους ιδέες. Ότι η αναζήτηση πληροφοριακού 
υλικού επίσης, δεν είναι ικανοποιητική, για τον τοµέα της εκπαίδευσης, διότι υπάρχει γενικότερο 
πρόβληµα στο ∆ιαδίκτυο, σηµατοδότησης και ανακάλυψης του νοήµατος µιας ψηφιακής οντότητας, πχ 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο, «µαθησιακό αντικείµενο» (LO), κλπ. Όλα όσα αναφέρθηκαν για τα 
Namespaces, τις «ταξινοµίες», «θησαυρούς», «οντολογίες»  και τον «Σηµαντικό Ιστό», είναι οι 
χρησιµοποιούµενες µέθοδοι της νέας τεχνολογίας για να ξεπεραστεί το δεύτερο αυτό πρόβληµα. 
Ειδικότερα για την ηλεκτρονική µάθηση,  τα πρότυπα ΙΕΕΕ LOM και DCMI, είναι εστιασµένα σε 
αυτό το σηµείο. 
Μπορούµε να δούµε το διαδίκτυο, κάτω από το πρίσµα των δύο διαφορετικών χαρακτηριστικών της 

προσέγγισης του εκπαιδευτικού λογισµικού που αναφέραµε, της διαλειτουργικότητας και της 
επαναχρησιµοποίησης: 
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1. Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής του εκπαιδευτικού λογισµικού στην CSA αρχιτεκτονική, σε 
συνδυασµό µε τα πρότυπα, µας εξασφαλίσει την διαλειτουργικότητα µεταξύ διαφορετικών 
συστηµάτων. Η παραπάνω αρχιτεκτονική, λύνει επίσης όπως αναφέραµε πολλά άλλα 
προβλήµατα, όπως τον καταµερισµό της εργασίας σε ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων 
που είναι απαραίτητος για την δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού, τον ευκολότερο 
έλεγχο για την ορθή λειτουργία του λογισµικού- αφού ο έλεγχος των επιµέρους συστατικών 
είναι απλούστερος, την οικονοµία χρόνου για τη δηµιουργία -διότι δεν δηµιουργούνται εξ’ 
αρχής κοµµάτια κώδικα που ήδη υπάρχουν και εν τέλει την ελαχιστοποίηση του κόστους 
κατασκευής. Αν θυµηθούµε το σχεδιάγραµµα της CSA του εκπαιδευτικού λογισµικού µε τη 
συγχώνευση ορισµένων συστατικών ( βλέπε διάγραµµα ) 

 
 
βλέπουµε ότι τα συστατικά Delivery, Evaluation, Coach, Locator, Assessment, Interaction 
Content µπορούν όλα να αντιπροσωπεύονται από ένα φυλλοµετρητή (Browser) του διαδικτύου 
για το συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα. Οι φυλλοµετρητές έτσι και αλλιώς 
χρησιµοποιούνται ευρύτατα. Το δε συστατικό Learning Resources, µπορεί να αντιπροσωπεύεται 
από τις βάσεις εκπαιδευτικών δεδοµένων που βρίσκονται οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Η 
δυνατότητα της διαλειτουργικότητας που χαρακτηρίζει το δίκτυο, µπορεί να γίνει άµεσα 
προσιτή και στις εκπαιδευτικές εφαρµογές, που σχεδιάζονται σύµφωνα µε το ανωτέρω. Εδώ το 
διαδίκτυο και η λειτουργία του, αποτελεί µέρος της σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισµικού 
και όχι απλώς µια αποθήκη πληροφοριών, είτε ένας δίαυλος διαµέσου του οποίου µπορούµε να 
µεταφέρουµε ή να παραλάβουµε περιεχόµενο- πχ ένα ολόκληρο CD- χωρίς όµως τη δυνατότητα 
επεξεργασίας του. Επίσης δεν χρειάζεται να προσαρµόσουµε κάποιο ειδικό plug in στον 
φυλλοµετρητή που χρησιµοποιούµε, για να τρέξει παραδείγµατος χάρη λογισµικό 
δηµιουργηµένο σε κάποιο ανεξάρτητο εργαλείο συγγραφής. 

2. Αναφέροντας την επαναχρησιµοποίηση, οδηγούµαστε στην αρχιτεκτονική του περιεχοµένου 
που είναι η δεύτερη κατηγορία µε την οποία προσεγγίσαµε την ηλεκτρονική µάθηση. 
Παρατηρώντας πάλι το παραπάνω σχεδιάγραµµα, καταλαβαίνουµε ότι όλες οι αποθήκες 
περιεχοµένου που αναφέρονται σε αυτό, θα µπορούσε να είναι αποθήκες εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου, µε την ευρύτερη έννοια - ακόµα και των επιδόσεων συγκεκριµένου µαθητή, - 
αρκεί να υπήρχαν πρότυπα-τα οποία θα εξασφάλιζαν την οργάνωση και διαχείρισή του, µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εντοπίσηµο, εύκολα προσβάσιµο, διαθέσιµο, 
επαναχρησιµοποιήσιµο, εκπαιδευτικό περιεχόµενο µε συγκεκριµένη σηµασία. Η πρόοδος προς 
την ανάπτυξη του «Σηµαντικού Ιστού» γενικότερα και οι προσπάθειες µε τα διεθνή πρότυπα 
ειδικά για το εκπαιδευτικό περιεχόµενο πχ που προσδιορίζουν τα «µαθησιακά αντικείµενα», τον 
τρόπο που αυτά πρέπει να οργανώνονται, τον τρόπο που  πακετάρονται και αποθηκεύονται τον 
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τρόπο που το ένα διαδέχεται το άλλο για την συµπλήρωση ενός συνθετότερου νοήµατος, µπορεί 
να µας οδηγήσει στην επίτευξη της παροχής του κατάλληλου περιεχοµένου, στον κατάλληλο 
µαθητή, στον κατάλληλο χρόνο, στην διαθέσιµη πλατφόρµα, σε οποιοδήποτε σηµείο πρόσβασης 
στο συνολικό δίκτυο. 
 

Όλα τα προηγούµενα , έχουν στρέψει στις µέρες µας το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
σε αυτά τα οποία θα µπορούσε να µας παρέχει το ∆ιαδίκτυο, εάν αλλάξουµε την αρχική  µας αντίληψη 
για τη χρήση του.  Η δραστηριοποίηση αυτού του είδους, συµπεριλαµβάνεται στην ηλεκτρονική 
µάθηση κάτω από τον ειδικότερο τίτλο Web-Learning.  Θα πρέπει όµως να σηµειώσουµε ότι 
εκπαιδευτικό λογισµικό, µε την αρχιτεκτονική του παραπάνω διαγράµµατος θα µπορούσε να 
δηµιουργηθεί και απλά για πρόσβαση σε ένα συγκεκριµένο τύπο υπολογιστή, χωρίς την παρέµβαση 
του διαδικτύου, αλλά χρησιµοποιώντας τα εργαλεία του, όπως τον φυλλοµετρητή  ή τη Javascript, και 
αποθηκευτικούς χώρους που θα βρίσκονται ή στο ίδιο τον υπολογιστή ή σε κάποιο τοπικό δίκτυο. Οι 
δυνατότητές του όµως θα ήταν περιορισµένες, ως προς την έκταση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 
Ενώ η δυνατότητα αποθήκευσης περιεχοµένου στο διαδίκτυο είναι θεωρητικά απεριόριστη. 
Τέλος καθαρά οικονοµικοί λόγοι είναι δυνατόν να συνηγορήσουν στην χρήση του ∆ιαδικτύου, σαν 

συνολική πλατφόρµα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού µε CSA αρχιτεκτονική. Το διαδίκτυο είναι 
ήδη ένα διεθνώς αναγνωρισµένο µέσο, µε δικά του πρωτόκολλα επικοινωνίας. Έχει γίνει αποδεκτό, 
τόσο στο επαγγελµατικό και ακαδηµαϊκό περιβάλλον όσο και στους απλούς χρήστες. Η τεχνική του 
υποδοµή υπάρχει ήδη και εξελίσσεται µε ταχύτητα. Οι χρήστες του αυξάνονται χρόνο µε το χρόνο 
εκθετικά. ∆εν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για τον οποίο θα έπρεπε εξαρχής να στηθεί µια νέα 
πλατφόρµα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού, µε δικά της πρωτόκολλα επικοινωνίας, που να 
παρέχει τις δυνατότητες της διαλειτουργικότητας και της επαναχρησιµοποίησης, που είναι βασικές για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινότητας. ∆εδοµένου αυτού και όλα τα 
διεθνή πρότυπα   για την ηλεκτρονική µάθηση υπολογίζουν σοβαρά , όταν κάποια «µόρφωµα» είναι 
αναγκαίο , τα ήδη υπάρχοντα «µορφώµατα» του ∆ιαδικτύου. 

 

6.3.  SCORM-ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ 

 
Μιλώντας, για τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργούνται τα διεθνή πρότυπα και τους περισσότερο 

γνωστούς οργανισµούς που λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία, αναφέραµε και την ADL. Την 
αναφέραµε στην οµάδα εκείνων των οργανισµών, οι οποίοι δηµιουργούν τεχνικές προδιαγραφές, για 
να καλύψουν, µια από τις διάφορες αναγκαιότητες της εξέλιξης της ηλεκτρονικής µάθησης που 
παρουσιάστηκαν. Η ADL όµως τελευταία, παίζει και ένα δεύτερο και πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο. 
∆ηµιούργησε ένα µοντέλο- σε διάφορες εκδόσεις, η τελευταία είναι τον Ιανουάριο του 2004, το οποίο 
θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως ένα “de facto” µοντέλο για την χρησιµοποίηση των 
υπαρχόντων  προτύπων  σε εφαρµογές. ∆ηλαδή ακολούθησε την λογική, ότι παρόλο που η εργασία για 
την δηµιουργία προτύπων στην ηλεκτρονική µάθηση, βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη, εντούτοις υπάρχουν 
αρκετά πρότυπα τα οποία σε συνδυασµό- το µοντέλο αυτό το συνδυασµό προτείνει, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε διάφορες υλοποιήσεις. Το µοντέλο αυτό το ονόµασε SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model) και αφού η ADL  δεν είναι ένας από τους οργανισµούς οι οποίοι έχουν την 
αρµοδιότητα και την εξουσιοδότηση να εκδίδουν διεθνή πρότυπα, δεν πρόκειται για ένα τέτοιο. 
Παρόλα όµως αυτά, έχει γίνει αποδεκτό σε αρκετά µεγάλη µερίδα χρηστών και εξαπλώνεται διαρκώς, 
για το λόγο αυτό το χαρακτηρίσαµε και προηγουµένως σαν ένα “de facto” µοντέλο. 

To Department of Defence και το White House Office of Science and Technology Policy στις ΗΠΑ, 
ίδρυσαν την ADL το Νοέµβριο του 1997. Το κίνητρο για την ίδρυσή της ήταν η πολιτική θέληση για 
παροχή πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση, που να ανταποκρίνεται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόµου και να είναι διαθέσιµη σε χαµηλό κόστος σε οποιοδήποτε µέρος και 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η ADL επιδιώκει µέσω του SCORM την δηµιουργία µεγάλης κλίµακας 
λογισµικού για δυναµική και χαµηλού κόστους µάθηση όπως και την δηµιουργία των απαιτούµενων 
συστηµάτων και την ενεργοποίηση της ελεύθερης αγοράς προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Για να ικανοποιήσει, από την άποψη της τεχνολογίας, η ADL τους στόχους της, χρησιµοποίησε µια 

αρµονική σύνθεση από πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές που είναι δηµιουργηµένα από άλλους 
οργανισµούς. Οι οργανισµοί αυτοί, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν την συνεργασία τους 
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στην ADL,  εκλεπτύνοντας και τελειοποιώντας τα προϊόντα τους βοηθώντας στην εξέλιξη του 
SCORM. 
Από τους πολλούς οργανισµούς οι οποίοι διεθνώς ασχολούνται µε την δηµιουργία τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση, τέσσερις  µόνο αποτελούν τους 
οργανισµούς κλειδιά για την δηµιουργία και την εξέλιξη του SCORM. Oι ARIADNE,  AICC, IEEE 
και IMS. (Βλέπε και πληροφορίες στο Παράρτηµα Β). 
Η ADL στηρίχθηκε επίσης κατά πολύ σε στόχους που έθεσε και η εξέλιξη της «τεχνητής 

νοηµοσύνης» στην εκπαίδευση (ITS), όπως : 
• Η δυνατότητα συλλογής και παρουσίασης εκπαιδευτικού περιεχοµένου, µετά από κάποια 

απαίτηση σε πραγµατικό χρόνο. 
• Η προσαρµογή του περιεχοµένου, η προσαρµογή της σειράς µε την οποία αυτό 

παρουσιάζεται, του επιπέδου δυσκολίας του, του επιπέδου αφαίρεσης που περιέχεται σε 
αυτό, σύµφωνα µε τις προθέσεις, το υπόβαθρο και τις ανάγκες του µαθητή. 

• Το ενδιαφέρον για την εξέλιξη αυτής της µορφής της  έρευνας που θα οδηγήσει στην 
εξατοµίκευση. 

• Τη  παροχή βοήθειας τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την «λήψη απόφασης». 
• Την υποστήριξη ενός διαλόγου, σε φυσική γλώσσα, µεταξύ της «τεχνολογίας» και του 

µαθητή, µε δυνατότητα έναρξης είτε από τον ένα είτε από τον άλλο. 
• Την ωφέλεια τόσο του µαθητή όσο και της ηλεκτρονικής µάθησης, από την ύπαρξη και 

χρήση εκπαιδευτικού περιεχοµένου, το οποίο είναι, προσβάσιµο και διαθέσιµο σε όλους. 
 
Οι δηµιουργοί του  SCORM στοχεύουν  στο ∆ιαδίκτυο σαν την  αρχική πλατφόρµα για την 

υλοποίησή του, θεωρώντας ότι  οτιδήποτε µπορεί να παραδοδεί µέσω του ∆ιαδικτύου µπορεί εύκολα 
να χρησιµοποιηθεί σε άλλες  εκπαιδευτικές εφαρµογές οι οποίες έχουν λιγότερες απαιτήσεις για 
πρόσβαση και επικοινωνία µέσω δικτύου. Αυτή η στρατηγική εξαλείφει ένα µεγάλο µέρος του έργου 
ανάπτυξης που απαιτείται κάθε  φορά, για  προσαρµογή στην πιο πρόσφατη πλατφόρµα που επιβάλλει 
η εξέλιξη της τεχνολογίας, δεδοµένου ότι το ίδιο το ∆ιαδίκτυο έχει γίνει ένα διεθνές και καθολικό µέσο 
παράδοσης. Με την οικοδόµηση πάνω στα ήδη υπάρχοντα πρότυπα του ∆ιαδικτύου αλλά και τις 
υποδοµές του, οι δηµιουργοί του SCORM απελευθερώνονται να εστιάσουν την έρευνά τους για 
περισσότερο αποτελεσµατικές µεθόδους µάθησης. Στο παρακάτω διάγραµµα 33, απεικονίζεται η ιδέα 
αυτή της ADL για το SCORM 

 

 
∆ιάγραµµα 36: Η χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου στο SCORM 
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Βλέπουµε  ότι διάφορα «αντικείµενα εκπαιδευτικού περιεχοµένου», τα οποία βρίσκονται 
αποθηκευµένα σε ολόκληρο το ∆ιαδίκτυο, σε διαφορετικές αποθήκες, µεταφέρονται µέσω του server 
σε πραγµατικό χρόνο και σύµφωνα πάντα µε τις απαιτήσεις του ενδιαφερόµενου, σε οποιονδήποτε από 
οπουδήποτε µπορεί να έχει µια απλή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Βέβαια η ιδέα,  έτσι παρουσιαζόµενη, 
βρίσκεται σε γενικό επίπεδο αφαίρεσης και χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις για την υλοποίησή 
της. 
Η ADL παρέχει αυτή τη στιγµή µια επιφάνεια διεπαφής (API) για την επικοινωνία των πληροφοριών 

που δηµιουργούνται από την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα αντικείµενα εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου, ένα µοντέλο δεδοµένων σύµφωνα µε το οποίο θα αναπαριστούνται αυτές οι 
πληροφορίες αλληλεπίδρασης, µια τεχνική προδιαγραφή για την οµαδοποίηση αντικειµένων 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου που δίνει τη δυνατότητα της διαλειτουργικότητας σε αυτό, µια συλλογή 
µεταδεδοµένων  για την περιγραφή του περιεχοµένου και ένα σύνολο κανόνων αλληλουχίας που 
µπορεί να εφαρµοστεί στην οργάνωση του περιεχοµένου. Πίσω από το SCORM και για την επίτευξη 
των παραπάνω, βρίσκεται η συνεργασία των εξής προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών.  

• IEEE Data Model For Content Object Communication 
• IEEE ECMAScrript Application Programming Interface for Content to Runtime Services 

Communication. 
• IEEE Learning Object Metadata (LOM) 
• IEEE Extensible Markup Language (XML) Schema Binding for Learning Object Metadata 

Data Model 
• IMS Content Packaging 
• IMS Simple Sequencing 

 
Έχει µέχρι τώρα πραγµατοποιήσει τρεις εκδόσεις για το SCROM, οι οποίες φαίνονται αναλυτικά στο 

παρακάτω διάγραµµα: 

 
 
          ∆ιάγραµµα 37: οι διάφορες εκδόσεις του SCORM 
 
 
 
 
Τόσο στην έκδοση του Ιανουαρίου 2001 όσο και σε αυτή του Οκτωβρίου 2001, αποτελούσε ένα 
σύνολο. Στην έκδοση του Ιανουαρίου του 2004, χωρίστηκε σε τέσσερα διαφορετικά βιβλία, τα τρία εκ 
των οποίων φαίνονται στο παραπάνω διάγραµµα, Content Aggregation Model (CAM) – Run Time 
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Enviroment (RTE) - Sequencing & Navigation (SN) , ενώ το τέταρτο που το ονοµάζει Scorm 
Overview δεν έχει να κάνει µε το τεχνικό µέρος, αλλά δίνει πληροφορίες γενικού τύπου.  
Πριν περάσουµε στην περιγραφή του περιεχοµένου του καθενός από τα βιβλία αυτά, η οποία θα 

αποσαφηνίσει αρκετά πράγµατα, πρέπει να αναφέρουµε για την αρχιτεκτονική του SCORM, που σε 
πολύ γενικότερο επίπεδο φαίνεται στο διάγραµµα 33  και τον τρόπο που «ποσοτικοποιείται» και 
οργανώνεται το εκπαιδευτικό περιεχόµενο σε αυτό 

 
 

6.3.1.  Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ SCORM 
 
Το ουσιαστικότερο σηµείο για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής του SCORM, δεδοµένου ότι ήδη 

αναφέραµε για το προωθηµένο ρόλο που έχει το ∆ιαδίκτυο σε αυτή, είναι το «σύστηµα διαχείρισης 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου» LMS (Learning Management System),  το οποίο εν συντοµία θα 
εξετάσουµε, χρησιµοποιώντας και τη βοήθεια του κατωτέρω διαγράµµατος  35, όπως το δίνει η ADL. 

 
To LMS αντιπροσωπεύεται από όλα όσα περιέχονται στην σκιασµένη-µπλε περιοχή του διαγράµµατος. 
Ο χώρος έξω από αυτή την περιοχή αντιπροσωπεύει ολόκληρο το διαδίκτυο και τις αποθήκες 
περιεχοµένου σε αυτό. Ο µαθητής χρησιµοποιεί σαν Delivery συστατικό τον φυλλοµετρητή   
∆ιαδικτύου. Παρατηρούµε ότι το LMS διαθέτει µια επιφάνεια διεπαφής (API) για την επικοινωνία µε 
τους φυλλοµετρητές. Σύµφωνα µε την ADL, το LMS είναι ένα ολόκληρο σύνολο λειτουργιών που 
είναι σχεδιασµένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν την δυνατότητα της λήψης και παράδοσης 
του περιεχοµένου, της κατ’ απαίτηση εύρεσής του, της διαχείρισης και αναφοράς γύρω από  το 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο, όσο και γύρω από την πρόοδο και τις αλληλεπιδράσεις του µαθητή µε το 
σύστηµα. Ανατρέχοντας σε όσα ήδη έχουµε αναφέρει, σε άλλα σηµεία της εργασίας αυτής, η σύλληψη 
της έννοιας του LMS, µπορεί να προσοµοιαστεί µε αυτή του συστατικού Coach στο IEEΕ P1484.1/D9, 
σχέδιο προτύπου γύρω από την αρχιτεκτονική του εκπαιδευτικού λογισµικού, και επίσης – εδώ 
φαίνεται η επίδραση της τεχνολογίας για τα ITS, µε τον ITS Kernel- βλέπε διάγραµµα 6 για την 
αρχιτεκτονική του ITS. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι σαφώς παρουσιάζει περισσότερες 
δυνατότητες από τα CMS που αναφέραµε στην αρχιτεκτονική του περιεχοµένου αλλά και τα 
ονοµαζόµενα CMI (Computer Management Instructions),  τα οποία περιγράφηκαν από την AICC για 
την εξέλιξη της CBT, όταν άρχισαν οι ερευνητές  
 
 

  
       ∆ιάγραµµα 38: Η αρθρωτή αρχιτεκτονική του SCORM 
 
 
και δηµιουργοί των εργαλείων συγγραφής εκπαιδευτικού λογισµικού, να αντιλαµβάνονται και να 
χρησιµοποιούν κάποιο ποσοστό από τις απόψεις της ΑΙ για την µάθηση. (βλέπε ιστορία της 
αρχιτεκτονικής του εκπαιδευτικού λογισµικού). ∆ιότι εκτός των βασικών περί διαχείρισης και 
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διάθεσης περιεχοµένου, περιλαµβάνει συνδέσεις αρχής τέλους (back-end connections) για επικοινωνία 
µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, εξελιγµένη δυνατότητα ανίχνευσης και αναφοράς για την 
δραστηριότητα του µαθητή και την αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα, συγκεντρωτική εγγραφή σε 
Μητρώα, συνεργασία on-line και προσαρµόσιµη παράδοση περιεχοµένου και γενικά όλες τις 
λειτουργίες που έχουν σαν σκοπό να ανιχνεύουν και να διαχειρίζονται την πρόοδο του µαθητή.  O όρος 
LMS µπορεί να εφαρµοστεί είτε σε πολύ απλά συστήµατα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου, 
είτε σε πολυσύνθετα ευρέως ανεπτυγµένα και διασκορπισµένα περιβάλλοντα. Γενικά υπάρχει σήµερα  
από πολλούς, η τάση αντικατάστασης όλων των προηγούµενων όρων ή και άλλων που αναφέρονται σε 
δυνατότητες διαχείρισης και διάθεσης περιεχοµένου, µε τον όρο LMS. Από την µεριά της ADL, 
δίνεται περισσότερη προσοχή µέσα στο Scorm, στα σηµεία διεπαφής µεταξύ των περιβαλλόντων LMS 
και του περιεχοµένου και υπάρχει σιγή για τις µελλοντικές δυνατότητες ενός συγκεκριµένου LMS. 
Εκείνο που αναµένεται εξάλλου είναι, να υπάρξουν αρκετές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις 
υλοποιήσεις των LMS. 
Στο Scorm ειδικότερα, ο όρος LMS υπονοεί ένα περιβάλλον το οποίο στηρίζεται σε εξυπηρετητές 

δικτύου (servers), στους οποίους υπάρχει η τεχνητή νοηµοσύνη για τη διαχείριση και την παράδοση 
περιεχοµένου στους µαθητές. (Βλέπε και διάγραµµα 33). Με άλλα λόγια, το LMS καθορίζει τι θα 
παραδοθεί και πότε, και καταγράφει την διαδικασία και την πρόοδο του µαθητή, καθώς αυτός έρχεται 
σε επαφή µε το εκπαιδευτικό περιεχόµενο.  

 

6.3.2.  ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ SCORM 

 Στο Scorm το εκπαιδευτικό περιεχόµενο είναι «ποσοτικοποιηµένο»(βλέπε και LO), ώστε να µπορεί 
να είναι επαναχρησιµοποιήσιµο. Η διάρθρωση της ποσοτικοποίησης αυτής είναι η εξής: 

• Asset : πρόκειται για την ηλεκτρονική αναπαράσταση διαφόρων µέσων, όπως κειµένου, 
εικόνας, ήχου ή διάφορα αντικείµενα προσδιορισµού και γενικότερα οποιουδήποτε 
κοµµατιού δεδοµένων το οποίο µπορεί να προσφερθεί από ένα πελάτη - χρήστη του 
∆ιαδικτύου και να παρουσιαστεί στον µαθητή. Περισσότερα από ένα assets µπορούν να 
συνδυαστούν για να σχηµατίσουν ένα καινούργιο asset. 

 
 
∆ιάγραµµα 39: ∆ιάφορα είδη assets όπως τα δίνει η ADL 
 
 
 Ένα Asset µπορεί  να περιγραφεί µε µεταδεδοµένα , σαν Asset- µεταδεδοµένα  
αναφέρονται στο SCORM, για να γίνει δυνατή η έρευνα για αυτό και η ανακάλυψή του 
µέσα στις αποθήκες ψηφιακού περιεχοµένου, εποµένως και να υπάρχει η δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησής του. 
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• Sharable Content Object (SCO): πρόκειται για τη ελάχιστη µονάδα διαβάθµισης 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου που µπορεί να ανιχνευθεί από ένα LMS.  Αποτελείται από ένα 
ή περισσότερα assets. Η µόνη διαφορά µεταξύ ενός SCO και ενός Asset είναι ότι το SCO 
επικοινωνεί µε το LMS σύµφωνα µε το σχέδιο προτύπου draft standard IEEE ECMAScript 
Application Programming Interface for Content to Runtime Services Communication. Για 
την βελτίωση της δυνατότητας επαναχρησιµοποίησής του, ένα SCO πρέπει να είναι 
ανεξάρτητο από το εκπαιδευτικό του περιεχόµενο. Για παράδειγµα, ένα SCO µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικές µαθησιακές εµπειρίες για την εκπλήρωση διαφορετικών 
κάθε φορά αντικειµενικών σκοπών διδασκαλίας. Επίσης µια δραστηριότητα µπορεί να 
προέρχεται από τον συνδυασµό περισσοτέρων του ενός SCO. Τα SCO προορίζονται να 
έχουν µικρό µέγεθος, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για χρησιµοποίησή τους σε 
διαφορετικούς συνδυασµούς. Ωστόσο από την πλευρά της ADL δεν υπάρχει καµία 
περαιτέρω διευκρίνιση ως προς το µέγεθός τους. Το SCO µπορεί να περιγραφεί µε 
µεταδεδοµένα, για την ADL αυτά αναφέρονται ως SCO – µεταδεδοµένα, για να γίνει 
δυνατή η εύρεση και η επαναχρησιµοποίησή του.  

  
 

 
∆ιάγραµµα 40: ένα δείγµα SCO όπως το δίνει η ADL 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όσο αφορά τώρα στην οργάνωση των διαβαθµίσεων περιεχοµένου η ADL εισάγει µέσω του 

SCORM  τα εξής: 
 
 

• Content Organization: πρόκειται για ένα χάρτη ο οποίος αναπαριστά την προτεινόµενη 
χρήση του περιεχοµένου διαµέσου δοµηµένων µονάδων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να αποτελούνται από άλλες δραστηριότητες και αυτές µε 
τη σειρά τους από άλλες κ.ο.κ. 
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∆ιάγραµµα 41: Content Organization  

 
 

Οι δραστηριότητες οι οποίες αποτελούνται από άλλες δραστηριότητες ονοµάζονται 
Clusters. Οι δραστηριότητες αντίθετα οι οποίες δεν αποτελούνται από άλλες 
δραστηριότητες, ονοµάζονται leaf activities και είναι συνδεδεµένες µε το περιεχόµενο ενός 
SCO ή ενός Asset.  Τα Content Organizations µπορούν να περιγραφούν µε µεταδεδοµένα, 
τα οποία η ADL ονοµάζει Content Organization –µεταδεδοµένα. 

 
• Content Packaging: πρόκειται για ένα σύνολο από εξειδικευµένες προϋποθέσεις και οδηγίες 

ή Application Profiles, σύµφωνα µε την IMS Content Packaging Specification. Βασιζόµενο 
σε αυτή το SCORM, την βελτιώνει προσθέτοντας επιπλέον προϋποθέσεις και οδηγίες 
υλοποίησης για την οµαδοποίηση των Assets, SCOs και Content Organizations. Ο 
γενικότερος σκοπός είναι η παροχή ενός προτύπου για την ανταλλαγή εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου µεταξύ διαφορετικών εργαλείων και διαφορετικών συστηµάτων 
(διαλειτουργικότητα). Ελπίζεται µέσω αυτού, η δυνατότητα µετακίνησης εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου µεταξύ των LMSs, των εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού και 
των ψηφιακών αποθηκών του. Ένα IMS Content Package αποτελείται από δύο κύρια 
στοιχεία: 

1. Ένα αρχείο XML,  το οποίο περιγράφει την δοµή και τις συνδεδεµένες πηγές του   
περιεχοµένου που καλείται Manifest. 

2. Τα φυσικά αρχεία που αποτελούν το content package. 
 

       

 
 

 ∆ιάγραµµα 42: Content  Package 
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Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση, ποσοτικοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου , 
µπορεί να βρειs κανείς στο βιβλίο Content Aggregation Model (CAM)  της έκδοσης SCORM 1.3, στην 
ιστοσελίδα της ADL. 

 
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί,  ότι σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφόµενη λειτουργία των   LMS, 

οι ίδιες οι δοµικές µονάδες περιεχοµένου δεν καθορίζουν την σειρά ή την πλοήγηση για το τι θα πρέπει 
να συµπεριληφθεί σε µια µαθησιακή εµπειρία. Εάν θα συνέβαινε αυτό, οι δοµικές αυτές µονάδες 
περιεχοµένου θα έπρεπε να περιέχουν πληροφορίες για άλλες µέσα σε µια ευρύτερη οργάνωση 
περιεχοµένου, η οποία θα ελάττωνε σηµαντικά την δυνατότητα επαναχρησιµοποίησής των. Αντιθέτως, 
η αλληλουχία και η πλοήγηση ελέγχονται από κανόνες που υπάρχουν σε κάθε συνδυασµό 
(aggregation) δοµικών µονάδων περιεχοµένου και ερµηνεύονται από το LMS.  Αυτό επιτρέπει στους 
σχεδιαστές/δηµιουργούς εκπαιδευτικού περιεχοµένου να καθορίσουν κανόνες για την αλληλουχία 
παρουσίασης και την πλοήγηση από και σε συγκεκριµένες δοµικές µονάδες, χωρίς να επηρεάζουν 
αρνητικά την δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης των δοµικών µονάδων εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 
Έτσι διατηρώντας τους κανόνες αυτούς ξεχωριστά από τις δοµικές µονάδες, µπορούν αυτές να 
χρησιµοποιηθούν µε νέους και διαφορετικούς συνδυασµούς για να υποστηρίξουν ίσως µια άλλου 
είδους εκπαιδευτική στρατηγική. Όπως καταλαβαίνουµε, υπάρχει µεγάλη αντιστοιχία µε αυτά που 
αναφέραµε, σε προηγούµενες ενότητες,  για τον διαχωρισµό του περιεχοµένου από τις πληροφορίες οι 
οποίες αναφέρονται σε αυτό. (Βλέπε metadata αλλά και IEEΕ P1484.1/D9) 
 
 
 

6.3.3. ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ SCORM 1.3 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004) 
 
 
7.3.3.1. Βιβλίο 1- Content Aggregation Model  (CAM) 

 
Το βιβλίο αυτό από το SCORM, έχει σαν σκοπό να προωθήσει την συναφή αποθήκευση, την 
ονοµατοδότηση, την οµαδοποίηση, την ανταλλαγή και την εύρεση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου 
 
 
 

 
 
∆ιάγραµµα 43: Content Aggregation Model (CAM) 
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Περιγράφει τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία και την οργάνωση εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 

Περιέχει πληροφορίες για την δηµιουργία «πακέτων» εκπαιδευτικού περιεχοµένου, την χρησιµοποίηση 
µεταδεδοµένων στα συστατικά των πακέτων αυτών, όπως και την εφαρµογή λεπτοµερειών για την 
σειρά παρουσίασης του περιεχοµένου και την πλοήγηση στο περιβάλλον του κάθε πακέτου. 
Προσφέρει µια συναφή υποδοµή, για την περιγραφή της δοµής του περιεχοµένου, του εκπαιδευτικού 
περιεχόµενου, των µεταδεδοµένων τα οποία περιγράφουν τα συστατικά της δοµής αυτής και κανόνες 
για τη σειρά παρουσίασης και την πλοήγηση. Η συνάφεια αυτή εξυπηρετεί την έρευνα και τον 
εντοπισµό των πακέτων περιεχοµένου και τη δηµιουργία παρόµοιων οργανώσεων περιεχοµένου που 
θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες από σύστηµα σε σύστηµα. 
Συγκεκριµένα σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται αναλυτικά: 

• Ένα µοντέλο περιεχοµένου (Content Model): δηλαδή οι ορισµοί των διαφόρων δοµικών 
µονάδων και συνδυασµών περιεχοµένου για το SCORM. 

• Μια δοµή «πακέτου περιεχοµένου» (Content Packaging): περιγραφές και απαιτήσεις για το 
συνδυασµό των µονάδων περιεχοµένου. 

• Τα µεταδεδοµένα  που θα περιγράφουν τα συστατικά του SCORM. 
• Ένα µοντέλο  «αλληλουχίας και πλοήγησης» (Sequencing and Navigation): τις 

προϋποθέσεις και τον τρόπο για τη δήλωση κανόνων αλληλοδιαδοχής και πλοήγησης για το 
περιεχόµενο. 

Στο παραπάνω διάγραµµα 40 φαίνονται τα standards και οι specifications που έχουν σε συνδυασµό 
χρησιµοποιηθεί.  
 
 
7.3.3.2  Βιβλίο 2- Run Time Environment (RTE) 
 
Το βιβλίο αυτό έχει σαν στόχο την διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ του περιεχοµένου και των 

LMS.  Περιγράφει τις απαιτήσεις των LMS για τη διαχείριση του περιβάλλοντος επικοινωνίας µε το 
χρήστη, ένα πρότυπο επικοινωνίας µεταξύ περιεχοµένου και LMS και προτυποποιηµένα στοιχεία 
δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την µετακίνηση της πληροφορίας της σχετικής µε την εµπειρία 
του µαθητή γύρω από το περιεχόµενο.  
Τα πρότυπα και οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιµοποιούνται φαίνονται στο διάγραµµα  
 
 
 
 

 
∆ιάγραµµα 44: Run Time Environment (RTE) 
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Περιλαµβάνει τα εξής γενικά θέµατα: 
 

• Run-Time Environment Management: για την εκκίνηση των αντικειµένων περιεχοµένου – 
SCOs και Assets,  για την διαχείριση της επικοινωνίας µε τα SCO  όπως και για τον ορισµό  
ενός µοντέλου  διαχείρισης δεδοµένων. 

• Application Programming Interface(API): Για τις απαιτήσεις των APIs των LMSs, για τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας µέσω του SCORM, για τις λανθασµένες καταστάσεις επικοινωνίας 

• Run-Time Enviroment Data Model:  για τις απαιτήσεις του µοντέλου διαχείρισης και 
συµπεριφοράς και τις απαιτήσεις του τύπου των δεδοµένων. 

 
 
 
 

7.3.3.3  Βιβλίο 3-Sequencing and Navigation (SN) 
 
 
 

 
 
∆ιάγραµµα 45: Sequencing and Navigation (SN) 
 
 
 
Το βιβλίο αυτό έχει σαν σκοπό την περιγραφή της αλληλουχίας µε την οποία  θα παραδοθεί στο 

µαθητή περιεχόµενο, για την δηµιουργία του οποίου έχει χρησιµοποιηθεί το SCORM, διαµέσου 
«γεγονότων», που µπορεί αρχικά να προέρχονται είτε από το µαθητή είτε από το σύστηµα. Το 
περιεχόµενο του βιβλίου αυτού προστέθηκε ολοκληρωτικά στην τελευταία έκδοση του SCORM την 
1.3, και χρησιµοποιεί την τεχνική προδιαγραφή IMS Simple Sequencing.  
Υπάρχουν αρκετές έννοιες κλειδιά σε αυτό. Καλύπτει βασικές προϋποθέσεις των LMS, για την 

σύµφωνα µε κάποια αλληλουχία παροχή από αυτά των SCOs ή Assets, κατά την διάρκεια της 
επικοινωνίας µεταξύ µαθητή και συστήµατος,. Επίσης ορίζει του τρόπους µε τους οποίους  αλληλουχία 
περιεχοµένου, µπορεί να περιγράφεται µέσα από τα SCOs. 
Τα γενικά θέµατα που περιλαµβάνει είναι: 

• Sequencing Definition Model: ένα µοντέλο δόµησης κανόνων για τη σειρά παρουσίασης 
περιεχοµένου, για παράδειγµα λεπτοµερείς περιγραφές και απαιτήσεις των κανόνων 
αλληλουχίας που µπορούν να εφαρµοστούν στις διαφόρου είδους διδακτικές προσεγγίσεις. 

• Sequencing Behavior Model: ένα µοντέλο της συµπεριφοράς των LMS την σχετική µε την 
αλληλουχία του περιεχοµένου, για παράδειγµα λεπτοµερής αναφορά των συµπεριφορών 
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του LMS σε προκαθορισµένη σειρά παρουσίασης περιεχοµένου και στην εµπειρία του 
µαθητή γύρω από το εκπαιδευτικό περιεχόµενο. 

• Navigation Controls and Requirements: σχετικά µε τον έλεγχο και τις απαιτήσεις για την 
πλοήγηση  

• Navigation Data Model: ένα µοντέλο για το τύπο των δεδοµένων πλοήγησης 
 

 
 

6.4. ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΣΩ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
Από την εξέταση των διαφόρων τάσεων της ηλεκτρονικής µάθησης και την εξέλιξη της 

αρχιτεκτονικής του εκπαιδευτικού λογισµικού όσο και του εκπαιδευτικού περιεχοµένου και των 
βάσεων αποθήκευσης, φάνηκε ότι διεθνή πρότυπα έπρεπε και πρέπει να αναπτυχθούν. Πρότυπα για 
πράγµατα όπως το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, η οµαδοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, η 
αλληλουχία του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, η δυνατότητα διαλειτουργικότητας σε συστήµατα 
ερωτήσεων απαντήσεων,  τα προφίλ των µαθητών, κλπ.  Όπως αναφέραµε, σε διάφορα µέρη οι πρώτες 
µορφές για διάφορα πρότυπα είναι ήδη έτοιµες . Βρίσκονται δε σε εξέλιξη ( σύµφωνα πάντα µε τη 
διαδικασία που από την αρχή περιγράψαµε) και πολλές νεώτερες τεχνικές προδιαγραφές που 
δηµιουργούνται γύρω από: 

• Τον ακριβή καθορισµό των επαναχρησιµοποιήσιµων «µαθησιακών αντικειµένων» (LO) 
• Τον καθορισµό νέων µοντέλων περιεχοµένου. 
• Τον σχεδιασµό µοντέλων για το µαθητή. 
• Τον σχεδιασµό µοντέλων για την αλληλουχία του περιεχοµένου. 
• Τη δηµιουργία αποθηκών «γνώσης».  
• Κλπ 

Είδαµε επίσης, ότι µέσω της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής CSA στο εκπαιδευτικό λογισµικό και τη 
δηµιουργία διεθνών προτύπων, δίνεται σε όλους τους χρήστες της ηλεκτρονικής µάθησης η 
δυνατότητα της διαλειτουργικότητας, η οποία τους παρέχει την ελευθερία να µην εγκλωβιστούν µόνο 
στα στενά πλαίσια των εργαλείων λειτουργίας, δηµιουργίας, εκτέλεσης λογισµικού, που κάποτε 
επέλεξαν, όσο και της επαναχρησιµοποίησης µε την οποία έχουν τη δυνατότητα να µην δηµιουργούν 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο το οποίο ελάχιστα ή λίγο διαφέρει από ήδη υπάρχον ή να χρησιµοποιούν 
ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό περιεχόµενο  µέσα σε µια εντελώς διαφορετική εκπαιδευτική στρατηγική, 
από αυτή από την οποία το περιεχόµενο αυτό προέρχεται. Αυτές οι δύο δυνατότητες αποτέλεσαν 
βέβαια τον οδηγό σκέψης για την εξέλιξη της ηλεκτρονικής µάθησης, αλλά θα µπορούσαν να 
συµπληρωθούν και µε άλλες, οι οποίες θα µπορούσαν να διακριθούν σε διάφορα σηµεία της ανάλυσης 
που έγινε σε αυτή την εργασία, αλλά που για λόγους κατανόησης επιλέχτηκε αυτό να µην γίνει. Αυτό 
βέβαια, δεν πρέπει να µειώνει καθόλου την αξία που έχει η προσπάθεια για την εκπλήρωσή τους, µέσω 
της δηµιουργίας προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών. 
Μπορούµε εδώ να αναφέρουµε ένα ευρύτερο πλαίσιο δυνατοτήτων οι οποίες πρέπει να είναι 

διαθέσιµες για να παρουσιάσει η ηλεκτρονική µάθηση, ένα σηµαντικό άλµα στις διαδικασίες µάθησης.  
Και βέβαια ο δρόµος για την εξασφάλιση των δυνατοτήτων αυτών είναι η δηµιουργία διεθνών 
προτύπων.  

 
Οι δυνατότητες αυτές είναι: 

• Interoperability (διαλειτουργικότητα) 
 Ανάµειξη και συσχέτιση περιεχοµένου από πολλές πηγές και σε πολλά συστήµατα 
 Πολλά διαφορετικά συστήµατα που µε διαφάνεια, επικοινωνούν, ανταλλάσσουν και 
αλληλεπιδρούν. 

• Re-usability (επαναχρησιµοποίηση) 
 Το περιεχόµενο και ο κώδικας µπορούν να συντεθούν, να αποσυντεθούν και να 
επαναχρησιµοποιηθούν εύκολα και γρήγορα 

 Τα κοµµάτια περιεχοµένου (πχ LO), µπορούν να συγκεντρωθούν σε και να 
χρησιµοποιηθούν από, ένα πλαίσιο εντελώς διαφορετικό από εκείνο που αρχικά ανήκαν 

• Manageability (επιδεξιότητα διαχείρισης) (Αναφέρετε στα CMS, βλέπε και διαχείριση 
µεταδεδοµένων και αντικειµένων πληροφορίας) 
 Τα συστήµατα µπορούν να ανιχνεύσουν το κατάλληλο περιεχόµενο για το µαθητή 
 ∆ιαχείριση πολύπλοκων συλλογών περιεχοµένου 
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• Accessibility (δυνατότητα πρόσβασης) 
 Ο µαθητής µπορεί να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο περιεχόµενο, στον κατάλληλο χρόνο 
χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε  συσκευή 

• Adaptability (Προσαρµοστικότητα) 
 Η δυνατότητα της παροχής εκπαιδευτικού περιεχοµένου σύµφωνου µε τις ανάγκες του κάθε 
ενδιαφερόµενου, ατόµου ή οργανισµού 

• Durability (διάρκεια) (αναφέρεται στη δυνατότητα αντοχής στην ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας, χωρίς πολυέξοδο επανασχεδιασµό, επαναδιαµόρφωση ή επανακωδικοποίηση.) 
 Οι αγοραστές των προϊόντων της ηλεκτρονικής µάθησης, να µην παγιδεύονται στις 
τεχνολογίες που διαθέτει µόνο ο πρώτος τους προµηθευτής 

 Να µην απαιτείται επιπλέον επένδυση για την επαναχρησιµοποίηση και την 
διαλειτουργικότητα 

• Scalability (επεκτασιµότητα)  
 Οι τεχνολογίες της ηλεκτρονικής µάθησης, είναι έτσι σχεδιασµένες, ώστε να έχουν την 
δυνατότητα εξυπηρέτησης ευρύτερου πληθυσµού και γενικότερων σκοπών όταν 
πρόκειται για κάποιο οργανισµό 

 Η απόσβεση των κεφαλαίων που κάποιος οργανισµός διέθεσε για την αγορά προϊόντων της 
ηλεκτρονικής µάθησης µπορεί να βελτιωθεί, εάν τα προϊόντα αυτά µπορούν να αυξήσουν 
την αποδοτικότητά τους πέρα από τον αρχικό τους σκοπό. 

• Affordability(οικονοµική ανεκτικότητα) 
 Εξασφαλίζει ότι οι επενδύσεις στην ηλεκτρονική µάθηση είναι ορθές και δεν περιέχουν 
ρίσκο, µειώνοντας τους απαιτούµενους χρόνους και τα έξοδα για τη µάθηση. 

 
 
 
 
 

6.5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ. 

 
 

Μετά την παράθεση των κεντρικών ιδεών, όπως της αρθρωτής αρχιτεκτονικής, της ποσοτικοποίησης 
του περιεχοµένου (Learning Object), της δηµιουργίας µεταδεδοµένων, της  εργασίας µέσω των αρχών 
του ∆ιαδικτύου στην σηµερινή αλλά και στην µελλοντική του µορφή, τον «Σηµαντικό Ιστό» (Semantic 
Web), την τεχνητή νοηµοσύνη κλπ, και της σπουδαιότητας της δηµιουργίας διεθνών προτύπων γύρω 
από αυτές, για την ανάπτυξη της αποτελεσµατικότητας και της αποδοχής της ηλεκτρονικής µάθησης, 
µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τις εργασίες για την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών και 
προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση από τη διεθνή κοινότητα, στους παρακάτω επιµέρους τοµείς:  
1. Metadata 

Για την σπουδαιότητα και τις εργασίες γύρω από αυτού του τύπου τα δεδοµένα έχουµε ήδη 
αναφέρει. Η δοµή των σχηµάτων µεταδεδοµένων, δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης, εύρεσης και 
ανάκλησης εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Οι εργασίες διεθνώς πάνω σε αυτά, έχουν σαν στόχο 
την παροχή των παραπάνω δυνατοτήτων, τόσο στις µηχανές µέσω των έξυπνων πρακτόρων 
(Agents)- δηλαδή κατάλληλου λογισµικού, όσο και στους ανθρώπους.  

2. Content Aggregation (Συνάθροιση ή σύνθεση περιεχοµένου) 
Η ανάγκη διανοµής και από κοινού χρήσης του εκπαιδευτικού περιεχόµενου και των πηγών του, 
µεταξύ διαφόρων ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και εργαλείων διαχείρισης και 
συγγραφής  περιεχοµένου, καλύπτεται µε την δηµιουργία κοινών δοµών για σύνθεση επιµέρους 
µονάδων εκπαιδευτικού περιεχοµένου, σε µια ευρύτερη ολότητα. Η ολότητα αυτή θα πρέπει να 
έχει τέτοια δοµή ώστε να µπορεί να παρουσιαστεί, να µεταφερθεί και να αναπαραχθεί 
οµοιόµορφα,  σύµφωνα µε τη προκαθορισµένη σειρά παρουσίασης των επιµέρους στοιχείων της, 
σε όλα τα είδη των ψηφιακών εκπαιδευτικών συστηµάτων. Επιπλέον κάθε επιµέρους µονάδα 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, που ανήκει στη σύνθεση, θα πρέπει και από µόνη της να µπορεί να 
παρουσιαστεί, µεταφερθεί, αναπαραχθεί. 
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3. Educational Modelling Languages ή EML (Γλώσσες µοντελοποίησης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας) 
Πρόκειται για γλώσσες, µε δυνατότητες περιγραφής στην «σηµαντική», για να δηµιουργηθούν 
µονάδες µάθησης οι οποίες θα υποστηρίξουν την επαναχρησιµοποίηση συστατικών της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως, το σχέδιο διδασκαλίας, οι αντικειµενικοί σκοποί διδακτικής 
ενότητας, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες κλπ. Η χρησιµοποίηση µιας EML σε µια σειρά 
µαθηµάτων, εκτός από τη συνεισφορά στην επαναχρησιµοποίηση του περιεχοµένου, συνεισφέρει 
και στην εξ’ ατοµικευµένη αλληλεπίδραση µε το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό- δηλαδή την εξ’ 
ατοµικευµένη µάθηση, στην ανεξαρτησία από το εργαλείο παρουσίασης κλπ 

4. Learner Information (µοντέλο µαθητή) 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναπτύσσονται σε αυτό το τοµέα, έχουν σαν στόχο τη δυνατότητα 
ανταλλαγής πληροφοριών, οι οποίες αφορούν το µαθητή, µεταξύ των διαφορετικού είδους 
ψηφιακών εκπαιδευτικών συστηµάτων. Στο τοµέα αναπτύσσονται µοντέλα δεδοµένων, που 
περιέχουν τόσο «συντακτική» όσο και «σηµαντική» δοµή, για να περιγράψουν τόσο τα 
χαρακτηριστικά του µαθητή, όσο και τις επιδώσεις του στο γνωστικό τοµέα. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές καθορίζουν στοιχεία σχετικά µε το γνωστικό επίπεδο, τις ικανότητες, τις 
δυνατότητες, τις προτιµήσεις, το στυλ, την απόδοση κλπ. Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά συστήµατα 
θα πρέπει να χειρίζονται πληροφορίες γύρω από τους µαθητές. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται 
βασικά από τρείς πηγές: προσωπικές τυπικές πληροφορίες που δίνει ο ίδιος ο µαθητής, όπως 
διεύθυνση τηλέφωνο κλπ  -  προτιµήσεις του µαθητή, οι οποίες έρχονται µέσα από τις ενέργειές 
του  στα λειτουργικά συστήµατα, στις συνδέσεις σε δίκτυα κλπ – και τις ακαδηµαϊκού τύπου  
πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τη επίδοση του µαθητή µετά το τέλος παρακολούθησης 
κάποιου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράµµατος. Επιπλέον τα ψηφιακά εκπαιδευτικά 
συστήµατα, µπορούν να καταγράφουν και την σχέση µεταξύ των µελών µιας οµάδας µαθητών 
κλπ. Ένα σηµαντικό σηµείο στον τοµέα αυτό είναι ο καθορισµός και η διασφάλιση 
διαβαθµισµένης πρόσβασης σε όλα τα παραπάνω στοιχεία γύρω από το µαθητή. 
 

5. Assessment (Αποτίµηση – Αξιολόγηση) 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναπτύσσονται στον τοµέα αυτό αντιµετωπίζουν την ανάγκη 
ύπαρξης κοινών διαµορφώσεων και διαδικασιών για την ανταλλαγή υλικού αξιολόγησης µεταξύ 
των εκπαιδευτικών εργαλείων της ηλεκτρονικής µάθησης. 

6. Runtime (περιβάλλον εκτέλεσης) 
Η βασική απαίτηση για την υποστήριξη της επαναχρησιµοποίησης του εκπαιδευτικού 
περιεχόµενου, είναι ο διαχωρισµός µεταξύ περιεχοµένων και της λογικής σύµφωνα µε τα οποία 
γίνεται η διαχείρισή τους. Η λογική αυτή αποτελεί το περιβάλλον εκτέλεσης (runtime 
environment). Το περιβάλλον εκτέλεσης βασικά θα πρέπει να παραδώσει το περιεχόµενο στο 
µαθητή, να υποστηρίξει την αλληλεπίδραση µεταξύ του περιεχοµένου και του ψηφιακού 
συστήµατος διαχείρισης της µάθησης ( Learning Managing System) και να αποφασίζει για τη 
σειρά µε την οποία θα δοθούν τα κοµµάτια του εκπαιδευτικού περιεχοµένου στο µαθητή, 
ανάλογα µε το είδος του προγράµµατος εκπαίδευσης και τις ενέργειες του µαθητή στο 
προηγούµενο κοµµάτι. 

7. Digital Repositories (Ψηφιακές αποθήκες) 
Τα ψηφιακά συστήµατα αποθήκευσης αποτελούν τη θεµελιώδη υποδοµή για την ανάπτυξη, 
αποθήκευση, διαχείριση, εύρεση και παράδοση όλων των τύπων ηλεκτρονικού υλικού. Σε αυτά 
τα ψηφιακά συστήµατα αποθηκεύονται συλλογές πηγών περιεχοµένου, το οποίο πρέπει να 
µπορεί ο χρήστης να εντοπίσει, χωρίς να είναι υποχρεωτικά ενήµερος για τη δοµή των συλλογών 
αυτών. Υπάρχει  δυνατότητα αποθήκευσης τόσο των ίδιων των κοµµατιών περιεχοµένου όσο και 
των µεταδεδοµένων που τα περιγράφουν,  στο ίδιο ψηφιακό σύστηµα αποθήκευσης ή σε 
διαφορετικό. Υπάρχει τελευταία µεγάλη κινητικότητα από όλους τους εµπλεκόµενους στο τοµέα, 
για την ανάπτυξη τεχνολογιών δηµιουργίας καταλόγων που θα ευνοούν τον εντοπισµό αρχείων 
κειµένου, εικόνων, βίντεο και ήχο.  

8. Architectures and Interfaces ( Αρχιτεκτονική και Επιφάνειες ∆ιεπαφής) 
Καθώς τα ψηφιακά εκπαιδευτικά συστήµατα γίνονται όλο και περισσότερο αποδεκτά, 
αναδεικνύεται η ανάγκη για την δηµιουργία µιας αρχιτεκτονικής που θα ευνοεί τη διάθεση 
εκπαιδευτικού υλικού σε όσο το δυνατό περισσότερους χρήστες (οι οποίοι µπορεί να 
χρησιµοποιούν και διαφορετικά εργαλεία πρόσβασης),  κάτι το οποίο οι πολλές 
διαφοροποιηµένες αρχιτεκτονικές που έχουν αναπτυχθεί έως σήµερα δεν επιτρέπουν. Οι λόγοι 
για την παραπάνω ανάγκη έχουν να κάνουν µε το οικονοµικό κόστος, τον απαιτούµενο χρόνο για 
την δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού αλλά και τη γενικότερη ιδέα της «κοινωνίας της γνώσης», 
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στην οποία η γνώση θα πρέπει να είναι διαθέσιµη σε όλους και µε τους τρόπους που ο καθένας 
επιθυµεί. Η δηµιουργία διεθνών προτύπων για την αρχιτεκτονική των ψηφιακών εκπαιδευτικών 
συστηµάτων, όπως και για τις επιφάνειες διεπαφής µεταξύ των λειτουργικών συστατικών τους 
είναι από τεχνικής πλευράς , αυτό το οποίο θα βοηθήσει για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

9. Accessibility (Προσβασιµότητα) 
Ο τοµέας αφορά άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στα οποία θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
πρόσβασης στη κοινωνία της γνώσης, αλλά έχει σχέση και µε την εξ’ ατοµικευµένη µάθηση 
αφού οι προσπάθειες που γίνονται σε αυτόν µέσω της δηµιουργίας τεχνικών προδιαγραφών, είναι 
να είναι προσβάσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο όσο το δυνατόν περισσότερα είδη διδακτικής – 
µεθόδων διδασκαλίας. Το τελευταίο δίνει, σύµφωνα και µε τις µελέτης της σύγχρονης 
Παιδαγωγικής, ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στην αποτελεσµατικότητα της µάθησης. 

10. Collaboration (Συνεργατικότητα) 
Η οµαδο-συνεργατική µάθηση είναι ένας τύπος µάθησης που στηρίζεται στη συνεργασία µεταξύ 
των µαθητών για την επίτευξη του µαθησιακού αποτελέσµατος.  Ο τοµέας υποστηρίζεται και από 
την εργασία άλλων τοµέων πχ του Educational Modeling Languages, o οποίος έχει αναφορά και 
στην οµαδο-συνεργατική  µάθηση. 

11 Glossaries and Vocabularies ( Γλωσσάρια και Λεξικά) 
Η αύξηση τελευταία του αριθµού των προϊόντων για την ηλεκτρονική µάθηση σε διάφορες 
χώρες οδηγεί στη χρησιµοποίηση διαφορετικών ονοµάτων για την περιγραφή ίδιου ή παρόµοιου 
εκπαιδευτικού υλικού. Η πραγµατικότητα αυτή γίνεται περισσότερο πολύπλοκη και από την 
αντίστροφη διαδικασία- η οποία είναι και αυτή αρκετά συχνή, της περιγραφής δηλαδή εντελώς 
διαφορετικού στην ουσία εκπαιδευτικού περιεχοµένου µε το ίδιο όνοµα. Η ανάπτυξη τεχνικών 
προδιαγραφών και προτύπων για τη δηµιουργία λεξικών και γλωσσαρίων, τα οποία θα 
καθορίζουν όρους και συντµήσεις για την περιγραφή των διαφόρων ειδών περιεχοµένου και όχι 
µόνο, είναι εποµένως µια αναγκαιότητα για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας και της 
προσβασιµότητας στην ηλεκτρονική µάθηση. 

12 Intellectual Property and Digital Rights (Πνευµατική Ιδιοκτησία και Ψηφιακά 
∆ικαιώµατα) 
Οι διάφοροι εκπαιδευτικοί οργανισµοί έρχονται πολλές φορές αντιµέτωποι µε ζητήµατα που 
αφορούν την «πνευµατική ιδιοκτησία» του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Είναι σαφής 
η ανάγκη για το καθορισµό διαφορετικών τύπων προσέγγισης, που θα αφορούν στην πολιτική 
που ακολουθεί κάθε οργανισµός, ιδιαιτέρως στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση που προσφέρουν 
τα κολέγια και τα πανεπιστήµια, όσον αφορά στα δικαιώµατα χρήσης και διανοµής του 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Στον τοµέα αυτό η εργασία αφορά τον καθορισµό «εκφράσεων για 
δικαιώµατα», που θα δράσουν ως εργαλείο για την περιγραφή της πολιτικής που ακολουθεί 
κάποιος φορές, ως προς τη χρήση και τη διανοµή του εκπαιδευτικού περιεχόµενου που 
προσφέρει. 
 

13 Localization and Internationalization  (Τοπικά και ∆ιεθνή πρότυπα) 
Ο τοµέας αυτός ασχολείται µε την απαραίτητη εργασία µε την οποία θα διασφαλιστεί ότι τα 
διεθνή πρότυπα για την ηλεκτρονική µάθηση, διαµορφώθηκαν και µε βάση τη πολυ-ποικιλότητα 
γλωσσών και κουλτούρας που παρουσιάζεται στον πλανήτη, µε στόχο βεβαίως την προώθηση 
της ηλεκτρονικής µάθησης, σε όλες τις χώρες.  

14. Competency Definitions (Προσδιορισµός απόδοσης) 
Ο τοµέας ασχολείται µε τον καθορισµό δεδοµένων τα οποία  θα περιγράφουν, τις ικανότητες και 
δεξιότητες των µαθητευοµένων καθώς και τους αντικειµενικούς στόχους της διδασκαλίας στα 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (Learning Management Systems ή LMS). 
Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να διατυπωθούν εντελώς τυπικά, σαν ένας αντικειµενικός σκοπός 
διδασκαλίας που αναφέρεται στις συνθήκες και τα κριτήρια για την µέτρηση της επίτευξής του, ή 
λιγότερο τυπικά που απλώς µετρά την προηγούµενη γνώση των µαθητών.  Οι τεχνικές 
προδιαγραφές που αναπτύσσονται στον τοµέα, παρέχουν ένα µέσο, για την από κοινού έκφραση 
των δυνατοτήτων των µαθητών, τόσο στην περίπτωση που πρόκειται να σχεδιαστεί ή να 
χρησιµοποιηθεί ένα σχέδιο µάθησης για νέα γνώση, όσο και στις περιπτώσεις της αποτύπωσης 
της προηγούµενης γνώσης του εκπαιδευόµενου ή της αποτελεσµατικότητας µιας συγκεκριµένης 
διδακτικής παρέµβασης. Το µοντέλο αυτού του είδους των πληροφοριών που αναπτύσσεται στις 
τεχνικές αυτές προδιαγραφές, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανταλλαγή αυτών των 
πληροφοριών µεταξύ διαφορετικών ψηφιακών εκπαιδευτικών συστηµάτων, ψηφιακών χώρων 
αποθήκευσης αυτού του είδους των δεδοµένων και άλλων σχετικών συστηµάτων. 
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15 User Interfaces (Επιφάνειες διεπαφής χρήστη) 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναπτύσσονται στον τοµέα αυτό σχετίζονται µε τον ακριβή 
καθορισµό των «αλληγορικών σηµασιών» των γραφικών που εµφανίζονται στην επιφάνεια 
χρήσης των ψηφιακών εργαλείων του χώρου της εκπαίδευσης. 

16 Platforms and Media (Πλατφόρµες και µέσα) 
Στον τοµέα αναπτύσσονται τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες και συστάσεις από προηγούµενη 
εµπειρία, µε σκοπό την διαλειτουργικότητα µεταξύ των διαφορετικών διαµορφώσεων (formats) 
των εργαλείων πολυµέσων που χρησιµοποιούνται στα διάφορα ψηφιακά εκπαιδευτικά 
συστήµατα που αναπτύσσονται. 

17 Quality (Ποιότητα) 
Οι τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας στον τοµέα αυτό, στοχεύουν στον καθορισµό µετρικών, 
οδηγιών, ταξινοµιών κλπ για την ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών συστηµάτων, επιτρέποντας 
στους τελικούς χρήστες να καθορίσουν τις δικές τους ανάγκες ποιότητας αλλά και στους 
δηµιουργούς των συστηµάτων αυτών να επεξηγήσουν τις εγγυήσεις ποιότητας που προσφέρουν 
στα προϊόντα τους. Οι εργασίες στον τοµέα αυτό είναι σηµαντικές για τη δηµιουργία και την 
ανάπτυξη µιας διεθνούς αγοράς για το εκπαιδευτικό λογισµικό. 

 
 
 
Στις επόµενες σελίδες, αναφέρονται συνολικά, οι σπουδαιότεροι οργανισµοί-φορείς διεθνώς οι 

οποίοι ασχολούνται µε τις εργασίες των παραπάνω τοµέων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΦΟΡΕΙΣ 
 ΚΑΙ 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
(METADATA) 

ΣΥΝΘΕΣΗ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

(CONTENT 
AGGREGATION) 

ΓΛΩΣΣΕΣ  
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ   
(EDUCATIONAL 

MODELING 
LANGUAGES) 

ADL                   http://www.adlnet.org ADL metadata SCORM -CAM  

AICC                           
http://aicc.org  AICC Course 

structure  

ARIADNE                           
http://www.ariadne-eu.org 

ARIADNE 
metadata  CDF 

CANCORE            
http://www.cancore.ca NAI   

CEN/ISSS WS-LT          
http://www.cenorm.be/isss    

DUBLIN CORE                
http://dublincore.org/ DCMI   

EdNA                        
http://www.edna.edu.au EdNA metadata   

GEM                               
http://www.geminfo.org GEM-metadata   

IEEE LTSC                          
http://ltsc.ieee.org P1484.12.1 LOM P1484.6 Course 

sequencing  

IMS                                
http://www.imsglobal.org IMS metadata 

-IMS Resource 
list interoperability   

-IMS Simple 
sequencing 

IMS Learning Design 

ISO /IEC JTC1 SC36                  
http://jtc1sc36.org    

OASIS                             
http://oasis.cnice.mecd.es/    

OKI                                
http://www.okiproject.org/    

OUNL EML  http://learningnetworks.org/   OUNL Notational 
system 

PROMETEUS 
http://www.prometeus.org/    

SIF                                
http://www.sifinfo.org/index.asp    

UNED UNIVERSITY                  
http://www.uned.es/webuned/home.htm   

PALO                 
http://sensei.lsi.uned.es/

palo/ 
UNIVERSITY KARNEGIE  MELLON / 
LSAL       http://www.lsal.cmu.edu/lsal/    

UNIVERSITY OF BRISTOL / UK   TML Netquest 

UNIVERSITY OF BUNDESWHER -
MUNICH /GERMANY   Targeteam 

UNIVERSITY OF PASAU/GERMANY  
http://www.phil.uni.passau.de/allg_paed/   LMML                 

http://www.lmml.de/ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΑΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΜΑΘΗΤΗ 

(LEARNER 
INFORMATION) 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ / 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ      

(ASSESSMENT) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ       
(RUN-TIME) 

ADL                 http://www.adlnet.org   SCORM RTE 

AICC                           
http://aicc.org   CMI - Lesson 

Communication 

ARIADNE                          
http://www.ariadne-eu.org    

CANCORE            
http://www.cancore.ca    

CEN/ISSS WS-LT          
http://www.cenorm.be/isss    

DUBLIN CORE                
http://dublincore.org/    

EdNA                 
http://www.edna.edu.au    

GEM                              
http://www.geminfo.org    

IEEE LTSC                         
http://ltsc.ieee.org P1484.2    PAPI  P1484.11  CMI 

IMS                               
http://www.imsglobal.org 

-IMS LIP           
-IMS Enterprise     
-IMS  Enterprise 

services 

IMS QTI 
IMS Sharable 

State Persistence 
v 1.0. 

ISO /IEC JTC1 SC36                 
http://jtc1sc36.org WG3   

OASIS                             
http://oasis.cnice.mecd.es/    

OKI                               
http://www.okiproject.org/    

OUNL EML  
http://learningnetworks.org/    

PROMETEUS 
http://www.prometeus.org/    

SIF                               
http://www.sifinfo.org/index.asp    

UNED UNIVERSITY                  
http://www.uned.es/webuned/home.htm    

UNIVERSITY KARNEGIE  MELLON / 
LSAL       http://www.lsal.cmu.edu/lsal/    

UNIVERSITY OF BRISTOL / UK    

UNIVERSITY OF BUNDESWHER -
MUNICH /GERMANY    

UNIVERSITY OF PASAU/GERMANY  
http://www.phil.uni-

passau.de/allg_paed/ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

(DIGITAL 
REPOSITORIES) 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

∆ΙΕΠΑΦΗΣ  
(ARCHITECTURES 
AND INΤERFACES) 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
(ACCESSIBILITY) 

ADL                 
http://www.adlnet.org    

AICC                           
http://aicc.org    

ARIADNE                       
http://www.ariadne-eu.org    

CANCORE               
http://www.cancore.ca    

CEN/ISSS WS-LT          
http://www.cenorm.be/isss ΝΑΙ  

APLR working group    
http://www.cen-

aplr.org/ 
DUBLIN CORE                

http://dublincore.org/    

EdNA                   
http://www.edna.edu.au    

GEM                           
http://www.geminfo.org    

IEEE LTSC                      
http://ltsc.ieee.org  

P1484.1 
Architecture & 

Reference Model 
 

IMS                            
http://www.imsglobal.org 

IMS Digital 
Repositories v1.0  

*IMS AccessForAll 
Metadata, 

*IMS Learner 
Information Package 
Accessibility for LIP 

ISO /IEC JTC1 SC36              
http://jtc1sc36.org    

OASIS                          
http://oasis.cnice.mecd.es/  

WP4, WP5 
Architectural & 

Technologisal Pilots 
 

OKI                            
http://www.okiproject.org/  NAI  

OUNL EML  
http://learningnetworks.org/    

PROMETEUS 
http://www.prometeus.org/   SIG -Accessibility 

SIF                             
http://www.sifinfo.org/index.asp  NAI  

UNIVERSITY KARNEGIE  
MELLON / LSAL       

http://www.lsal.cmu.edu/lsal/ 
 NAI  
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(COLLABORATION) 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ ΚΑΙ 
ΛΕΞΙΚΑ 

(GLOSSARIES & 
VOCABULARIES) 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΑΚΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

(INTELLECTUAL 
PROPERTY AND 
DIGITAL RIGHTS) 

ADL                 
http://www.adlnet.org    

AICC                           
http://aicc.org  NAI  

ARIADNE                       
http://www.ariadne-eu.org    

CANCORE            
http://www.cancore.ca    

CEN/ISSS WS-LT          
http://www.cenorm.be/isss  NAI NAI 

DUBLIN CORE                
http://dublincore.org/    

EdNA                       
http://www.edna.edu.au    

GEM                           
http://www.geminfo.org    

IEEE LTSC                      
http://ltsc.ieee.org   P1484.4  DREL 

IMS                            
http://www.imsglobal.org  

VDEX            
http://www.imspr
oject.org/vdex/ 

 

ISO /IEC JTC1 SC36              
http://jtc1sc36.org WG2 

WG1 
http://vocabulary.

jtc1sc36.org/ 
 

OASIS                          
http://oasis.cnice.mecd.es/    

OKI                            
http://www.okiproject.org/    

OUNL EML  
http://learningnetworks.org/    

PROMETEUS 
http://www.prometeus.org/    

SIF                             
http://www.sifinfo.org/index.asp    
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΦΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

(LOCALIZATION & 
INTERNATIONALIZATION) 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ
Σ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
(COMPETENCY 
DEFINITIONS) 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
∆ΙΕΠΑΦΗΣ 
ΧΡΗΣΤΗ        

(USER 
INTERFACES) 

ADL                 
http://www.adlnet.org    

AICC                           
http://aicc.org   NAI 

ARIADNE                    
http://www.ariadne-eu.org    

CANCORE           
http://www.cancore.ca    

CEN/ISSS WS-LT          
http://www.cenorm.be/isss 

-CWA 14643:2003        
-Interoperability 

frameworks for exchange 
of information  between 
diverse management 
systems(http://www-

gist.det.uvigo.es/~lanido/i
nterop/) 

NAI  

DUBLIN CORE                
http://dublincore.org/    

EdNA                    
http://www.edna.edu.au    

GEM                        
http://www.geminfo.org    

IEEE LTSC                  
http://ltsc.ieee.org P1484.9 Localization 

P1484.20 
Competency 
Definitions 

 

IMS                         
http://www.imsglobal.org  

IMS  RDCEO 
Specification       

http://www.imsglo
bal.org/competen

cies/index.html 

 

ISO /IEC JTC1 SC36           
http://jtc1sc36.org 

CLFA Rapporteur group 
http://jtc1sc36.org/clfa/ind

ex.html 
  

OASIS                       
http://oasis.cnice.mecd.es/    

OKI                         
http://www.okiproject.org/    

OUNL EML  
http://learningnetworks.org/    

PROMETEUS 
http://www.prometeus.org/    

SIF                          
http://www.sifinfo.org/index.asp    
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΑΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
ΚΑΙ  ΜΕΣΑ 

(PLATFORMS & 
MEDIA) 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
(QUALITY) 

ADL                 http://www.adlnet.org   

AICC                           
http://aicc.org 

AGR003, AGR008, 
AUD002, CRS004, 
CRS005, MPD011 

 

ARIADNE                          
http://www.ariadne-eu.org   

CANCORE             
http://www.cancore.ca   

CEN/ISSS WS-LT          
http://www.cenorm.be/isss   

DUBLIN CORE                
http://dublincore.org/   

EdNA      http://www.edna.edu.au   

GEM                              
http://www.geminfo.org   

IEEE LTSC                         
http://ltsc.ieee.org   

IMS                               
http://www.imsglobal.org   

ISO /IEC JTC1 SC36                 
http://jtc1sc36.org  

WG5 Quality 
Assurance and 

Descriptive 
Frameworks 

OASIS                             
http://oasis.cnice.mecd.es/   

OKI                               
http://www.okiproject.org/   

OUNL EML  
http://learningnetworks.org/   

PROMETEUS 
http://www.prometeus.org/   

SIF                               
http://www.sifinfo.org/index.asp   

UNED UNIVERSITY                  
http://www.uned.es/webuned/home.htm   
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Στο µέρος αυτό περιέχονται πληροφορίες για την διοικητική δοµή, την οργάνωση, την λειτουργία και 
τα αποτελέσµατα της εργασίας των σηµαντικότερων οργανισµών – φορέων που ασχολούνται µε την 
διεθνή προτυποποίηση για την ηλεκτρονική µάθηση. Μεταξύ των οργανισµών αυτών οι 
εξουσιοδοτηµένοι για τη δηµιουργία διεθνών προτύπων είναι τρείς και σύµφωνα µε την χρονολογική 
σειρά δραστηριοποίησής τους είναι :IEEE/LTSC,  CEN/ISSS  και ISO/IEC JTC1 SC36. Όλοι οι 
υπόλοιποι οργανισµοί, συµβάλλουν ως µέρη στην διαδικασία δηµιουργίας διεθνών προτύπων, µε την 
δηµιουργία τεχνικών προδιαγραφών, οδηγιών χρήσης και πρακτικών υλοποίησης. Όλοι οι οργανισµοί 
βρίσκονται σε σύνδεση µεταξύ τους, διαθέτοντας τα προϊόντα της εργασίας τους, προς τους  
εγκεκριµένους οργανισµούς τυποποίησης που προαναφέρθηκαν. Μια χαρακτηριστική εικόνα, για 
µερικούς από αυτούς, δίνεται στο παρακάτω διάγραµµα: 
 

 
Σχέσεις µεταξύ φορέων-οργανισµών τυποποίησης  

 
Όλοι οι οργανισµοί, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα του ρόλου και της αποτελεσµατικότητας της 
εργασίας του κάθε ενός για τη διαµόρφωση διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική µάθηση, 
αναφέρονται στις σελίδες που ακολουθούν, κατά αύξουσα αλφαβητική σειρά των ακρωνυµίων τους. 
 
 
 
` 
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1. Advanced Distributed Learning (ADL) 
(http://www.adlnet.org)  
 
Το γραφείο για την χάραξη πολιτικής στους τοµείς της επιστήµης και τεχνολογίας του Λευκού 

Οίκου(White House Office of Science and Technology Policy –OSTP)  στις ΗΠΑ, ίδρυσε το Νοέµβριο 
του 1997, την ADL πρωτοβουλία. O λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε η ADL, ήταν η παροχή πρόσβασης 
σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του ατόµου και θα είναι διαθέσιµη, χωρίς µεγάλο οικονοµικό κόστος, κάθε στιγµή και σε κάθε 
τοποθεσία. Η πρωτοβουλία αυτή παρείχε ένα πλαίσιο συνεργασίας, κάτω από κοινό σκοπό, για την 
κυβέρνηση, την βιοµηχανία και τον ακαδηµαϊκό χώρο κάτω από το σκεπτικό, ότι όλοι αυτοί οι φορείς 
θα έχουν µελλοντικά την υποχρέωση να αντιµετωπίσουν αυξανόµενες απαιτήσεις, τόσο στην 
εκπαίδευση όσο και στην κατάρτιση των µελών τους. Αυτή η διαµέσου της ADL συνεργασία, αποτελεί 
ίσως στρατηγικά  τη σηµαντικότερη κίνηση, όσον αφορά στην χρησιµοποίηση της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών και της πληροφορικής στην εκπαίδευση και τη κατάρτιση και στην συνεργασία για το 
θέµα αυτό πολλών φορέων, µε αποτέλεσµα την όσο το δυνατόν συντοµότερη  δηµιουργία 
προτυποποίησης στην ηλεκτρονική µάθηση.  
Ο Πρόεδρος, το Κογκρέσο και ο Γραµµατέας για θέµατα άµυνας, καθόρισαν ως διοικητική αρχή της 

ADL το γραφείο του Αναπληρωτή Γραµµατέα Άµυνας(Office of the Deputy Under Secretary of 
Defense –DUSD), τόσο για θέµατα προσωπικού όσο και ετοιµότητας. Με την πάροδο του χρόνου, η 
ADL µεγεθύνθηκε µε τη συµµετοχή µελών µε θέσεις στην κυβέρνηση, στην βιοµηχανία και στον 
ακαδηµαϊκό χώρο. ∆ουλεύοντας σε συνεργασία µε το βιοµηχανικό και ακαδηµαϊκό χώρο, το τµήµα 
άµυνας προωθεί την συνεργασία προς την αποδοχή και χρησιµοποίηση, εργαλείων δηµιουργίας 
εκπαιδευτικού λογισµικού, τεχνικών προδιαγραφών, οδηγιών, πολιτικών σχεδιασµών και πρωτοτύπων 
τα οποία όλα θα ικανοποιούν τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις. 

• Προσβάσιµο (Accessible) από πολλαπλές εναλλασσόµενες τοποθεσίες µε την 
χρησιµοποίηση προτύπων για µεταδεδοµένα και «πακετοποιήσεις» περιεχοµένου. 

• Προσαρµόσιµο (Adaptable), σύµφωνα µε ότι εξαγγέλλει η  εξατοµικευµένη µάθηση, στις 
ανάγκες τόσο των ξεχωριστών ατόµων όσο και των οργανισµών. 

• Οικονοµικά ανεκτό (Affordable), µε την αύξηση της αποδοτικότητας της µάθησης και 
την ταυτόχρονη µείωση του απαραίτητου χρόνου και των εξόδων. 

• ∆ιαρκές (Durable) παρά τις πιθανές αναθεωρήσεις στα λειτουργικά συστήµατα και το 
λογισµικό. 

• ∆ιαλειτουργικό (Interoperable)  διαµέσου πολλαπλών εργαλείων και πλατφορµών. 
• Επαναχρησιµοποιήσιµο (Reusable) διαµέσου του σχεδιασµού, της διαχείρισης και της 

διακίνησης των εργαλείων και του εκπαιδευτικού περιεχόµενου σε πολλαπλές εφαρµογές. 
 
Με τον καθορισµό των υψηλών αυτών απαιτήσεων για το εκπαιδευτικό περιεχόµενο από την ADL, 

ενισχύθηκε η δυναµικότητα των ήδη υπαρχόντων πρακτικών και προωθήθηκε σηµαντικά η ιδέα της 
χρησιµοποίησης της τεχνολογίας στην µάθηση. 
Η κυριότερη και πολύ ουσιαστική συνεισφορά της ADL, είναι η δηµιουργία, µε αρχή το 2001, του 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Πρόκειται για ένα µοντέλο χρησιµοποίησης  
ενός συνδυασµού διαφόρων ήδη υπαρχόντων διεθνών προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών, το 
καθένα εκ των οποίων αφορά κάποιο επιµέρους θέµα ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Τα πρότυπα 
αυτά και οι τεχνικές προδιαγραφές, έχουν δηµιουργηθεί από άλλους σχετικούς µε την προτυποποίηση 
της ηλεκτρονικής µάθησης οργανισµούς, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία µε την ADL  για 
την περαιτέρω εξέλιξη των προϊόντων τους µέσα στο κοινό πλαίσιο που παρέχει το SCORM. Η ADL 
παρήγαγε δια µέσου του SCORM ένα κοινό πλαίσιο αρµονικής συµµετοχής των προτύπων και 
τεχνικών προδιαγραφών, σε ένα µοντέλο το οποίο θα εξυπηρετεί όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις του 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, όπως αυτές αναπτύχθηκαν τους στόχους της λειτουργίας της. 
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1.1. ADL Co-Labs Network 
Η συµµόρφωση προς το κανονισµό που δηµιουργήθηκε στις ΗΠΑ τις 12 Ιανουαρίου 1999 και ο 

οποίος  αναφερόταν στην χρησιµοποίηση της τεχνολογίας µε στόχο την βελτίωση των δυνατοτήτων 
κατάρτισης, για τους υπαλλήλους της οµοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ (Executive Order 13111, 
“Using Technology to Improve Training Opportunities for Federal Government Employees), 
κινητοποίησε το Υπουργείο Αµύνης των ΗΠΑ, στο οποίο δόθηκε η ηγεσία για την πραγµατοποίηση 
του παραπάνω κανονισµού, να ιδρύσει στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνιας το 1999 το ADL  Co-Lab. Το 
ADL  Co-Lab είχε σαν σκοπό την παροχή ενός φόρουµ συνεργασίας µεταξύ αντιπροσωπειών των 
οµοσπονδιακών υπηρεσιών, ακαδηµαϊκών και εκπροσώπων της βιοµηχανίας, για την ανταλλαγή 
στοιχείων, την τεχνική υποστήριξη και τη δηµιουργία και αξιολόγηση πρωτοτύπων, εργαλείων και 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου επ’ ονόµατι της ADL. 
Το ADL  Co-Lab της Αλεξάνδρειας, φιλοξενεί ένα αριθµό δραστηριοτήτων του Υπουργείου Άµυνας 

και λειτουργεί σαν οργανωτικός φορέας χορηγών από οµοσπονδιακές υπηρεσίες και διαχειριστών 
προγραµµάτων. Έχει σκοπό την παρακίνηση για δηµιουργία ψηφιακών συστηµάτων µάθησης και 
τεχνολογιών, οι οποίες θα αυξήσουν την αποδοτικότητα της µάθησης καθώς και τον αριθµό των 
εναλλακτικών τρόπων παροχής της, τόσο στο προσωπικό του Υπουργείου Άµυνας όσο και των άλλων 
οµοσπονδιακών υπηρεσιών. Ήδη από την ίδρυσή του, το Department of Labor (DOL) και το National 
Guard Bureau (NGB) συνδέθηκαν µαζί του σαν «συνεισφέροντες χορηγοί». Αυτοί οι οργανισµοί 
συντονίζουν  πηγές και προγράµµατα από κοινού µε την ADL και εξελίσσουν το εκπαιδευτικό τους 
περιεχόµενο, έτσι ώστε να είναι συµβατό µε το SCORM. 
Τρεις ακόµα κοµβικά συνδεδεµένοι οργανισµοί µε το ADL  Co-Lab ιδρύθηκαν. Το Joint ADL Co-

Lab στο Orlando της Florida, προωθεί την συνεργατική ανάπτυξη των πρωτοτύπων και των 
συστηµάτων της ADL, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τα επί µέρους τµήµατα του υπουργείου άµυνας 
και τις υπηρεσίες του στρατού. Το Academic ADL Co-Lab στο Madison του Wisconsin , ιδρύθηκε  σε 
συνεργασία µε το πανεπιστήµιο του Wisconsin και το σύστηµα των  τεχνικών κολεγίων  του 
Wisconsin για την προώθηση της συνεργατικής ανάπτυξης, παρουσίασης και αξιολόγησης των 
εποµένης γενιάς τεχνολογιών για τη µάθηση, οι οποίες θα χρησιµοποιούνταν δια την καταµερισµένη 
µάθηση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το Workforce ADL Co-Lab ιδρύθηκε στο Memphis του 
Tennessee µε µια συµφωνία µεταξύ του ADL Co-Lab και του πανεπιστηµίου του Memphis FedEx 
Institute for Technology, µε σκοπό την προώθηση και διασπορά των τεχνολογιών της ADL στους 
τοµείς του εµπορίου και της βιοµηχανίας, όπως και την ανάδειξη των καλυτέρων πρακτικών για τις 
υλοποιήσεις των τεχνολογιών αυτών στον ιδιωτικό τοµέα. 
Και οι τέσσερις αυτοί οργανισµοί δουλεύουν από κοινού σε ένα δίκτυο, που µε τον παραπάνω τρόπο 

δηµιουργήθηκε, το ADL Co-Lab Network. 
Επιπρόσθετα, η ADL ίδρυσε δύο ADL συνεργαζόµενα εργαστήρια στο Ηνωµένο Βασίλειο και στο 

Καναδά. Το εργαστήριο στο Ηνωµένο Βασίλειο (UK ADL Partnership Lab) δηµιουργήθηκε σε 
συνεργασία µε το εργαστήριο µάθησης του πανεπιστηµίου του Wolverhampton στοTelforrd της 
Αγγλίας. Ο πρωταρχικός του στόχος είναι η προώθηση της δηµιουργίας και υλοποίησης διεθνών 
προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση. Το εργαστήριο στο Καναδά (Canadian ADL Partnership Lab) 
στην Ottawa του Ontario, είναι µια συνεργασία µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας του Καναδά,  το 
οποίο αντιπροσωπεύεται από τον Προϊστάµενο για την  πολιτική του Υπουργείου, τη σχετική µε την 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχει σκοπό την προώθηση και την από κοινού χρησιµοποίηση της έρευνας 
και της εµπειρίας στις εφαρµογές του SCORM και των σχετικών τεχνολογιών µάθησης, όπως επίσης 
και της τεχνικής αξιολόγησης και της πιστοποίησης προϊόντων που αναπτύσσονται µε βάση το 
SCORM. 
Το ADL Technology Center στο Johnstown της Pennsylvania δουλεύει µε όλα τα ADL Co-Labs  για 

να δηµιουργήσει και να αξιολογήσει τις έννοιες που αναφέρονται στο SCORM, τις τεχνολογίες και τις 
λειτουργίες. 
Ακόµα, η ADL καθιέρωσε µια σχέση συνεργασίας µε το Κέντρο Έρευνας Αξιολόγησης του 

πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας (Center of Research on Evaluation, Standards and Student Testing, 
University of California, Los Angeles) για να αναπτύξει και να εφαρµόσει τεχνικές για την εκτίµηση 
του κόστους και την αποτελεσµατικότητα της κατανεµηµένης µάθησης. 

 
Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει τις λειτουργίες του δικτύου ADL Co-Lab Network 
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Το ADL Co-Lab Network, θα βοηθήσει στον καθορισµό του τρόπου µε τον οποίο οι ψηφιακές 

τεχνολογίες µάθησης θα πρέπει να σχεδιαστούν, έτσι ώστε να επιτύχουν τα στοχευόµενα 
αποτελέσµατα µε αξιοπιστία σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο φάσµα συστηµάτων εκπαίδευσης.  
Αναπτύσσει αποτελεσµατικές µεθόδους , οι οποίες πρέπει να παρουσιάζουν τα ακόλουθα: 

• Τη παροχή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, µε το κατάλληλο περιεχόµενο, στην 
κατάλληλη αλληλουχία και στην κατάλληλη µορφή για τις ανάγκες του κάθε µαθητή 
ξεχωριστά- λαµβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητές του και τις περιοχές µάθησης στις 
οποίες χρειάζεται βοήθεια. 

• Την εξάπλωση της τεχνολογίας στα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τον 
καθορισµό των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στα ιδρύµατα αυτά, έτσι ώστε να 
εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσής τους σε αυτή. 

• Τον συντονισµό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, µε τις βοηθητικές λειτουργίες 
αύξησης της αποδοτικότητας που προσφέρονται από την ADL.  

• Το σχεδιασµό νέων εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως η «έξυπνη καθοδήγηση» (Intelligent 
Tutoring), οι προσοµοιώσεις, η εικονική πραγµατικότητα και προσοµοιώσεις ή παιχνίδια 
βασισµένα στο ∆ιαδίκτυο, στα οποία να χρησιµοποιούνται πλήρως όλες οι δυνατότητες 
που η τεχνολογία φέρνει στην εκπαίδευση. 

• Την εκτίµηση του κόστους και της αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων. 

• Τη µέτρηση και των έλεγχο των δυνατοτήτων και της απόδοσης των µαθητών. 
  
Με περισσότερη εστίαση στο SCORM, τα ADL Co-Labs ελέγχουν και αξιολογούν τα προϊόντα της 

ADL, ώστε να προσδιοριστεί το κατά πόσο ικανοποιούν τις απαιτήσεις των χρηστών, για 
επαναχρησιµοποίηση, προσβασιµότητα, διάρκεια στο χρόνο, διαλειτουργικότητα και χαµηλό κόστος. 
Αυτές οι αξιολογήσεις αφορούν τις παρακάτω περιοχές: 

• Την ικανότητα µετακίνησης εκπαιδευτικού περιεχόµενου από το ένα περιβάλλον µάθησης 
στο άλλο. 

• Την επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου σε διαφορετικές πλατφόρµες 
και διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

• Τη δηµιουργία εκπαιδευτικού περιεχοµένου, για το οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα 
αναζήτησης και εντοπισµού µέσα από διαφορετικές εκπαιδευτικές εφαρµογές και 
ψηφιακές αποθήκες. 
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• Τη δηµιουργία εργαλείων για τη παραγωγή και τη χρησιµοποίηση εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου συµβατού  µε το SCORM. 

Με σκοπό το συντονισµό όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων, η ADL οργάνωσε διάφορες 
«δράσεις», µε τη µορφή εορταστικών συναντήσεων, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα σε όλους τους 
εµπλεκόµενους από τη κυβέρνηση, τον ακαδηµαϊκό χώρο και τη βιοµηχανία να συναντηθούν και να 
ανταλλάξουν την εµπειρία τους τη σχετική µε το συντονισµό των εργασιών τους γύρω από το 
SCORM, να παρουσιάσουν την διαλειτουργικότητα και την επαναχρησιµοποίηση των ADL 
πρωτοτύπων και εργαλείων τους και να εκλεπτύνουν και να εξελίξουν το SCORM. 
Η ADL πρωτοβουλία έχει επίσης µια στενή σχέση µε την οµάδα εργασίας του ΝΑΤΟ (North 

Atlantic Treaty Organization) η οποία ασχολείται µε τη δηµιουργία εξατοµικευµένης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Η οµάδα αυτή καλείται NATO Training Group Working Group IT/ED και παίζει το ρόλο 
ενός φόρουµ για ισότιµη και πολυεθνική συνεργασία στην εξατοµικευµένη κατάρτιση, στις εξελίξεις 
της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας µέσα στο NATO. 
Για συµµετοχή στην ADL: 

• Οι συνεργάτες από τον ακαδηµαϊκό χώρο πρέπει να υπογράψουν µια συµφωνία 
(Memorandum of Agreement), µε το Academic ADL CO-Lab. 

• Οι συνεργάτες από κυβερνητικούς ή στρατιωτικούς χώρους πρέπει να υπογράψουν 
συµφωνία (Memorandum of Agreement), µε το Joint ADL Co-Lab. 

• Οι συνεργάτες από το χώρο της βιοµηχανίας θα πρέπει να δηλώσουν ότι θα εφαρµόσουν το 
SCORM  το οποίο δηµιουργήθηκε από την ADL. (αποτελεί ένα µοντέλο υλοποίησης, σε 
συνεργασία, διαφόρων ήδη υπαρχόντων διεθνών προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών για 
την ηλεκτρονική µάθηση). 

 
Εκτός από το SCORM, το ADL-Lab δίκτυο προωθεί τη δηµιουργία, τη διασπορά και τη διατήρηση 

οδηγιών σχετικών µε την διευκόλυνση της ανταλλαγής των ερευνητικών αποτελεσµάτων µεταξύ της 
κυβέρνησης, του ακαδηµαϊκού χώρου και της βιοµηχανίας. Αυτές οι οδηγίες θα περιλαµβάνουν τη 
χρήση εργαλείων δηµιουργίας εκπαιδευτικού περιεχοµένου, στρατηγικές για σχεδιασµό και ανάπτυξη 
και τεχνικές αξιολόγησης. 

 
 

 

1.2. SCORM (Sharable Content Object Model) 
 
Οι τεχνικοί υπεύθυνοι σχεδιασµού και αρχιτεκτονικής εκπαιδευτικού λογισµικού στην ADL, 

συνειδητοποίησαν σύντοµα την ανάγκη ύπαρξης ενός βασικού µοντέλου αναφοράς, το οποίο θα 
καθόριζε το εκπαιδευτικό περιεχόµενο και την κατηγοριοποίησή του, την αποθήκευση και την 
παρουσίασή του. Το SCORM αντιπροσωπεύει ένα συνδυαστικό µοντέλο, που δηµιουργήθηκε για να 
δοθεί στην ηλεκτρονική µάθηση µια βασική συλλογή τυποποιηµένων πρακτικών, οι οποίες θα γίνουν 
σε ευρύτερο πλαίσιο αποδεκτές και θα υλοποιηθούν. 

 
Το SCORM βοηθά στον καθορισµό µιας τεχνικής θεµελίωσης για τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

που στηρίζονται στη χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου. Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα µοντέλο το 
οποίο αναφέρεται σε ένα σύνολο αλληλοσυσχετιζόµενων τεχνικών προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών 
και οδηγιών, σχεδιασµένων για τη κάλυψη υψηλού επιπέδου απαιτήσεων του χρήστη ψηφιακού 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου και ψηφιακών  εκπαιδευτικών συστηµάτων. Περιγράφει ένα µοντέλο 
«σύνθεσης περιεχοµένου» (Content Aggregation Model), ένα µοντέλο για το «περιβάλλον εκτέλεσης» 
(Run-Time Environment)  για τα «αντικείµενα περιεχοµένου» (Learning Objects ) – τις µικρότερες 
δηλαδή µονάδες περιεχοµένου που διαθέτουν µια διδακτική σηµασία – µε σκοπό την υποστήριξη της 
προσαρµόσιµης εκπαίδευσης, η οποία δηλαδή προσαρµόζεται ανάλογα µε τους στόχους του κάθε 
µαθητή, τις προτιµήσεις του, την αποδοτικότητά του και άλλους παράγοντες (όπως πχ οι εκπαιδευτικές 
στρατηγικές). 
Με το SCORM επίσης επιδιώκεται να υπάρξει κάποιου είδους συντονισµός όλων των µέχρι τώρα 

διεθνών προσπαθειών δηµιουργίας προτύπων γύρω από την ηλεκτρονική µάθηση, όπως και η 
χρησιµοποίηση τεχνολογίας αιχµής στις εµπορικές ή δηµόσιες υλοποιήσεις της. 
Πολλοί οργανισµοί διεθνώς δουλεύουν εδώ και αρκετό καιρό, σε διαφορετικά αλλά άµεσα 

συσχετιζόµενα θέµατα της ηλεκτρονικής µάθησης. Οι  οργανισµοί αυτοί έκαναν αλµατώδη πρόοδο 
στους τοµείς τους, αλλά δεν κατάφεραν να συνδεθούν µε κάποιο τρόπο ο ένας µε τον άλλο. Μερικές 
από τις τεχνικές προδιαγραφές που δηµιούργησαν είναι γενικές, που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο 
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φάσµα εφαρµογών και σε ένα ευρύτερο φάσµα χρηστών από αυτό της εκπαίδευσης και άλλες 
στηρίζονται σε παλιές πρακτικές και θα έπρεπε να προσαρµοστούν στις καινούργιες προσεγγίσεις.  
Για το SCORM η ADL, συνεργάστηκε µε πολλούς οργανισµούς και την κοινότητα µελών της ADL 

που υλοποιούν τα προϊόντα της ώστε να δηµιουργηθεί ένα κοινό για όλους µοντέλο αναφοράς, για τη 
θεµελίωση της εκπαίδευσης που βασίζεται στο ∆ιαδίκτυο. Από τους πολλούς οργανισµούς που 
δραστηριοποιούνται στην δηµιουργία τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την ηλεκτρονική 
µάθηση, οι τέσσερις παρακάτω οργανισµοί αποτελούν κλειδιά για τη δηµιουργία του SCORM. 

• ARIADNE 
• AICC 
• IEEE / LTSC 
• IMS 

Τα πολλά χρόνια πειραµατισµού και ελέγχου σε διάφορες εφαρµογές στηριζόµενες στο SCORM, 
επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα του µοντέλου στη σηµερινή του µορφή (SCORM 1.3) και την κάλυψη 
από την χρησιµοποίησή του όλων των λειτουργικών απαιτήσεων, οι οποίες αρχικά αναφέρθηκαν σαν 
βασικοί στόχοι της ADL. ∆ηλαδή της προσβασιµότητας, της προσαρµοστικότητας, του λογικού 
οικονοµικού κόστους, της διάρκειας σε χρόνο, της διαλειτουργικότητας µεταξύ διαφορετικών 
εργαλείων δηµιουργίας και συστηµάτων εκπαιδευτικού λογισµικού και της επαναχρησιµοποίησης του 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 

 
Η δηµιουργία του SCORM βασίσθηκε σε τρία βασικά κριτήρια. 

• Την οργάνωση και διάρθρωση των οδηγιών µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές 
και να υλοποιηθούν από τους δηµιουργούς εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 

• Την προσπάθεια να γίνει αποδεκτό, κατανοητό και να χρησιµοποιηθεί από µια όσο το 
δυνατό µεγαλύτερη ποικιλία εµπλεκοµένων, ειδικά δηµιουργούς εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου και δηµιουργούς εργαλείων για τη δηµιουργία εκπαιδευτικού περιεχοµένου 
και τους πελάτες τους. 

• Την προσπάθεια να περιέχεται στο SCORM, η χαρτογράφηση κάθε δυνατού µοντέλου για 
σχεδιασµό και δηµιουργία εκπαιδευτικών συστηµάτων, κατασκευασµένου από  
οιονδήποτε συµµετέχοντα στην διεθνή κοινότητα. Οι διάφοροι κατασκευαστές τέτοιων 
µοντέλων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δουν,  πως το δικό τους µοντέλο 
αντανακλάται από αυτό το βασικό µοντέλο αναφοράς, που είναι κοινό για όλους. 

 
 
Σύµφωνα µε την ADL η οικονοµική επένδυση για τη δηµιουργία ενός συστήµατος ή την µετατροπή 

ενός εκπαιδευτικού συστήµατοςσε ψηφιακό,  θα µειωθεί περίπου κατά 50-80% µε την χρησιµοποίηση 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου που είναι προσβάσιµο, διαλειτουργικό, έχει χρονική διάρκεια στις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και είναι επαναχρησιµοποιήσιµο. 
Οι διαδικασίες µε τις οποίες θα δηµιουργηθεί εκπαιδευτικό περιεχόµενο µε τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, αποτελούν την αιχµή της τεχνολογίας στην ηλεκτρονική µάθηση, αλλά θα πρέπει να 
διατυπωθούν και να γίνουν αποδεκτές σαν βασικές οδηγίες και να χρησιµοποιηθούν σε ευρύτατο 
πλαίσιο από τους δηµιουργούς και τους πελάτες τους. Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µέσω της 
συνεργασίας στην δηµιουργία του περιεχοµένου. Η συνεργασία θα αυξήσει την ποσότητα των 
µονάδων εκπαιδευτικού περιεχοµένου, την ποιότητα και την αξία τους. Η συνεργασία όµως αυτή 
απαιτεί τη συµφωνία σε ένα βασικό µοντέλο, όπως είναι το SCORM.  

 
Ένα άλλο σηµείο, γύρω από το οποίο στηρίχθηκε η δηµιουργία του SCORM είναι το συµπέρασµα 

ότι το ∆ιαδίκτυο παρέχει την καλύτερη ευκαιρία για τη µεγιστοποίηση της προσβασιµότητας και 
της επαναχρησιµοποίησης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Η ADL έφθασε σε αυτό το 
συµπέρασµα για αρκετούς λόγους όπως: 

• Οι τεχνολογίες που βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο και η υποδοµή του επεκτείνονται ταχέως 
και παρέχουν µια βάση οδηγό για τις ψηφιακές τεχνολογίες της εκπαίδευσης. 

• ∆εν υπάρχουν ακόµα σε ευρύτερο πλαίσιο αποδεκτά πρότυπα για την εκπαίδευση τη 
βασισµένη στο ∆ιαδίκτυο (Web –Learning). 

• Το περιεχόµενο το βασισµένο στις τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου, µπορεί να παραληφθεί µε 
τη χρησιµοποίηση σχεδόν κάθε µέσου (π.χ. CD-ROM, αποµονωµένα συστήµατα και / ή 
δικτυακά περιβάλλοντα) 

Το συµπέρασµα για την χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου ενστερνίζεται την µεταστροφή της 
βιοµηχανίας προς την χρησιµοποίηση κοινών συνηθισµένων διαµορφώσεων (formats) για το 
περιεχόµενο και την παραλαβή του. Τα περιβάλλοντα τα οποία λειτουργούν στα λειτουργικά 
συστήµατα του υπολογιστή, υποστηρίζουν πλέον εγγενώς τις διαµορφώσεις του ∆ιαδικτύου. Η 
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γενικότερη τάση είναι προς την χρησιµοποίηση συνηθισµένων διαµορφώσεων, οι οποίες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν τοπικά αλλά ταυτόχρονα και σε ολόκληρο το ∆ιαδίκτυο. Το SCORM  φέρνει αυτή 
την τάση στην ηλεκτρονική µάθηση. 

 
 
Στην τελευταία του έκδοση το SCORM , την V 1.3 (Ιανουάριος του 2004), αποτελείται από τέσσερα 
διαφορετικά βιβλία: 

1. SCORM Overview 
2. Content Aggregation Model (CAM 1.3) 
3. Run-Time Environment (RTE 1.3) 
4. Sequencing & Navigation (SN 1.3) 

όλα διαθέσιµα δωρεάν στον ιστοχώρο της ADL. 
Η εξέλιξη στο SCORM, πλέον θα αναφέρεται σαν εξέλιξη στο συγκεκριµένο βιβλίο. Ενηµέρωση για 
τις εξελίξεις αυτές, θα υπάρχει σύµφωνα µε την ADL κάθε φορά  στον ιστοχώρο της. 
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2. AVIATION INDUSTRY CBT (Computer – Based 
Training) COMMITTEE --  (AICC) 

(http://aicc.org)  
Η AICC είναι µια διεθνής επαγγελµατική συνεργασία  η οποία έχει σαν αντικείµενο εργασίας την 

χρησιµοποίηση της τεχνολογίας των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής στην κατάρτιση (Computer-
Based Training ή CBT). Τα µέλη της αποτελούνται από οργανισµούς κατασκευής αεροπλάνων, 
εκπαιδευτές αεροπλοΐας (στρατιωτικούς, ιδιώτες και εµπορικών αερογραµµών), κυβερνητικούς / 
ρυθµιστικούς παράγοντες, πωλητές λογισµικού και δηµιουργούς λογισµικού CBT. Η AICC 
αναπτύσσει οδηγίες για την αεροπορική βιοµηχανία στους τοµείς της ανάπτυξης, παραλαβής και 
αξιολόγησης των τεχνολογιών κατάρτισης που αναπτύσσονται από την ίδια, ή άλλους σχετικούς 
οργανισµούς. 
Οι στόχοι της AICC είναι: 

• Η παροχή βοήθειας στους αεροπορικούς οργανισµούς µε την ανάπτυξη οδηγιών που θα 
προωθήσουν την οικονοµική και αποτελεσµατική χρησιµοποίηση της CBT. 

• Ο σχεδιασµός οδηγιών που θα κάνουν δυνατή τη διαλειτουργικότητα. 
• Η παροχή ενός ανοικτού φόρουµ για συζήτηση και προβληµατισµό γύρω από τα θέµατα της 

CBT αλλά και άλλων τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση. 
 
∆ηµιουργήθηκε το 1998 ως αντίδραση στην αναγκαιότητα προτυποποίησης στο hardware των 

πλατφορµών υλοποίησης (υλικοτεχνική υποδοµή για τη λειτουργία) της CBT. Από τότε  επεκτάθηκε 
και σε αρκετές άλλες περιοχές έρευνας. Τα µέλη της συναντούνται τρεις φορές το χρόνο. Οι δύο 
συναντήσεις γίνονται πάντα στη Βόρειο Αµερική και η Τρίτη στην Ευρώπη. Η ακριβής τοποθεσία των 
συναντήσεων αυτών καθορίζεται από την διαθεσιµότητα των κάθε φορά οργανισµών που φιλοξενούν 
την διοργάνωση. Οι οργανισµοί αυτοί τυπικά πρέπει να είναι µέλη της AICC. 

 

2.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
Η AICC οργανώνεται σε υποεπιτροπές (Subcommittees), οι οποίες σήµερα είναι οι εξής: 
 
1. Computer Managed Intruction (CMI) Subcommittee: ασχολείται µε την ενίσχυση της 

διαλειτουργικότητας µεταξύ του CBT περιεχοµένου και των CMI συστηµάτων (ψηφιακά 
συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου κατάρτισης). Επίσης µε τη δηµιουργία οδηγιών που θα 
δίνουν τη δυνατότητα σε διαφορετικού είδους CMI συστήµατα, να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα εξόδου όλων των διαφορετικών CBT περιεχοµένων. 

 
2. Communication Subcommittee: έχει γενικό στόχο την προώθηση της επικοινωνίας, µέσα στην 

AICC, αλλά και της AICC µε άλλους οργανισµούς. Ειδικότερα, 
I. Το σχεδιασµό προτυποποιηµένων διαµορφώσεων για τα διάφορα αρχεία εκθέσεων ή 

αναφορών. 
II. Το σχεδιασµό και την διαχρονική διατήρηση ενηµερωτικών συσκέψεων ώστε να γίνουν 

γνωστοί οι στόχοι και τα επιτεύγµατα της AICC. 
III. Την ενηµέρωση της αεροπορικής βιοµηχανίας για της δραστηριότητες της AICC, µε την 

υποβολή ένθετων και άρθρων στα περιοδικά του χώρου. 
IV. Το συντονισµό των ενεργειών της AICC µε άλλες οµάδες  της αεροπορικής βιοµηχανίας. 
V. Το συντονισµό των ενεργειών της AICC µε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται για την 

δηµιουργία προτύπων, τα οποία έχουν επηρεαστεί από τις διαφόρου τύπου οδηγίες της 
AICC.  Οργανισµούς όπως οι IEEE, IMS, ADL. 

VI. Το συντονισµό των δραστηριοτήτων της AICC µε τα διάφορα  νοµοθετικά σώµατα. 
VII. Τη συντήρηση και προώθηση ενός πίνακα ανακοινώσεων που θα εξυπηρετεί την εσωτερική 

επικοινωνία. 
 

 
 

3. Digital Electronic Library Systems (DELs) Subcommittee: δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τη 
µετάβαση των λειτουργιών των εταιρειών αεροπορικών γραµµών στο καινούργιο κόσµο των 
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ψηφιακών δεδοµένων και πληροφοριών. Η σταδιακή ανάπτυξη της CBT σε συνέπεια µε τις 
διαδικασίες δηµιουργίας των ψηφιακών πληροφοριών µιας αεροπορικής γραµµής,  αποτελεί ένα 
στόχο πρόκληση για την υποεπιτροπή αυτή. Αναλυτικότερα ασχολείται µε 
I. Τη διαµόρφωση µιας δοµής για την αλληλουχία µαθηµάτων 

II. Το προσδιορισµό και την κατηγοριοποίηση των «µαθησιακών αντικειµένων» (Learning 
Objects)  

III. Τη δηµιουργία µεταδεδοµένων για τα «µαθησιακά αντικείµενα». 
IV. Τη διαχείριση της διαµόρφωσης των «µαθησιακών αντικειµένων». 
V. Την πρόσβαση στην πληροφορία. 

VI. Τα διάφορα menu και οι  χρησιµοποιούµενοι κατανεµητές (routers). 
 

Ένας πρώτος στόχος είναι η συλλογή πληροφοριών για όλα τα παραπάνω ώστε να 
δηµιουργηθεί από την υποεπιτροπή µια πρόταση οδηγιών. Ένας δεύτερος, είναι η δηµιουργία 
µιας επίσηµης αναφοράς µε οδηγίες και συστάσεις για τα µεταδεδοµένα στην αεροπορική 
βιοµηχανία. 
 
 

4. Independed Test Lab Subcommittee: η υποεπιτροπή αυτή διευθύνει την εργασία όλων των 
ανεξάρτητων εργαστηρίων ελέγχου, που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την AICC, να παρέχουν 
πιστοποίηση σε διάφορα προϊόντα, ότι δηλαδή δηµιουργήθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες της. Τα 
καθήκοντα της υποεπιτροπής αυτής είναι 
I. Η επιλογή των γεωγραφικών περιοχών για την ύπαρξη των εργαστηρίων ελέγχου. 

II. Η διατύπωση των στόχων για τα εργαστήρια αυτά. 
III. Η δηµιουργία διεργασιών πιστοποιήσεως για τις επίσηµες οδηγίες και συστάσεις της AICC. 
IV. Η διαχείριση των προγραµµάτων πιστοποίησης. 
V. Η επιβολή προτεραιοτήτων και σχεδιασµού των ελέγχων, ανάλογα µε την τοποθεσία στην 

οποία βρίσκεται το εργαστήριο ελέγχου. 
VI. Η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των ελέγχων. 

VII. Η συγγραφή συνοπτικών περιλήψεων για τις διάφορες αναφορές ελέγχου που γίνονται. 
 

5. Management and Processes Subcommittee: παρέχει οδηγίες και συστάσεις στην κοινότητα της 
CBT, οι οποίες προσδιορίζουν την καλή ποιότητα των προϊόντων και των διαδικασιών. Μεταξύ 
των στόχων της υποεπιτροπής αυτής είναι 
I. Η δηµιουργία ενός πλαισίου, υψηλού επιπέδου, για την δηµιουργία CBT διαδικασιών. 

II. Η δηµιουργία συστάσεων για τις µετρικές που θα χρησιµοποιούνται. 
III. Η δηµιουργία συστάσεων για την διασφάλιση της ποιότητας.  
IV. Ο καθορισµός συστάσεων για την χρησιµοποίηση στη CBT του προϊόντος SCORM της 

ADL. 
 

6. Training Infrastructure Subcommittee: η υποεπιτροπή αυτή έχει σαν στόχους, 
I. Τη διατήρηση µιας ισορροπίας στις συστάσεις τις σχετικές µε τη χρήση διαφορετικών 

παραθυρικών περιβαλλόντων και λειτουργικών συστηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων και 
των δικτύων) για την παραλαβή-παρουσίαση µιας σειράς CBT µαθηµάτων. 

II. Την πρόβλεψη για µελλοντική χρήση και δυνατότητας µεταφερσιµότητας των προϊόντων 
της CBT, στις νέες εξελίξεις των τεχνολογικών συστηµάτων. 

III. Την προώθηση και τη διατήρηση οδηγιών για του σταθµούς εργασίας, οι οποίοι 
υποστηρίζουν διάφορες µορφές µαθηµάτων και περιβαλλόντων παρουσίασης. 

IV. Το σχεδιασµό, την προώθηση και τη διατήρηση οδηγιών για προτυποποιηµένες πρακτικές 
της CBT και διάφορα σχετικά βιοµηχανικά πρότυπα. 

 
7. Training Technology Subcommittee: ο σκοπός της υποεπιτροπής είναι η προώθηση των νέων 

τεχνολογιών των πληροφοριών για την κατάρτιση στην αεροπλοΐα και βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία µε άλλες υποεπιτροπές της AICC.  Ειδικότερα έχει σαν στόχο: 
I. Την παροχή κατανοητής διατύπωσης γύρω από τη χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών 

στο χώρο της κατάρτισης σε θέµατα αεροπλοΐας. 
II. Την επίδειξη εφαρµογών από τις νέες και τις υπάρχουσες τεχνολογίες στον τοµέα. 

III. Την παροχή διευκρινήσεων για το πότε οι νέες τεχνολογίες θα είναι πρακτικά διαθέσιµες 
για χρησιµοποίηση στην CBT. 

IV. Την δηµιουργία τεχνικών συστάσεων για τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
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V. Το συντονισµό συζητήσεων για τις νέες τεχνολογίες µε άλλους οργανισµούς όπως η  IEEE / 
LTSC κλπ. 

 
 

2.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ -ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ AICC. 

2.2.1. AGRs 
H AICC δηµιουργεί τα λεγόµενα AGR’ s. Η συντοµογραφία AGR αναφέρεται στις  τεχνικές οδηγίες 

και συστάσεις που δηµιουργήθηκαν στην AICC (AICC Guidelines & Recommendations ). Κάθε AGR 
περιέχει οδηγίες και συστάσεις τεχνολογικού περιεχοµένου για µια συγκεκριµένη περιοχή. Όλες οι 
AGR’s είναι εγκεκριµένες από τα µέλη της AICC µέσω ψηφοφορίας και αποτελούν την επίσηµη φωνή 
της. Η κωδικοποίησή τους περιέχει το πρόθεµα «AGR» ακολουθούµενο από ένα αριθµό.. 

 
H AICC έχει εκδόσει εννέα AGR’s. 

1. AGR002-Courseware Delivery Stations Hardware, έκδοση 9.1 από 02 Φεβ 2002: περιέχει 
τεχνικές συστάσεις για την απόκτηση συστηµάτων παραλαβής της CBT, τα οποία 
αναφέρονται συνήθως ως «πλατφόρµες». Η πλατφόρµα περιέχει τον υπολογιστή, την 
οθόνη, το λειτουργικό σύστηµα και τις περιφερειακές συσκευές. Ο σκοπός είναι να δοθεί η 
δυνατότητα στις αεροπορικές εταιρείες να εφοδιαστούν µε τέτοιου είδους πλατφόρµα 
εργασίας, ώστε να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν την ευρύτερη δυνατή γκάµα 
προϊόντων της CBT. Βασικά κριτήρια για την διαµόρφωση των τεχνικών αυτών συστάσεων 
αποτελούν, η ευκαµψία σε διαφορετικού τύπου προϊόντα της CBT, η επεκτασιµότητα 
σύµφωνα µε τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, η δυνατότητα παρακολούθησης και των 
µελλοντικών εξελίξεων των λειτουργικών συστηµάτων και γενικότερα η, σε κάθε 
περίπτωση, επιτυχής απόσβεση της απαιτούµενης οικονοµικής επένδυσης.  

2. AGR003-Digital Audio, έκδοση 2.0 από 09 Ιαν 1997: περιέχει συστάσεις και οδηγίες που 
προωθούν την διαλειτουργικότητα του ψηφιακού ήχου. ∆ηλαδή την δυνατότητα ο ήχος που 
πιθανόν να περιέχεται στα µαθήµατα, να µπορεί να χρησιµοποιείται σε διαφορετικού τύπου 
υπολογιστές, µε διαφορετικού τύπου κάρτες ήχου, ή ισοδύναµα την δυνατότητα να 
λειτουργήσουν «ήχοι» από διαφορετικές εµπορικές πηγές στον ίδιο υπολογιστή. 

3. AGR004-Courseware Delivery Stations Software, συµπεριλήφθηκε στην AGR002: περιέχει 
συστάσεις για την προµήθεια λειτουργικών συστηµάτων για πλατφόρµες και 
χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά µε την AGR002. 

4. AGR005-CBT Peripheral Devices, έκδοση 1.0 από 11 Νοε 1992: περιέχει οδηγίες και 
συστάσεις για την προώθηση της διαλειτουργικότητας των εξής περιφερειακών συσκευών: 
Κάρτα βίντεο, βίντεο disk player και συσκευές εισόδου όπως το ποντίκι, η οθόνη αφής κλπ. 

5. AGR006-Computer Managed Instruction(CMI), έκδοση 2.0 από 19 Μαϊ 1998: περιέχει 
συστάσεις και οδηγίες µε σκοπό την προώθηση της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων 
CMI. ∆ηλαδή την δυνατότητα ενός συγκεκριµένου CMI για διαχείριση µαθηµάτων CBT τα 
οποία προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές. Επίσης σηµαίνει ισοδύναµα την 
δυνατότητα ενός CBT µαθήµατος για ανταλλαγή δεδοµένων µε διαφορετικά CMI 
συστήµατα.   

6. AGR007-Courseware Interchange, έκδοση 1.0 από τις 29 Αυγ 1995: περιέχει συστάσεις και 
οδηγίες για την ανταλλαγή των στοιχείων που αποτελούν µια CBT αλληλουχία µαθηµάτων. 
Αυτά τα στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνουν κείµενο, γραφικά, κινούµενη εικόνα, ήχο και 
λογικό κώδικα. Οι οδηγίες αυτές περιλαµβάνουν τα κυριότερα συστατικά µιας CBT σειράς 
µαθηµάτων καθώς και προτυποποιηµένες διαµορφώσεις για τα συστατικά αυτά. Ο σκοπός 
είναι η δυνατότητα µετακίνησης του περιεχοµένου µιας σειράς CBT µαθηµάτων από το ένα 
περιβάλλον στο άλλο. Αυτή η δυνατότητα δίνει στον ιδιοκτήτη των CBT µαθηµάτων την 
ευχέρεια: να αναθεωρήσει τον αντικειµενικό σκοπό των µαθηµάτων, να 
επαναχρησιµοποιήσει  κοµµάτια περιεχοµένου σε άλλα διαφορετικά συστήµατα  
συγγραφής, να µετακινήσει ολόκληρη τη σειρά των µαθηµάτων σε διαφορετικό εργαλείο 
συγγραφής στο οποίο θα µπορούν να αναπαραχθούν αλλά και να επεκταθούν και να 
µεταφέρει την σειρά των CBT µαθηµάτων σε µια νέα διαφορετική πλατφόρµα εργασίας. 

7. AGR008-Digital Video, έκδοση 1.0 από τις 29 Αυγ 1995: περιέχει συστάσεις και οδηγίες 
που αφορούν στην δηµιουργία, διανοµή και χρησιµοποίηση ψηφιακού βίντεο στη CBT. Ο 
σκοπός είναι η οικονοµική χρησιµοποίηση του ψηφιακού βίντεο. 
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8. AGR009-User Interface, έκδοση 1.0 από τις 13 Ιουν 1996: περιέχει οδηγίες για τις 
λειτουργίες της επιφάνειας διεπαφής του χρήστη/µαθητή µε τα προϊόντα της CBT  και τα 
συστήµατα παραλαβής τους, µε σκοπό την ελάττωση της σύγχυσης και της απογοήτευσης 
του µαθητή, οι οποίες µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στη µαθησιακή εµπειρία. Τα 
προϊόντα CBT που αναπτύσσονται από διαφορετικές οµάδες δηµιουργών σπάνια έχουν 
κοινή επιφάνεια διεπαφής για τον χρήστη/µαθητή. Οι λειτουργίες που διατίθενται και ο 
τρόπος µε τον οποίο αυτές παρουσιάζονται για να τις επιλέξει  ο χρήστης, διαφέρουν 
µεταξύ των διαφορετικών CBT προϊόντων από µικρό έως και δραµατικά µεγάλο βαθµό. Οι 
λειτουργίες είναι ευκολονόητες και οι µαθητές είναι συνήθως σε θέση να έχουν απόλυτο 
έλεγχο µετά από 15 µε 20 λεπτά χρήσης. Το πρόβληµα έρχεται αργότερα διότι 
δηµιουργείται πρόβληµα µε τις πολλές παραλλαγές που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο 
του CBT προϊόντος και ο µαθητής αρχίζει να ανακατεύει τα διάφορα συστήµατα. Το 
πρόβληµα γίνεται ακόµα µεγαλύτερο µε τις διάφορες «εικόνες» χωρίς ιδιαίτερο νόηµα που 
χρησιµοποιούνται αλληγορικά για τις διάφορες λειτουργίες που παρέχουν τα προϊόντα της 
CBT. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
προτυποποιηµένες λειτουργίες και εικόνες, έτσι ώστε να µην αποσπάται η προσοχή του 
µαθητή από το περιεχόµενο του µαθήµατος, λόγω του ότι εστιάζεται στην επιφάνεια 
διεπαφής και τις ιδιαιτερότητές της. Η χρησιµοποίηση µιας προτυποποιηµένης επιφάνειας 
διεπαφής έχει ένα επιπλέον πλεονέκτηµα, διότι µειώνει την απαιτούµενη προσπάθεια για  τη 
δηµιουργία των CBT προϊόντων. Παρόλα αυτά η σχεδίαση ενός προτύπου «σε κενό» θα 
µπορούσε να κάνει ακόµα χειρότερη τη κατάσταση. Για να µπορέσει να γίνει ένας 
προσδιορισµός, για το µέχρι ποιο βαθµό υπάρχει ταύτιση στις διάφορες λειτουργίες που 
αναπτύσσονται από τους διαφορετικούς κατασκευαστές CBT προϊόντων, έγινε από την 
AICC µια έρευνα ανάµεσά τους. Αυτή η AGR αποτελεί το ερευνητικό αποτέλεσµα και 
συστήνει τις καλύτερες ιδέες και τις αναπτυσσόµενες προτυποποιήσεις που ανεδείχθησαν.  

 
9. AGR010-Web based Computer Managed Instruction (Web-CMI), έκδοση 1.0 από τις 29 

Σεπ 1998: περιέχει οδηγίες και συστάσεις που προωθούν την διαλειτουργικότητα των Web 
based (στηριζόµενων στο Παγκόσµιο Ιστό) συστηµάτων CMI. ∆ηλαδή την ικανότητα 
διαχείρισης από κάποιο συγκεκριµένο Web-CMI, όλων των διαφορετικών συστηµάτων 
κατάρτισης CBT που διανέµονται µέσω του Παγκόσµιου ιστού και  προέρχονται από 
διαφορετικούς κατασκευαστές. ∆ηµιουργήθηκε σαν συνέχεια της AGR006 που αφορούσε 
τα CMI συστήµατα για τοπικά δίκτυα και αφορά to Web based CBT το οποίο αναφέρεται  
και σαν  WCT. 

 
Επίσης η AICC, έχει εκδώσει το 1999 και την AGR001-AICC Publications που περιέχει µια 

συνολική αναφορά στις εκδόσεις της AICC, παρέχοντας ένα κατάλογο και µια περίληψη για αυτές. 
 

2.2.2. White Papers &Technical Reports 
Οι AGR’ s  είναι συνήθως σύντοµα έγγραφα. Εάν θα πρέπει να περιγράφεται σε αυτές ένας µεγάλος 

αριθµός τεχνικών λεπτοµερειών, τότε περιέχουν αναφορές σε ένα η περισσότερα AICC White papers  
ή Technical Reports τα οποία περιέχουν τις τεχνικές λεπτοµέρειες οι οποίες υποστηρίζουν κάποια 
AGR.  Τα  AICC White Papers and Technical Reports εκφράζουν και αυτά επίσηµα την AICC, αφού 
έχουν εγκριθεί από τα µέλη της µε την ίδια διαδικασία ψηφοφορίας, σαν αυτή των AGR’s.  Ο κωδικός 
τους προσδιορισµός αποτελείται από ένα πρόθεµα τριών γραµµάτων που προσδιορίζει την 
υποεπιτροπή της AICC από την οποία προέρχονται. Τα προθέµατα αυτά είναι: 

• CMI – Computer Management Instruction 
• COM – Communications 
• CRS – Courseware Technology 
• EXC – Executive Committee 
• ITL – Independent Test Lab 
• MPD – Media and Peripheral Devices 
• PLT – Platform 
• WOS – Window & Operating Systems 

Ακολουθούνται από ένα τριψήφιο αριθµό, συνήθως βάσει χρονολογικής σειράς. ∆εδοµένου πάντως ότι 
µερικά παραγκωνίζονται ή και ακυρώνονται κάποιες φορές, οι αριθµοί αυτοί πιθανόν να µην είναι 
διαδοχικοί, αλλά να έχουν παραληφθεί µερικοί. 
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Η AICC έχει εκδώσει τα παρακάτω White Papers &Technical Reports: 
1. AUD001- Plug and Play Guidelines for AICC CBT drivers, αναθεωρηµένη έκδοση από τις 

18 Μαρ 1992: περιγράφει τον τρόπο σύµφωνα µε τον οποίο µπορούν να σχεδιαστούν, 
διαφορετικοί «οδηγοί (drivers)» περιφερειακών συσκευών, ώστε να λειτουργούν όλοι στο 
ίδιο σύστηµα ταυτοχρόνως. 

2. AUD002- Digital Audio Portability Guidelines, αναθεωρηµένη έκδοση από τις 14 ∆εκ 
1992: περιέχει τις συστάσεις της AICC για την µεταφερσιµότητα (portability) των 
εφαρµογών και των συστηµάτων συγγραφής που χρησιµοποιούν hardware και λογισµικό 
ψηφιακού ήχου. 

3. AUD003 – AICC Extensions to the IMA Recommended Practices, νέα έκδοση από τις 04 
∆εκ 1992: περιλαµβάνει προσθήκες στο IMA Document: Recommended Practices for 
Multimedia Portability, release 1.1 , το οποίο αναφέρεται στην µεταφερσιµότητα των 
πολυµεσικών προϊόντων και δηµιουργήθηκε από την Interactive Multimedia Association. 

4. CMI001 – AICC/CMI Guidelines for Interoperability, έκδοση 3.5. από τις 02 Απρ 2001: 
περιέχει συστάσεις για την διαλειτουργικότητα των CMI συστηµάτων. 

5. CMI003 – AICC/CMI   Certification Testing Procedures, έκδοση 1.5 από τις 21 Νοε 2000. 
6. CMI008 – AICC/Web based CMI Certification Testing Procedures, έκδοση 1.5 από τις 22 

Νοε 2000. 
7. COM002 – Documentation Guidelines for AICC non-AGR Publications, νέα έκδοση από 

τις 11 Σεπ 1992: περιγράφει το τύπο και την διαµόρφωση των εκδόσεων της AICC, 
παρέχοντας οµοιοµορφία στα διάφορα έντυπα. 

8. GRS002 – Glossary of Terms Related to Computer Based Training, έκδοση 2.0 από τις 31 
Ιαν 1997: κατηγοριοποιεί και καθορίζει τους όρους που χρησιµοποιούνται στην γραπτή 
επικοινωνία της AICC. Οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται µε συνέπεια στις εκδόσεις της 
AICC. 

9. CRS003 – Hierarchy of CBT terms for AICC Publications, νέα έκδοση από τις 17 ∆εκ 
1992: περιγράφει όρους που σχετίζονται µε τα διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα ενός 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Χρησιµοποιούνται µε συνέπεια στις δηµοσιεύσεις της AICC. 

10. CRS004 – Guidelines for CBT Courseware Interchange, έκδοση 1.0 από τον Οκτώβριο 
1995: περιέχει συστάσεις για τα χαρακτηριστικά εισόδου/εξόδου των συστηµάτων 
συγγραφής µε σκοπό την ανταλλαγή και την επαναχρησιµοποίηση των σειρών CBT 
µαθηµάτων. 

11. CRS005 – Bitmap Graphic File Format, έκδοση 1.0, από τις 09 ∆εκ 2004: µε σκοπό την 
περιγραφή ενός κοινά αποδεκτού τρόπου για την αποθήκευση γραφικών και εικόνων ώστε 
να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής. Περιέχει συστάσεις για την ανταλλαγή ψηφιογραφικών  
κειµένων, σχεδίων και εικόνων. 

12. MP001 – Reusability Analysis of Reusable Objects, έκδοση 1.0 από τις 05 Ιουν 2003: 
πρόκειται για µια ανάλυση πάνω στο θέµα της επαναχρησιµοποίησης κοµµατιών 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Περιέχει προσεγγίσεις ως προς τη σύνθεση εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου και την κατηγοριοποίησή του. 

13. MPD005 – Park Task Trainer Interfacing, έκδοση 1.0 από τις 17 Ιουν 1994:  παρέχει 
λεπτοµερείς πληροφορίες για τις σειριακές συνδέσεις του hardware  του CBT µε Park Task 
Trainers (PTT). Οι PTT είναι εξωτερικές αποσπώµενες συσκευές που συνδέονται 
καλωδιακά µε CBT  hardware. 

14. MPD006 – AICC Audio and the migration to Windows, έκδοση 1.0 από τις 20 Ιουν 1994: 
περιγράφει µια λύση για την χρησιµοποίηση ηχητικών CBT αρχείων, πιστοποιηµένων από 
την  AICC,  σε περιβάλλον Windows. 

15. MPD011 – The Use of Digital Video in Computer Based Training (CBT), έκδοση 1.0 από 
τις 05 Απρ 1995: περιέχει πληροφορίες για τα βίντεο αναλογικού και ψηφιακού σήµατος 
όπως και συστάσεις για την χρησιµοποίηση του βίντεο στη CBT. 

2.2.3. Working Documents 
Ο τρίτος τύπος εγγράφων της AICC είναι τα λεγόµενα AICC Working Documents. Τα έγγραφα αυτά 

δεν έχουν την επίσηµη έγκριση από την AICC που προέρχεται από την ψηφοφορία µεταξύ των µελών 
της. Στη πραγµατικότητα είναι έγγραφα που δηµιουργήθηκαν από κάποια υποεπιτροπή στην 
προσπάθεια διαµόρφωσης µιας AGR ή δηµιουργίας ενός white paper. Το υλικό που περιέχουν τα 
working documents  µπορεί να αλλάξει ριζικά από την µια συνάντηση στην άλλη, καθώς τα θέµατα 
που περιέχουν αποσαφηνίζονται µε τη πάροδο του χρόνου και στοχεύεται η συναίνεση, από όλα τα 
µέλη, πάνω σε αυτά.  
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Μερικά από τα AICC Working Documents, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις διαφόρου είδους 
προσπάθειες για ανάπτυξη των προϊόντων της AICC αυτή τη στιγµή είναι: 

• CBT Design and Development Recommendations for Users of AICC Systems, σχέδιο 
εγγράφου από τις 13 ∆εκ 2004: Τα AICC CMI συστήµατα αφορούν εν δυνάµει ένα πολύ 
ευρύ κοινό – σχεδιαστές διδακτικών στρατηγικών, ειδικούς περιεχοµένου, σχεδιαστές CBT, 
µαθητές, εκπαιδευτές, διαχειριστές CBT/CMI  και άλλους.  ∆εδοµένων των παραπάνω, ένα 
σύστηµα CMI µπορεί να έχει πολύ µεγάλη επίδραση στον σχεδιασµό µιας σειράς 
µαθηµάτων, αλλά και στην δηµιουργία και χρησιµοποίησή τους. To white paper: CMI 
Guidelines for Interoperability (CMI001), που αναφέρθηκε παραπάνω, καθορίζει τεχνικές 
και λειτουργικές προδιαγραφές για τα συµβατά µε την AICC συστήµατα CMI.  Το Working 
Document εδώ είναι  µια πρόταση (draft) για ένα νέο white paper που θα αφορά θέµατα 
σχεδιασµού και ανάπτυξης των CMI, τα οποία είναι σύµφωνα µε το CMI001 White Paper. 
Αναφέρει την εµπειρία και τις καλύτερες µεθόδους εφαρµογής, που αποκτήθησαν από τα 
µέλη της AICC, µε τη χρησιµοποίηση των συστηµάτων αυτών. Πρόκειται για ένα σύνολο 
συστάσεων και όχι προδιαγραφών  και δεν σηµαίνει ότι αυτές οι συστάσεις αποτελούν την 
µοναδική κατά περίπτωση λύση. Aφορά και εξυπηρετεί περισσότερο εκείνους από τους 
ενδιαφερόµενους, που χρησιµοποιούν ένα AICC CMI σύστηµα για πρώτη φορά. 

• MDP010-Simulation Interoperability, πρόταση για White Paper, 19 Μαϊ 1995: εστιάζει 
σε δύο θέµατα. Τις χρήσεις των προσοµοιώσεων στη CBT και την διατύπωση οδηγιών που 
εστιάζουν στην δυνατότητα ενός CBT συστήµατος να λειτουργήσει µε κάθε είδους 
λογισµικό προσοµοίωσης. Οι οδηγίες για την διαλειτουργικότητα βασίζονται στην 
χρησιµοποίηση γραφικής επιφάνειας διεπαφής και σε ένα σύνολο προτυποποιηµένων 
µηνυµάτων για επικοινωνία µεταξύ του λογισµικού προσοµοίωσης και των προϊόντων CBT. 

• CRS-Distance Learning, δεύτερη πρόταση για White Paper, 24 Ιουν 1997: παρέχει 
πληροφορίες σχετικές µε το υπόβαθρο για τις τεχνολογίες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
στα CBT.  

• ELS001-Digital Electronic Library System, πρόταση 7, Ιούνιος 2002: παρέχει 
πληροφορίες και συστάσεις για τα Digital Electronic Library System (DELS) για τις 
λειτουργίες των αεροπλάνων και την κατάρτιση. Ένα DELS είναι ένα σύστηµα για 
αποθήκευση και αλληλεπιδραστική πρόσβαση σε κάθε τεχνικό δεδοµένο, 
συµπεριλαµβανοµένων των πολυµέσων και της κατάρτισης. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να 
περιέχουν όλη την ψηφιακή πληροφορία που παραλαµβάνεται από µια αεροπορική εταιρεία 
και είναι σχετική µε το αεροπλάνο.  

• SMG001 - Airbus Industrie Smart Graphics Specifications, πρώτη πρόταση, 28 Μαϊ 
1998: περιέχει τεχνικές προδιαγραφές για τις διαµορφώσεις του ψηφιακού υλικού 
γραφηµάτων. 

• CMI004 - AICC/CMI Assignable Unit (AU) Proxy Design Guidelines, πρώτη πρόταση, 
24 Ιουν 1998: καθορίζει την φόρτωση και τους µηχανισµούς ελέγχου των µονάδων 
εκχώρησης (assignable units ή Aus) στα συστήµατα CMI της AICC και οδηγίες για την 
υλοποίηση των “proxies” των µονάδων εκχώρησης. 

• CMI005 - Handling of Objectives in the AICC CMI Guidelines, τρίτη πρόταση, 6 Ιουλ 
1998: περιγράφει χαρακτηριστικά για τις οδηγίες  CMI της AICC, που είναι σχετικά µε τα 
αντικείµενα. 

• CMI006 - Levels of CMI Compliance/Supplement to AICC CMI Guidelines, πρώτη 
πρόταση, 2 Ιουλ. 1998: περιγράφει τα επίπεδα συµµόρφωσης όλων των χαρακτηριστικών 
των CMI συστηµάτων της AICC, που δεν περιέχονται στις οδηγίες για την αλληλεπίδραση 
σειράς µαθηµάτων των CMI συστηµάτων. Η φιλοδοξία είναι µε την τελική της διαµόρφωση 
να αποτελέσει συµπλήρωµα στις οδηγίες της CMI001. 

• CMI007 - Web Launch Scenarios for the AICC   CMI Guidelines, πρώτη πρόταση, 2 
Ιουλ 1998: περιγράφει χαρακτηριστικά για τις οδηγίες  CMI της WBT,  που είναι σχετικά 
µε τα αντικείµενα. 

 

2.3.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Η AICC δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές σε όλο τον κόσµο να εξετάζουν εάν κάποιο προϊόν 
συµµορφώνεται µε τις  επίσηµες οδηγίες και συστάσεις της, δηλαδή µε τα AGRs που δηµιουργεί. 
Αυτές οι AGR αποτελούν ένα ελάχιστο επίπεδο λειτουργικότητας και διαλειτουργικότητας για µια 
µεγάλη ποικιλία προϊόντων CBT. 
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Για το λόγο αυτό προσφέρει δύο επίπεδα πιστοποίησης: 
Α) το «Designed to AICC Guidelines» µε το παρακάτω λογότυπο 

 
 

το οποίο είναι διαθέσιµο σε κάθε διανοµέα ο οποίος διαθέτει για πώληση ένα προϊόν, για το οποίο 
ισχυρίζεται ότι δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε τα AGRs της AICC,  αλλά αυτό δεν έχει πιστοποιηθεί 
από τα συνεργαζόµενα εργαστήρια ελέγχου της AICC. Το λογότυπο παρέχεται έναντι ετήσιας 
πληρωµής προς την AICC. 
 
B) το «AICC Certified» µε το παρακάτω λογότυπο 

 
 
εάν τα προς εµπορική διάθεση προϊόντα έχουν περάσει από έλεγχο από τα συνεργαζόµενα 
εργαστήρια ελέγχου της AICC ( AICC Independed Test Labs ή ITL). Σε αυτού του τύπου την 
πιστοποίηση, δεν απαιτείται ετήσια πληρωµή για την άδεια χρησιµοποίησης του λογότυπου, υπάρχει 
όµως µια πληρωµή πιστοποίησης ανά προϊόν. Το επίπεδο αυτό εξασφαλίζει τον καταναλωτή, ότι ο 
έλεγχος για την συµµόρφωση του προϊόντος µε τις AGRs, έγινε από ανεξάρτητο εργαστήριο και δεν 
αποτελεί ισχυρισµό του κατασκευαστή. 
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3. Advanced Learning Infrastructure Consortium – (ALIC) 
(http://www.alic.gr.jp ) 

 
Πρόκειται για Κοινοπραξία η οποία ιδρύθηκε στην  Ιαπωνία, τον Ιούνιο του 2004, µπροστά στην 

ανάγκη χρησιµοποίησης προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση, ανάγκη την οποία αναγνωρίζουν 
αρκετοί ασχολούµενοι µε την Εκπαίδευση στη χώρα αυτή. 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της ίδρυσής της η Κοινοπραξία αυτή πρόκειται να πραγµατοποιήσει τα 

εξής:   
• Να αναπτύξει οδηγίες γύρω από την ηλεκτρονική µάθηση µε τις οποίες οποιοσδήποτε, 

να µπορεί µέσω αυτής να  µαθαίνει οτιδήποτε οποτεδήποτε και οπουδήποτε .  
• Να προωθήσει σχετικές προτάσεις στην Ιαπωνική κυβέρνηση. 
• Να θεσπίσει και να διατηρήσει πρότυπα βασισµένα στις ανάγκες των χρηστών.  
• Να προωθήσει την εφαρµογή των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών στην εκπαίδευση.   
 
Αναλυτικότερα οι σκοποί της ALIC είναι: 

• Να παραχθεί αποτελεσµατικό µαθησιακό περιβάλλον που θα επιτρέπει σε 
οποιονδήποτε να µάθει οποτεδήποτε και οπουδήποτε, σύµφωνα µε τους δικούς του 
στόχους, ρυθµούς, ενδιαφέροντα και την δικιά του αντίληψη για τις οµάδες και τα 
άτοµα. 

• Να  ενθαρρύνει τους ανθρώπους που διαθέτουν την σχετική εµπειρία. 
• Να  επιτύχει τη δηµιουργία «ευγενούς άµιλλας»  στον τοµέα. 
• Να ενεργοποιήσει τη κοινωνία για τα σχετικά θέµατα. 

 
Ο στόχος της Κοινοπραξίας είναι η δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής, για συστήµατα εκπαίδευσης 
που χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, όπως η e-Learning, Web 
Based Trainning, Technology Based Training, Computer Based Training, Distance Learning κλπ, για 
χρήση από την Α’θµια, Β’θµια και Γ’θµια εκπαίδευση καθώς και την κατάρτιση και την δια-βίου 
εκπαίδευση. 
 
 

3.1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι δραστηριότητες τις οποίες αναλαµβάνει η ALIC  για την επίτευξη των παραπάνω είναι: 
 
1. Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών µε σκοπό την ικανοποιητική επαναχρησιµοποίηση 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου και την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας µεταξύ των ψηφιακών 
συστηµάτων µάθησης. 
 
Προδιαγραφές για την ικανοποιητική επαναχρησιµοποίηση και τη διαλειτουργικότητα των 
συστηµάτων εκµάθησης (όπως π.χ. αυτά που βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο (WBT)). 
 

• Πεδίο δραστηριότητας: Αρχιτεκτονική, γλωσσάρια, επιφάνειες διεπαφής, πρωτόκολλα 
επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένου του µοντέλου µαθητή, του µοντέλου περιεχοµένου, 
metadata, κ.λ.π....)   

• Άντληση στοιχείων από: πρότυπα τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου, εκπαιδευτικό περιεχόµενο, 
συστήµατα και µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης. 

 
∆ηµιουργία προτύπων για τη µάθηση µε τις νέες τεχνολογίες. 
 
2. Έρευνα και µελέτη της υποδοµής αυτού του είδους της προηγµένης µάθησης. 

• Μελέτη για την απαραίτητη υποδοµή για τη µάθηση που θα προσφερθεί στην επόµενη 
γενιά, από προµηθευτές και ερευνητές.  

• Ανάπτυξη πρωτοτύπων εφόσον απαιτούνται.  
• Εστίαση, προς το παρόν, στην οµαδοσυνεργατική  µάθηση. 
• Ανάπτυξη και παροχή τεχνικών οδηγιών για πρότυπα µάθησης µε νέες τεχνολογίες. 
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3. Έρευνα και µελέτη για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής µάθησης  
 

• Έρευνα σχετική µε τους κανόνες  οι οποίοι θα διέπουν την ηλεκτρονική µάθηση. 
• Εισαγωγική µελέτη για την ποιότητα των συστηµάτων, του περιεχοµένου και των 

υπηρεσιών της ηλεκτρονικής µάθησης. 
 

4. Προώθηση του συστήµατος εκπαίδευσης της ηλεκτρονικής µάθησης.  
• ∆ιεξαγωγή έρευνας και παροχή αποτελεσµάτων. 
• Έρευνα στην αγορά τη σχετική µε την εκπαίδευση.  
• ∆ιεξαγωγή σεµιναρίων για την προώθηση της χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης της 

ηλεκτρονικής µάθησης  
 

3.2. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
Τα σηµερινά ή µελλοντικά µέλη της ALIC ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Πανεπιστήµια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
• Φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, προµηθευτές εκπαιδευτικών συστηµάτων, 

παροχείς εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 
• Σχετικές επιχειρήσεις, οργανώσεις/οµάδες. 
• Μεµονωµένα άτοµα  

Πρόκειται για µια εθελοντική οργάνωση που επανδρώνεται από µέλη τα οποία συµφωνούν µε τούς 
στόχους της κοινοπραξίας, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Το όφελος των µελών είναι, ότι έχουν τη 
δυνατότητα να ενηµερώνονται µε τις νεώτερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική µάθηση και να 
επικοινωνούν µε άλλα µέλη.  

 

3.3.  Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

 
 
Η Οργανωτική δοµή της Κοινοπραξίας φαίνεται στο προηγούµενο διάγραµµα. Μερικές 

αναλυτικότερες πληροφορίες είναι οι εξής: 
 

3.3.1.  ∆ιοικούσα  Επιτροπή (Executive board) 
 Στόχοι 
Καθορίζει  τη γενική κατεύθυνση της ALIC, το χρονοπρογραµµατισµό των δραστηριοτήτων και 
διατηρεί τη συνέπεια και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων των  διαφόρων επιτροπών.  
Προωθεί την ιαπωνική τυποποίηση µέσω της οµάδας προτυποποίησης που λειτουργεί µέσα σε αυτή -
οµάδα που βρίσκεται σε συνεργασία και µε την Information Processing Society της Ιαπωνίας- αλλά και 
µαζί µε τις άλλες επιτροπές της ALIC. 
Καθορίζει  τις µελλοντικές βλέψεις για την ηλεκτρονική µάθηση από τη µεριά της Κοινοπραξίας ALIC 
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Σηµαντικότερες δραστηριότητες 
Προγραµµατίζει την εργασία στην Κοινοπραξία.   
Ρυθµίζει   τις δραστηριότητες  προτυποποίησης.   
  
Σηµαντικότερα προσδοκώµενα  
Επιχειρησιακό σχέδιο. 
Έκθεση  σχετικά µε  τις δραστηριότητες της ALIC. 
 

3.3.2.  Επιτροπή ∆ιαλειτουργικότητας (Interoperability Committee) 
 Στόχοι 
Η βελτίωση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης όπως 
και της δυνατότητας για επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχόµενου. 
  
Σηµαντικότερες δραστηριότητες  
Έρευνα πάνω στη δυνατότητα τροποποίησης των Ιαπωνικών συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης. 
Ανάπτυξη οδηγιών. 
Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για πεδία δοκιµής και πρωτότυπα. 
   
Σηµαντικότερα προσδοκώµενα  
Οδηγίες για τους υπευθύνους ανάπτυξης συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης και εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου.  
Τεχνικές προδιαγραφές  για  τα πεδία  δοκιµής 
Τεχνικές προδιαγραφές για τα πρωτότυπα 
  
Λειτουργεί σύµφωνα µε την κοινοπραξία e-Learning Consortium Japan, η οποία έχει κάνει σηµαντικές 
προόδους σε σχέση µε την διαλειτουργικότητα. 
 

3.3.3.  Επιτροπή Προηγµένης Τεχνολογίας (Advanced Technology 
Committee) 
  
Στόχοι 
Η µελέτη της υποδοµής που θα διατεθεί στην επόµενη γενιά διδασκοµένων. Ειδικότερα  σχετικά µε 
την οµαδοσυνεργατική µάθηση, η επιτροπή προγραµµατίζει να αναπτύξει τεχνική προδιαγραφή 
παράλληλα µε τη µελέτη, για να συµβάλει στις διεθνείς δραστηριότητες προτυποποίησης. 
 
Σηµαντικότερες  δραστηριότητες  
Συµβολή στη διεθνή τυποποίηση µε την υποβολή προτάσεων και τη σύνταξη προτύπων. 
Ανάπτυξη πρωτοτύπων που θα βασίζονται στις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. 
  
Σηµαντικότερα προσδοκώµενα  
Τεχνικές προδιαγραφές για πρωτότυπα βασισµένες στη σχετική οδηγία του ISO, για την 
οµαδοσυνεργατική µάθηση. 
 
Αυτή η επιτροπή ασχολείται µε τη µελέτη και το καθορισµό τεχνικών προδιαγραφών για 
συγκεκριµένες περιοχές των συστηµάτων προηγµένης µάθησης στην Ιαπωνική κοινωνία. 
 

3.3.4.  Επιτροπή Εκπαιδευτικού Περιεχόµενου 
 Στόχοι 
Η προώθηση έρευνας για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική µάθηση. 
 
Σηµαντικότερες δραστηριότητες.
Εξέταση για τη διδακτική στην ηλεκτρονική µάθηση. 
Καθορισµός των αναγκών των χρηστών για την ηλεκτρονική µάθηση. 
Καθορισµός προτύπων ποιοτικής  αξιολόγησης  για την ηλεκτρονική µάθηση. 
  
Σηµαντικότερα προσδοκώµενα 
Οδηγίες για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής µάθησης 
Οδηγίες για πρότυπα αξιολόγησης της ηλεκτρονικής µάθησης  
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Η επιτροπή ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα σύνολα  εµπλεκοµένων στην ηλεκτρονική µάθηση, 
τους χρήστες, τους προµηθευτές συστηµάτων, τους προµηθευτές περιεχοµένου, τους προµηθευτές 
υπηρεσιών κλπ.  
 

3.3.5.  Γραµµατεία 
 
 Στόχοι
Η δηµιουργία σχεδίου δραστηριοτήτων της ALIC και η αρχειοθέτησή του.  
  
 Σηµαντικότερες δραστηριότητες. 
Η δηµιουργία του σχεδίου δραστηριοτήτων. 
Η διαχείριση της ALIC. 
Η έρευνα για την  προηγµένη τεχνολογία.  
Η πραγµατοποίηση σεµιναρίων. 
Ο καθορισµός προτεραιοτήτων στις δραστηριότητες. 
   
Σηµαντικότερα προσδοκώµενα 
Η δηµιουργία ιστοχώρου 
Η οργάνωση σεµιναρίων 
Η έρευνα αγοράς  
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4. Alliance of Remote Instructional Authoring and  
Distribution Networks for Europe ( ARIADNE) 

 (http://www.ariadne-eu.org)  
 
Το µη κερδοσκοπικό ίδρυµα ARIADNE, δηµιουργήθηκε εδώ και περίπου τρία χρόνια, για την 

αξιοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων ARIADNE I και ARIADNE 
ΙΙ. Το πρόγραµµα ARIADNE Ι ξεκίνησε γύρω στα 10 χρόνια νωρίτερα, ενώ δύο χρόνια αργότερα 
ενισχύθηκε από το ARIADNE ΙΙ.  Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την Ελβετική κυβέρνηση και τελείωσαν το 2000. Από αυτά δηµιουργήθηκαν εργαλεία και 
µεθοδολογίες για την παραγωγή, τη διαχείριση και την επαναχρησιµοποίηση «παιδαγωγικών 
στοιχείων» που χρησιµοποιούν τη ψηφιακή τεχνολογία και µεθόδων για την  εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Είναι σηµαντικό ότι, η αξιολόγηση των εργαλείων και των µεθόδων που προέκυψαν, η 
οποία έγινε σε διάφορους ακαδηµαϊκούς  και άλλους συνεργαζόµενους χώρους σε όλη την Ευρώπη, 
ήταν αρκετά ενθαρρυντική ως προς την στήριξη της ιδέας για τη µη κερδοσκοπική αξιοποίηση τόσο 
των εργαλείων όσο και των µεθόδων.  Η ιδέα αυτή, µαζί µε µια γενικότερη διεθνή τάση στους κύκλους 
ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού, που εκφράζεται µε την αναγκαιότητα ανταλλαγής κοµµατιών 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου και  επαναχρησιµοποίησής τους από διαφορετικούς δηµιουργούς 
(«ανταλλαγή και επαναχρησιµοποίηση» ή «share and reuse»), οδήγησε στην δηµιουργία του 
ιδρύµατος. 

 
Οι στόχοι του ιδρύµατος µπορούν να διαιρεθούν σε δύο  κατηγορίες: 
•   Τους στρατηγικούς στόχους, που περιλαµβάνουν τους επιστηµονικούς/τεχνολογικούς και τους 
κοινωνικούς: 

I. Οι επιστηµονικοί και τεχνολογικοί στόχοι, εστιάζουν στην ανάπτυξη, συντήρηση και 
επέκταση ενός συστήµατος µιας βάσης γνώσης (Knowledge Pool System ή KPS) που θα 
ενδυναµώσει την προαναφερθείσα διεθνή τάση της ανταλλαγής και επαναχρησιµοποίησης 
κοµµατιών εκπαιδευτικού περιεχόµενου. Η βασική ιδέα είναι ότι στη βάση αυτή γνώσης θα 
αποθηκεύονται κοµµάτια εκπαιδευτικού περιεχοµένου, καλούµενα «µαθησιακά 
αντικείµενα» (Learning Objects ή LO) και µεταδεδοµένα (metadata) που θα τα 
περιγράφουν, έτσι ώστε να είναι εύκολη η διαχείριση των κοµµατιών σε διάφορα 
περιβάλλοντα. Το περιβάλλον που διαθέτει το ARIADNE για την εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση (Web- Based Learning Environment), δίνει την δυνατότητα υλοποίησης 
εφαρµογών βασισµένων στα «µαθησιακά αντικείµενα». Τα εργαλεία τα οποία διαθέτει το 
ίδρυµα δίνουν επίσης τη δυνατότητα δηµιουργίας «µαθησιακών αντικειµένων» στα µέλη 
του. 

II. Οι κοινωνικοί στόχοι εστιάζουν στην συνεργασία των µελών του ιδρύµατος, µε σκοπό την 
ανάπτυξη τεχνολογιών µάθησης, µε τέτοιο τρόπο ώστε οι τεχνολογίες αυτές να αυξήσουν 
την εµπειρία όλων των εµπλεκοµένων και ειδικότερα του µαθητή. Η γενικότερη φιλοσοφία 
είναι ότι η συνεργασία στην αιχµή της τεχνολογίας και όχι ο ανταγωνισµός, είναι αυτό που 
θα δώσει περισσότερη και αξιοπιστότερη ποιοτικά γνώση. Μια συγγενής θεώρηση µε τους 
κοινωνικούς στόχους είναι, η οργάνωση της γνώσης και της κατάρτισης σαν κοινωνικό 
ζητούµενο και όχι σαν εµπορικό προϊόν. Το τελευταίο επιβάλλει γενικότερα τον σεβασµό 
στις διαφοροποιηµένες πολιτισµικές κληρονοµιές και ειδικότερα στις διαφορετικές 
γλώσσες. 

 
• Τους λειτουργικούς στόχους, οι οποίοι περιλαµβάνουν: 

 
I. Την εµπλοκή σηµαντικών στο είδος οργανισµών, που θα εφαρµόσουν την προσέγγιση του 

ARIADNE («ανταλλαγή και επαναχρησιµοποίηση»), διαµέσου του συνόλου των εργαλείων 
του ιδρύµατος (πολλές φορές και σε συνδυασµό και µε άλλα πρωτοποριακά εργαλεία 
ανοικτού κώδικα). Η βασική ιδέα είναι, ότι το ίδρυµα ARIADNE χρειάζεται µια µετριοπαθή 
προσέγγιση για τη διατήρηση των βασικών του λειτουργιών. Με την προσέγγιση αυτή οι 
λειτουργίες του ιδρύµατος έχουν τη δυνατότητα να γίνουν αποδεκτές και να αναπτυχθούν 
σταδιακά µέσα στις λειτουργίες των άλλων οργανισµών και αυτό είναι εκείνο που θα πείσει 
του τελευταίους να τις υιοθετήσουν. Ο στόχος είναι, να υπάρξει ικανός αριθµός τέτοιων 
οργανισµών, ώστε να µην εξαρτάται το ίδρυµα από µόνο ένα ή δύο από αυτούς, οι οποίοι θα 
επιδρούσαν πιθανόν αρνητικά στην ανεξαρτησία του ARIADNE. 
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II. Την ύπαρξη ενός χρήσιµου πακέτου εργαλείων, το οποίο θα µπορούν όλοι οι χρήστες να 
εµπιστευτούν για να βελτιώσουν την καθηµερινή τους εργασία. Οι χρήστες µπορεί να είναι, 
είτε εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθµίδων της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης, είτε διαφόρων 
κατηγοριών µαθητές. Η ικανοποίηση του σκοπού αυτού  περνά µέσα από τα εργαλεία του 
πυρήνα (core tools) της τεχνολογίας του ιδρύµατος, τα οποία αναφέρονται σαν Knowledge 
Pool System ή KPS. Για να επεκτείνει τον αριθµό των χρηστών τους το ίδρυµα, θα πρέπει 
να εστιάσει τις προσπάθειές του στην ευκολία χρήσης των εργαλείων αυτών, την αξιοπιστία 
και τη σταθερότητά τους και γενικότερα στην ευκολία χρησιµοποίησης της τεχνολογικής 
υποδοµής του. 

III. Την εµπλοκή  µελών από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εµπλοκή αυτή θα 
εξασφαλίσει την ετοιµότητα για το τι πραγµατικά είναι ευαίσθητο στις διάφορες 
κουλτούρες, εµπεριεχοµένων της γλώσσας, της παιδαγωγικής προσέγγισης, όπως επίσης και 
διαφόρων νοµικών και λογιστικών θεµάτων που αφορούν την λειτουργία οργανισµών. 

IV. Την συνεργασία µε οργανισµούς, µη µέλη του ιδρύµατος, για την εξασφάλιση της 
ανάπτυξης µιας διεθνούς ανοικτής υποδοµής και διαλειτουργικότητας µεταξύ των 
ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρµογών. Η δραστηριότητα αυτή πιθανόν να απαιτεί τη 
κοινοποίηση των χαρακτηριστικών των διεπιφανειών των υλοποιηµένων εφαρµογών του 
ιδρύµατος, έτσι ώστε οι εφαρµογές λογισµικού που δηµιουργήθηκαν από τρίτους, να 
µπορούν να αλληλεπιδρούν µε την υποδοµή της ARIADNE.  Οι επιφάνειες αυτές διεπαφής 
πρέπει να βασίζονται σε διεθνή  πρότυπα ή να αναπτύσσονται από διεθνείς οργανισµούς 
προτυποποίησης, όταν αυτοί έχουν αποδεδειγµένα κατακτήσει ένα απαραίτητο επίπεδο 
ωριµότητας. 

V. Την έρευνα και την ανάπτυξη (Research and Development ή R&D) για µεταδεδοµένα 
(metadata), παραγωγή «µαθησιακών αντικειµένων», διαλειτουργικότητα κλπ. µέσω 
διαφόρων, ξεχωριστών από τις δραστηριότητες του ιδρύµατος,  δράσεων. Η βασική ιδέα 
ήταν πάντα το ίδρυµα ARIADNE  να εξελιχθεί σε µια αυτοτελή µορφή, µέσω των 
συνεισφορών των µελών του. Αλλά, επειδή η  τεχνολογική του υποδοµή παρέχει ένα 
µάλλον µοναδικό περιβάλλον για έρευνα και ανάπτυξη, υπάρχει ο οραµατισµός το ίδρυµα ή 
κάποια από τα µέλη του, να συµµετέχουν σε τέτοιου είδους δράσεις έρευνας και ανάπτυξης 
και έξω από τα όρια του ιδρύµατος. 

 
 
Γενικότερα µπορούµε να αναφέρουµε, ότι το ίδρυµα ARIADNE επιχειρεί να αυξήσει την ετοιµότητα 

των πολιτών της Ευρώπης και των όµορων χωρών, γύρω από τα υπάρχοντα συστήµατα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης βασισµένης στον υπολογιστή και τις εφαρµογές τους, να πείσει και να 
συµβουλέψει νέους εν δυνάµει χρήστες,  προερχόµενους από την εκπαιδευτική κοινότητα– κυρίως από 
τη δηµόσια εκπαίδευση και να βοηθήσει τους νέους χρήστες µπροστά στην  ανταγωνιστικότητα της 
διεθνούς αγοράς, η οποία καθιστά απαραίτητη την κατάρτιση και την επανακατάρτιση σε διαφόρους 
εργασιακούς τοµείς. 
Επίσης βάζει σε εφαρµογή και προωθεί την συνεργασία, διαµέσου της οποίας τα διάφορα ιδρύµατα 

εκπαίδευσης αλλά και ο κάθε µεµονωµένος ενδιαφερόµενος, ενθαρρύνονται να βελτιστοποιήσουν το 
έργο της κατάρτισής των, παρά να συναγωνίζονται τυφλά.  Η αρχή «µοίρασε και επαναχρησιµοποίησε 
(share and re-use) »  αντιπροσωπεύει πλήρως τα διαδραµατιζόµενα στο ίδρυµα ARIADNE. 
∆ουλεύει για την σε µεγάλη κλίµακα αποδοχή από τη κοινότητα της Ευρώπης, ψηφιακών 

τεχνολογιών προορισµένων για την εκπαίδευση, που βρίσκονται στην κορυφή της εξέλιξης και είναι 
ανεξάρτητες πλατφόρµας. Η αποδοχή αυτή απαιτεί µια ήσυχη και µετριοπαθή προσέγγιση, δεδοµένων 
των εθνικών και τοπικών ευαισθησιών και προτιµήσεων, σε όλα τα επιµέρους συστατικά των οποίων ο 
συνδυασµός αποτελεί την πρακτική  της εκπαίδευσης. Η προσέγγιση λοιπόν από το ARIADNE και τα 
εργαλεία που δηµιουργούνται, έχουν ένα παιδαγωγικά ουδέτερο χαρακτήρα, ώστε να επιτευχθεί 
αποδοχή από όλους. 

   
 

4.1. Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ARIADNE 
 
Νοµικά η έδρα της ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος βρίσκεται στην Λωζάνη της Ελβετίας. Η τοποθεσία 

όµως στην οποία εδράζεται η κεντρική του διαχείριση, είναι συνήθως η περιοχή στην οποία εργάζονται 
είτε ο Πρόεδρος, είτε ο Γενικός Γραµµατέας του ιδρύµατος. 
Το ίδρυµα περιλαµβάνει διεσπαρµένα κέντρα ανάπτυξης και υποστήριξης του έργου του (ARIADNE 

Centres for Development and Support), τα οποία αναφέρονται συνήθως ως CDS. Τα κέντρα εδρεύουν 
στην Λωζάννη ( Ελβετία), στη Γκρενόµπλ και στη Τουλούζη (Γαλλία) και στο Γαλάτι (Ρουµανία). Η 
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δηµιουργία αυτού του δικτύου µε τα διασκορπισµένα κέντρα ανάπτυξης και υποστήριξης γίνεται κάτω 
από την αναγκαιότητα: 

• Της επέκτασης της εργασίας για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των εργαλείων του 
ιδρύµατος, σε περισσότερες τεχνικές οµάδες. 

• Της  εύκολης πρόσβασης στις δράσεις του ιδρύµατος, των χρηστών που προέρχονται από 
την περιοχή που δραστηριοποιείται το  κάθε κέντρο. 

• Της παροχής κατάρτισης στους εν δυνάµει χρήστες των εργαλείων του ARIADNE, στις 
περιοχές αυτές και τις γειτονικές τους. 

 
Κάθε οργανισµός µέλος του ιδρύµατος, έχει τη δυνατότητα να προτείνει τη δηµιουργία ενός κέντρου, 
εάν αυτό διαθέτει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Παρέχει δωρεάν ικανοποιητικές εγκαταστάσεις για την λειτουργία του ως κέντρου. 
• Παρέχει έναν εργαζόµενό του, ο οποίος θα αφιερώνει τουλάχιστον 50% του χρόνου 

εργασίας του για την τεχνική και διαχειριστική λειτουργία του κέντρου. 
 
Η πρόταση αυτή, υποβάλλεται στον Πρόεδρο ο οποίος µε τη σειρά του την προωθεί στην 
Επιστηµονική Επιτροπή, της οποίας ο ρόλος είναι συµβουλευτικός. Η τελική απόφαση της ίδρυσης 
παίρνεται από την Οργανωτική Επιτροπή. Κάθε κέντρο διευθύνεται από τον αντιπρόσωπό του, ο 
οποίος είναι και µέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της ARIADNE.  Η Οργανωτική Επιτροπή έχει τη 
δικαιοδοσία να αποφασίζει για το τερµατισµό της λειτουργίας ενός κέντρου, εάν η απόδοση του 
κέντρου αυτού είναι χαµηλότερη από τις προσδοκίες του ιδρύµατος, παρά τις συνεχείς, περί µη 
αποδοτικότητας του κέντρου, ενηµερώσεις του αντιπροσώπου του. Ειδικότερα, προτείνονται για 
τερµατισµό λειτουργίας, τα κέντρα εκείνα τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες συνεργασίας µε την 
κεντρική διαχείριση του ιδρύµατος ή µε τα άλλα κέντρα. Εάν ένα κέντρο τερµατίσει τη λειτουργία του, 
ο αντιπρόσωπός του παραιτείται από την Οργανωτική Επιτροπή. 

 
 
 

4.1.1.  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (GENERAL MEETING). 
 
Η υψηλότερη αρχή στο ίδρυµα είναι η Γενική Συνέλευση (General Meeting). Έχει την ευθύνη για τη 

χάραξη της γενικής πολιτικής του ιδρύµατος και  ειδικότερα: 
• Την έγκριση της αναφοράς από την Επιτροπή Ελέγχου (Board of auditors). 
• Την έγκριση της εργασίας της Οργανωτικής Επιτροπής (Steering Committee). 
• Τον επανέλεγχο των αιτήσεων συµµετοχής. 
• Την έκδοση αποφάσεων για θέµατα που είτε νοµικά είτε θεσµικά υπερβαίνουν τις 

αρµοδιότητες της Οργανωτικής επιτροπής. 
• Την τροποποίηση θεσµικών θεµάτων. 
• Την οικειοθελή διάλυση του ιδρύµατος. 

 
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα µέλη του Ιδρύµατος.  
Εκλέγει το Πρόεδρο ανάµεσα από τα µέλη της ή τα όργανα τα οποία τα µέλη αυτά αντιπροσωπεύουν, 
για ένα διάστηµα  τριών ετών. Η εκλογή αυτή µπορεί να ανανεωθεί.  
Επίσης εκλέγει τα µέλη της Επιστηµονικής  Επιτροπής (Scientific Committee)  ανάµεσα από τα µέλη 
της ή τα όργανα τα οποία τα µέλη αυτά  αντιπροσωπεύουν, για ένα διάστηµα πάλι τριών ετών, το 
οποίο επίσης µπορεί να ανανεωθεί.  
Με πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής, εκλέγει και την Εξεταστική Επιτροπή (Auditing Board) για 
διάστηµα ενός έτους, η εκλογή δε αυτή µπορεί να ανανεωθεί µέχρι και τρεις φορές. 
 
Η Γενική Συνέλευση πρέπει να συνέρχεται µία φορά το χρόνο, ή όταν το ένα πέµπτο των µελών της 
αιτείται συνεδρίασή της. Η οργανωτική επιτροπή αναλαµβάνει την υποχρέωση της ενηµέρωσης  των 
µελών της Γενικής Συνέλευσης, είτε µέσω e-mail, είτε ταχυδροµικά, τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν την 
πραγµατοποίησή της.   
Ανώτατη αρχή της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας του, η Οργανωτική 
Επιτροπή δίνει την Προεδρία της Συνέλευσης σε κάποιο από τα µέλη.  
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται µε βάση την αρχή της πλειοψηφίας, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η απαρτία. Οι γλώσσες εργασίας είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. 
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4.1.2.  Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (STEERING COMMITTEE).  
 
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει τις µεγαλύτερες δικαιοδοσίες µέσα στην ARIADNE, µετά τη Γενική 
Συνέλευση. Τα καθήκοντά της είναι: 

• Η διαχείριση του ιδρύµατος και η εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 
• Ο καθορισµός της δραστηριότητας του ιδρύµατος µέσα στα πλαίσια των οδηγιών που 

καθορίζονται από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και το καταστατικό λειτουργίας. 
• Η παρακολούθηση της εργασίας των CDSs. 
• Η καταγραφή του προϋπολογισµού του ιδρύµατος και η καλύτερη δυνατή διαχείριση των 

πόρων του. 
• Η προετοιµασία της Γενικής Συνέλευσης. 

 
 Αποτελείται από τα παρακάτω πλήρη µέλη : 

• Τον Πρόεδρο του ιδρύµατος. 
• Τον Ταµία 
• Τους αντιπροσώπους των CDSs 

Ο Γενικός Γραµµατέας παίρνει µέρος σε αυτή, παίζοντας καθαρά µόνο συµβουλευτικό ρόλο. 
Επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος. 
 
Κατά κανόνα τα θέµατα ρουτίνας αντιµετωπίζονται από τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραµµατέα. Η 
Οργανωτική Επιτροπή συγκαλείται µόνο όσο συχνά απαιτείται, µετά από πρόταση του Προέδρου, είτε 
µε προσωπική επαφή, είτε ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά, µε χρόνο συµµετοχής του κάθε συµµετέχοντος 
καθορισµένο και παρακολουθούµενο από το Γενικό Γραµµατέα. Μια συνεδρίαση της Οργανωτικής 
Επιτροπής µπορεί επίσης να ξεκινήσει και µετά από αίτηµα ενός µέλους της προς το Γενικό 
Γραµµατέα, πέντε µέρες τουλάχιστον πριν την πραγµατοποίησή της. Οι αποφάσεις παίρνονται 
σύµφωνα µε την αρχή της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η επιλογή του Προέδρου. 
 
Αναλυτικότερα για τα µέλη της Οργανωτικής επιτροπής: 
 
Πρόεδρος 
 Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την γενική διαχείριση των θεµάτων της ARIADNE, τα οποία και 
κάθε φορά αντιπροσωπεύει στις επαφές µε τρίτους οργανισµούς. Ειδικότερα: 

• Επιβλέπει την εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 
• Εξετάζει τις συστάσεις/προτροπές της Επιστηµονικής Επιτροπής και την δυνατότητα 

εφαρµογή τους στην πράξη. 
• Ελέγχει τα οικονοµικά του ιδρύµατος σε συνεργασία µε τον Ταµία. Απαιτείται η έγκριση 

του για κάθε έξοδο, πάνω από κάποιο συγκεκριµένο ποσό. 
• Υπογράφει ως αντιπρόσωπος του ιδρύµατος σε κάθε συνεργασία µε τρίτους. 

Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να οργανώσει µια επείγουσα σύσκεψη µεταξύ των µελών ιδρύµατος, µε 
ηλεκτρονικό τρόπο. Οι απαντήσεις σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δοθούν από τα µέλη µέσα το 
πολύ σε δέκα ηµέρες. Κάθε πρόταση, που µε αυτό τον τρόπο συγκεντρώνει την αποδοχή της 
πλειοψηφίας των µελών, ισοδυναµεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Ταµίας 
Ο Ταµίας εκλέγεται από την Οργανωτική Επιτροπή, ανάµεσα από τα µέλη της. Η κυριότερη 
αρµοδιότητά του είναι η εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης των πόρων του ιδρύµατος. Μετά από 
απαίτηση του Προέδρου, πιθανώς να κληθεί να εκφράσει και την άποψή του ή να δώσει συµβουλές για 
θέµατα οικονοµικού περιεχοµένου.   
 
 Γενικός Γραµµατέας 
Ο Γενικός Γραµµατέας διορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, µετά από πρόταση του Προέδρου. 
Εκτός από την καθηµερινή ενασχόλησή του µε τα θέµατα του ιδρύµατος, σε συνεργασία πάντα µε τον 
Πρόεδρο, δραστηριοποιείται επίσης µε το να: 

• Οργανώνει τις καθηµερινές δραστηριότητες της Οργανωτικής Επιτροπής. 
• ∆ιασφαλίζει τις διαφόρου τύπου οικονοµικές συναλλαγές. 
• Ελέγχει τα έξοδα. 
• Επιβλέπει τις ετήσιες εισφορές των µελών του ιδρύµατος. 
• Λαµβάνει µέρος στις συναντήσεις της Οργανωτικής Επιτροπής, αλλά µόνο συµβουλευτικά. 
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• Κρατά το χρόνο έκφρασης του κάθε µέλους σε κάθε συνάντηση, είτε στην Γενική 
Συνέλευση, είτε στην Οργανωτική επιτροπή. 

 
 
 Αντιπρόσωποι από τα κέντρα ανάπτυξης και υποστήριξης (CDSS) 
Τα ARIADNE Centres for Development and Support ή αλλιώς CDSs, στέλνουν ένα αντιπρόσωπο στην 
Οργανωτική Επιτροπή. Στην περίπτωση δηµιουργίας ενός νέου CDS, ο αντιπρόσωπος παρευρίσκεται 
στην συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής µόνο παίζοντας συµβουλευτικό ρόλο, έως ότου 
επισηµοποιηθεί η θέση του από την Γενική Συνέλευση. Οι αντιπρόσωποι αυτοί επιβλέπουν µέσα στα 
όρια των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί στα CDS τους, την διατήρηση και την εφαρµοσιµότητα 
των µεθόδων και των εργαλείων που παρέχονται από το ίδρυµα. Είναι υπεύθυνοι για την παροχή 
τεχνικής βοήθειας, σε σχέση µε τα θέµατα που δραστηριοποιείται το κέντρο τους, στα µέλη του 
ιδρύµατος. Επίσης έχουν την υπευθυνότητα, της υποστήριξης µιας αρµονικής συνεργασίας µεταξύ του 
δικού τους και των άλλων κέντρων  του ARIADNE, της ανάπτυξης των υποδοµών του κέντρου τους 
σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις του ιδρύµατος και της συλλογής όλων των πληροφοριών 
που προέρχονται από τους χρήστες για την τεχνική περιοχή για την οποία το κέντρο που 
αντιπροσωπεύουν είναι υπεύθυνο, τις οποίες προωθούν στην Επιστηµονική Επιτροπή. 
 
Ο Πρόεδρος και οι αντιπρόσωποι των κέντρων που λαµβάνουν µέρος στις συναντήσεις της 
Οργανωτικής Επιτροπής είναι κατά κανόνα εθελοντές, από την άποψη των αποδοχών. Ο Γενικός 
Γραµµατέας προσλαµβάνεται επ’ αµοιβή από το ίδρυµα. Η Οργανωτική Επιτροπή, µισθώνει τεχνικό 
προσωπικό σύµφωνα µε τις τεχνικές ανάγκες της κάθε χρονικής περιόδου. 
 
 
4.1.3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (BOARD OF AUDITORS) 
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο ελεγκτές, διορισµένους από τη Γενική Συνέλευση - ανάµεσα 
από τα µέλη της, µετά από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής  και για χρονική διάρκεια ενός έτους.  
Η επιτροπή αυτή φορτίζεται µε την ευθύνη του ελέγχου των ετήσιων λογαριασµών συνδροµών και 
νέων εγγραφών, πριν από τον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης υποχρεούνται για τη σύνταξη 
µιας  ετήσιας έντυπης αναφοράς για τα θέµατα αυτά, την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. 
 
4.1.4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (SCIENTIFIC COMMITTEE) 
Τα µέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονική διάρκεια τριών ετών µε δυνατότητα 
ανανέωσης της εκλογής. 
Η αποστολή της Επιστηµονικής Επιτροπής είναι: 

• Να εργάζεται για την εξέλιξη των εργαλείων και των µεθόδων του ιδρύµατος. 
• Να παρέχει συµβουλές στην Οργανωτική Επιτροπή, όταν πρόκειται για ίδρυση ενός νέου 

CDS. 
• Να δηµιουργεί δεσµούς µεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών του ARIADNE και των 

διεθνών προτύπων για το εκπαιδευτικό λογισµικό, που παράγονται από τους 
εξουσιοδοτηµένους διεθνώς οργανισµούς. 

• Να ενηµερώνει και να συµβουλεύει τον Πρόεδρο για θέµατα επιστηµονικής και 
τεχνολογικής υφής. 

 
4.1.5. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ARIADNE. 
Μέλη µπορεί να γίνουν είτε οργανισµοί, όπως δηµόσια ινστιτούτα ή µη κερδοσκοπικές συνεργασίες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή τµήµατα αυτών, είτε και µεµονωµένα ενδιαφερόµενα άτοµα. Όλα τα µέλη θα 
πρέπει να συµφωνούν µε το καταστατικό του ιδρύµατος και τους κανόνες του αλλά και να επιθυµούν 
να συµµετέχουν, είτε πλήρως - είτε εν µέρει, στην ανταλλαγή γνώσης που συντελείται µέσα στο 
ίδρυµα αλλά και να επωφεληθούν από τις υποδοµές, τα εργαλεία και την συσσωρευµένη εµπειρία που 
αυτό παρέχει.  
Τα µέλη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να χρησιµοποιήσουν την υποδοµή, τα εργαλεία και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από το ARIADNE σύµφωνα µε τους κανόνες του ιδρύµατος. Ειδικότερα 
δεν επιτρέπεται να µεταφέρουν την τεχνογνωσία που τους παρέχεται σε όχι-µέλη, εκτός και αν αυτό 
έχει γίνει επιτρεπτό, µετά από σχετική απόφαση του ιδρύµατος. Επίσης δεν επιτρέπεται περιεχόµενο, 
το οποίο κάποιος δηµιουργός ή κάτοχος των δικαιωµάτων έχει εµπιστευθεί στο ίδρυµα, να 
χρησιµοποιηθεί από τα µέλη για εµπορικό σκοπό, πριν την απαραίτητη άδεια από αυτόν που έχει τα 
πνευµατικά δικαιώµατα. 
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Τα µέλη µπορούν να συνεισφέρουν στο έργο του Ιδρύµατος για την βελτίωση των εργαλείων του, 
υποβάλλοντας τις τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις τους στα φόρουµ συζητήσεων που τους 
παρέχονται ή απευθείας στην Οργανωτική ή την Επιστηµονική Επιτροπή. 
Οι αιτήσεις για νέα µέλη γίνονται εγγράφως απευθείας προς την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία 
µπορεί και να απορρίψει οιαδήποτε από αυτές, χωρίς την υποχρέωση αναθεώρησης της απόφασης 
αυτής. Οποιοσδήποτε όµως ενδιαφερόµενος απορριφθεί, εάν διαθέτει τη γραπτή υποστήριξη πέντε ήδη 
µελών του ιδρύµατος, µπορεί να προσφύγει εναντίον της απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής και 
να οδηγήσει το θέµα του στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πάρει και την τελική απόφαση. 
Οι ετήσιες οικονοµικές εισφορές προς το ίδρυµα, διαφοροποιούνται ανάλογα µε την κατηγορία των 
µελών του και ανάλογα και µε το δικαίωµα χρήσης της υποδοµής του ιδρύµατος και του αριθµού των 
ψήφων που δικαιούνται, στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες µελών. 
Οι δηµόσιοι ή µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα µεµονωµένα άτοµα. 
Όλοι οι οργανισµοί µπορούν να επιλέξουν µεταξύ τριών κατηγοριών εισφορών και αντίστοιχα 
δικαιωµάτων. Την µικρή κατηγορία , τη µεσαία και την µεγάλη, µε αυξανόµενα αντίστοιχα δικαιώµατα 
αλλά και ύψους ετήσιας εισφοράς. Για τα µεµονωµένα άτοµα υπάρχει µία και µοναδική κατηγορία. 
Πάντως µια οµάδα πέντε µεµονωµένων µελών έχει το δικαίωµα ενός ψήφου. Το ύψος της ετήσιας 
οικονοµικής εισφοράς για ισοδύναµα δικαιώµατα (κατηγορία µέλους), είναι µεγαλύτερη για τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και µικρότερη για τους δηµόσιους ή µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. 
 
 
4.2.  ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
 
Το ίδρυµα διαθέτει: 

• Μια κεντρική βάση γνώσης (Central Knowledge Pool), στην οποία διατηρούνται 
αποθηκεύονται και ενηµερώνονται από τα µέλη µε χρονοπρογραµµατισµό ρουτίνας, δεδοµένα 
από τις τοπικές ή της περιφερειακές βάσεις δεδοµένων. 

• Εργαλεία λογισµικού (software tools)  για την δηµιουργία αλλά και την εκµετάλλευση 
εκπαιδευτικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα από τα µέλη, εµπεριεχοµένων του απαραίτητου 
λογισµικού λειτουργίας για τις τοπικές και περιφερειακές  βάσεις δεδοµένων. 

 
Υπάρχει συνεχής προσπάθεια αναβάθµισης των παραπάνω εργαλείων, µε καινούργιες εκδόσεις και 
οδηγίες για τους χρήστες. 
 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η αρχιτεκτονική του ιδρύµατος ARIADNE 
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Υπάρχουν δηλαδή εργαλεία συγγραφής όπως τα Simulation Authoring Tool, Questionnaire Authoring 
Tool, Auto – Evaluation Authoring Tool, και εργαλεία παρουσίασης όπως τα Pedagogic Hypertext 
Generator, Video Clip Generator. Το εκπαιδευτικό υλικό που δηµιουργείται από αυτά δια µέσου ενός 
κεντρικού εργαλείου ελέγχου αξιοπιστίας (Pedagogic Header Generator Validation Tool), διοχετεύεται 
στην βάση γνώσης. Στην βάση γνώσης έχει πρόσβαση  ο κάθε φορά συντάκτης µιας εκπαιδευτικής  
δραστηριότητας. Η βάση γνώσης επίσης διαθέτει επιφάνεια διεπαφής για το χρήστη µαθητή. Η βάση 
γνώσης ( Knowledge Pool System ή KPS) µε τις επιφάνειες διεπαφής για τον συντάκτη του 
εκπαιδευτικού περιεχόµενου και το µαθητή και το κεντρικό εργαλείο ελέγχου της αξιοπιστίας 
αποτελούν τον πυρήνα (core) του συστήµατος του ARIADNE. Αναλυτικότερα για µερικά από τα  
εργαλεία του ιδρύµατος µπορούµε να αναφέρουµε τα εξής: 
 

1) Εργαλείο TM2 – TestIT (formerly QuizCODE) Questionnaire Tool Set: Το εργαλείο αυτό έχει 
σαν σκοπό την συγγραφή και τη παρουσίαση ερωτηµατολογίων, την ανάλυση και την 
βαθµολόγηση των απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις και την παραγωγή αναφορών για 
τα αποτελέσµατα σε µια ποικιλία διαµορφώσεων (formats). Σχεδιάστηκε για να 
χρησιµοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για τη δηµιουργία ερωτήσεων και από τους µαθητές 
για την απάντησή τους. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι µαθητές δεν χρειάζεται να 
διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες, πέρα από τις βασικές γνώσεις 
χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από την άποψη της τεχνολογικής υποδοµής, κάθε 
υπολογιστής ο οποίος διαθέτει λειτουργικό σύστηµα µε εγκατεστηµένη τη  java είναι 
κατάλληλος για  χρήση από τον εκπαιδευτικό. Ο µαθητής αρκεί να έχει πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο και κάποιο λογισµικό φυλλοµετρητή (browser). Εάν δε υπάρχει πρόσβαση στο 
δίκτυο, τότε και ο µαθητής θα πρέπει να χρησιµοποιεί υπολογιστή µε εγκατεστηµένη την java. 

2) Εργαλείο ΤΜ3 – SEPHYR and OPHELIA: Pedagogic Hypertext Generator: το SEPHYR είναι 
ένα σύνολο εργαλείων (toolkit) που επιτρέπει την σηµασιολογική αναφορά και την 
σηµασιολογική διαίρεση HTML αρχείων σε υποενότητες. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται 
ένας εννοιολογικός χάρτης, στον οποίο διαφαίνονται οι συνεπαγόµενες σηµασιολογικές και 
παιδαγωγικές σχέσεις. Ο µαθητής µπορεί να πλοηγηθεί στο προκύπτον µε τον τρόπο αυτό 
παιδαγωγικό υπερκείµενο (HTML αρχείο), βάση του σηµασιολογικού αυτού χάρτη. Το 
OPHELIA σε συνεργασία δίνει τη δυνατότητα για αλληλεπιδραστική δηµιουργία και 
τροποποίηση του σηµασιολογικού περιεχοµένου και της δοµής του εγγράφου. Οι 
εκπαιδευτικοί επιδρούν στον τοµέα της γνώσης. Οι µαθητές µελετούν το κείµενο ( µορφή read 
only) και δοκιµάζουν την κατανόησή τους στο περιεχόµενο µαρκάροντας τα σηµειολογικά 
σηµεία. ∆εν απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις στις νέες τεχνολογίες. Το SEPHYR 
κατασκευάστηκε για το λειτουργικό σύστηµα των Windows από την έκδοση 3.1 και πάνω. Η 
παρουσίαση του εγγράφου µπορεί να  γίνει σε κάθε πλατφόρµα που διαθέτει ένα 
φυλλοµετρητή που υποστηρίζει τη java.  To OPHELIA τρέχει µόνο σε πλατφόρµες µε 
εγκατεστηµένη τη java. 

3) Εργαλείο ΤΜ7-GenEval:  Autoevaluation exercise generator: επιτρέπει στους καθηγητές να 
δηµιουργούν ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης, σύµφωνα µε µια παιδαγωγική προσέγγιση  
αυτοδιδασκαλίας που χρησιµοποιείται στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και που επίσης 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάθε πλαίσιο µάθησης. Η δηµιουργηµένη µε το εργαλείο αυτό 
άσκηση, προσφέρει στον µαθητή ένα πλαίσιο (που αποτελείται από µια ή περισσότερες 
µεθόδους) για να απαντήσει µία ή περισσότερες ερωτήσεις, µε υπερµεσική πρόσβαση σε 
αρχεία βοηθείας. Η κατανόηση των σχετικών εννοιών υποβοηθείται από την παροχή 
ενδείξεων και αυξανόµενης προοδευτικά παιδαγωγικής βοήθειας. Είναι χρήσιµο για 
εκπαιδευτικούς που θέλουν να δηµιουργήσουν υλικό για αυτόνοµη µάθηση. Κάθε άσκηση 
έχει δύο εκδόσεις(versions), µία για το µαθητή και µία για τον εκπαιδευτικό. Η έκδοση για 
τον καθηγητή είναι ένα αρχείο XML και η έκδοση για το µαθητή παράγεται αυτόµατα από το 
µετασχηµατισµό της XML έκδοσης µέσω XSLΤ σεναρίου. Το εργαλείο συγγραφής GenDoc 
που παρέχεται δίνει ένα µοντέλο για την συγγραφή της XML  και τη δυνατότητα µετατροπής 
στην έκδοση για το µαθητή χωρίς τη χρησιµοποίηση κώδικα XML ή XSL. Το εργαλείο 
GenEval δηµιουργήθηκε από δύο plug-ins  στο γενικότερο εργαλείο συγγραφής GenDoc που 
προαναφέρθηκε. Το GenDoc είναι µια εφαρµογή java η οποία απαιτεί την JRE 1.3  στον 
υπολογιστή. Τα παραγόµενα αρχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιονδήποτε 
φυλλοµετρητή υποστηρίζει τη java. 
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Η πρωτοβουλία CanCore Metadata Initiative, έγινε µε σκοπό τη παροχή βοήθειας σε αυτούς  που 

χρησιµοποιούν µεταδεδοµένα (metadata) εργαζόµενοι στο τοµέα της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας 
συστηµάτων, τα οποία υποστηρίζουν την χρησιµοποίηση και επαναχρησιµοποίηση ψηφιακών 
µαθησιακών αντικειµένων (Learning Objects ή LO). Αυτά τα εκπαιδευτικά ή µαθησιακά ψηφιακά 
αντικείµενα µπορεί να έχουν απλά την µορφή µιας ιστοσελίδας, ενός ψηφιακού βίντεο ή µιας 
αλληλεπιδραστικής διδακτικής παρέµβασης, αλλά µπορεί να είναι και περισσότερο σύνθετα όπως ένα 
πλήρες µάθηµα σε µια συγκεκριµένη διδακτική ενότητα ή µια ολόκληρη σειρά µαθηµάτων που µπορεί 
να αποτελούν την διδακτέα ύλη ενός προγράµµατος εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

 
Οι εργασίες της πρωτοβουλίας αυτής στο Καναδά, ξεκίνησαν από το Νοέµβριο του 2000, από τη 

δραστηριοποίηση µια διαρκώς αυξανόµενης σε αριθµό µελών οµάδας τεχνικών, µε ενδιαφέρον  στην 
εφαρµογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση.  Παρέχει γενικές οδηγίες για κάθε στοιχείο του 
προτύπου IEEE LTSC P1481.12.1 LOM  και καθορίζει ένα υποσύνολο των στοιχείων αυτών για 
χρησιµοποίηση στην έρευνα, τη περιγραφή και την εύρεση περιεχοµένου. Όλη η εργασία που 
παράγεται από την πρωτοβουλία αυτή είναι διαθέσιµη σε όλους χωρίς κανένα κόστος. Τα βασικά µέλη 
της οµάδας αυτής σήµερα είναι: 

Norm Friesen ( normf@athabascau.ca ) 
Pierre Bernard ( pbernard@licef.teluq.uquebec.ca ) 
Karin Lundgren ( klundgre@licef.teluq.uquebec.ca ) 
Anthony Roberts (aroberts@nbnet.nb.ca ) 
 
Χρηµατοδοτείται από το Multimedia Learning Group of Industry του Καναδά και υποστηρίζεται από 

το TeleUniversite και το Πανεπιστήµιο της Athabasca. Χρηµατοδότηση και υποστήριξη στο έργο της 
πρωτοβουλίας έχει στο παρελθόν προέλθει και από τα CANARIE, Alberta Learning Netera Alliance, 
TeleCampus.edu και το Electronic Text Centre στο Πανεπιστήµιο του New Brunswick. 
 

5.1. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ CANCORE 
 
Ο βασικός προβληµατισµός πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η δηµιουργία της CanCore πρωτοβουλίας, 

είναι η άποψη ( δηλώθηκε και  από την IMS ) ότι τα στοιχεία του προτύπου IEEE LTSC P1484.12.1 
LOM είναι περίπλοκα και δυσκολόχρηστα  για τις  διάφορες εκπαιδευτικές εφαρµογές. Πολλοί 
δηµιουργοί  τέτοιων εφαρµογών, εξέφρασαν περιορισµένο ή καθόλου ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
προϊόντων, τα οποία θα έπρεπε να υποστηρίζουν ένα σύνολο πάνω από 80 στοιχείων µεταδεδοµένων 
που περιέχονται στο LOM. Οι δηµιουργοί αυτοί προσανατολίζονται περισσότερο στην ανάπτυξη 
εφαρµογών, οι οποίες θα ικανοποιούν ένα µικρότερο σε αριθµό σύνολο στοιχείων µεταδεδοµένων, τα 
οποία θα θεωρούνται απαραίτητα από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. 
 (http://www.imsproject.org/metadata/mdbestv1p1.html)  

 
Η CanCore πρωτοβουλία εργάζεται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, για τη δηµιουργία οδηγιών για την 

απλούστευση και την ερµηνεία του LOM προτύπου. ∆εν είναι δηλαδή ένας οργανισµός που έχει σαν 
στόχο την δηµιουργία προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών για µεταδεδοµένα, σε αντίθεση µε το 
πρότυπο LOM, αλλά µια πρωτοβουλία µε σκοπό την εύκολη χρησιµοποίησή του. Η πρωτοβουλία έχει 
εργαστεί παλιότερα και για τη σύνταξη  παραδειγµάτων εφαρµογής και οδηγιών για τη τεχνική 
προδιαγραφή για  µεταδεδοµένα  της IMS, η οποία µάλιστα δηµοσιεύτηκε  και στην ιστοσελίδα της 
IMS.  

(http://www.imsproject.com/metadata/mdv1p2p2/samples/cancore/cancore_ex1.xml ) 
 
Κάθε εφαρµογή του LOM προτύπου, απαιτεί την ερµηνεία πολλών από τα θέµατα που περιέχει, 

κυρίως ως προς την σηµασιολογική ερµηνεία των στοιχείων του. Ένα παράδειγµα, από µια τέτοιου 
είδους ερµηνεία των στοιχείων ενός συνόλου µεταδεδοµένων είναι οι CIMI (Consortium for the 
Computer Interchange of Museum Information (CIMI) οδηγίες, που γράφτηκαν για την εφαρµογή του  
συνόλου µεταδεδοµένων της DCMI στα Μουσεία.  

(http://www.cimi.org/public_docs/meta_bestprac_v1_1_210400.pdf ) 
 



(http://www.cancore.ca)                                                                                                                 CanCore 

Η CanCore εστιάζει τις προσπάθειές της στον καθορισµό της σηµασίας των στοιχείων 
µεταδεδοµένων. Έχει προσφέρει, µε την έννοια της καλύτερης πρακτικής στις εφαρµογές, ένα 
οργανωµένο υποσύνολο των στοιχείων του LOM προτύπου, τα οποία χρησιµεύουν για την ανταλλαγή 
δεδοµένων.  

 
Στην ουσία διαλέγοντας ένα υποσύνολο στοιχείων από το LOM και καθορίζοντας την ερµηνεία τους 

η CanCore δηµιουργεί ένα προφίλ εφαρµογής (Metadata Application Profile). Σαν προφίλ εφαρµογής 
έχει οριστεί, µια συλλογή στοιχείων µεταδεδοµένων από ένα ή περισσότερα σχήµατα µεταδεδοµένων 
και ο συνδυασµός τους σε ένα νέο σχήµα. (Duval E., Hodgins W., Sutton S., Weibel S., 2002).  Η 
CanCore  επιλέγει στοιχεία µόνο από ένα σχήµα, αυτό του προτύπου LOM. Αλλά η εργασίας της 
περιέχει ακόµα περισσότερα. Παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών για κάθε στοιχείο του LOM σε µεγάλη 
εκλέπτυνση, πληροφοριών που παίρνουν πλέον την µορφή των οδηγιών και επίσης παραδείγµατα και 
αναφορές σε άλλες ερµηνείες του προτύπου. Σε αντίθεση µε τη διεθνή τάση για προσαρµογή και 
χρήση των στοιχείων σύµφωνα µε τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, η CanCore δεν ασχολείται µε 
την µετατροπή στοιχείων ή το τοπικό καθορισµό της σηµασίας τους, αλλά περισσότερο επιµένει στον 
ακριβή καθορισµό της σηµασίας ενός υποσυνόλου στοιχείων τα οποία θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν σε ένα µεγάλο φάσµα διαφορετικών κοινοτήτων. 

 
Η εργασία για τα µεταδεδοµένα  της CanCore, χρησιµοποιείται τελευταία για την περιγραφή και 

κατηγοριοποίηση περιεχοµένου που αναφέρεται στο SCORM CAM της ADL σαν  πρωτογενές υλικό 
(raw material). Από την άλλη µεριά η CanCore για να παρουσιάζει συµβατότητα µε το SCORM 
περιλαµβάνει στο σύνολο των στοιχείων µεταδεδοµένων που δηµιούργησε και τα  ένδεκα στοιχεία, τα 
οποία βάσει του SCORM είναι υποχρεωτικά για την περιγραφή των πρωτογενών υλικών (raw 
materials). 

 
Η χρησιµοποίηση των στοιχείων µεταδεδοµένων που παρουσιάζει η CanCore δεν είναι περιοριστική. 

Ο καθένας µπορεί να εµπλουτίσει τα στοιχεία αυτά και µε άλλα από το ίδιο σχήµα ή και άλλα σχήµατα 
και να δηµιουργήσει ένα δικό  του προφίλ εφαρµογής. Το σύνολό της µπορεί να ειδωθεί σαν ένα 
σύνολο δηµιουργηµένο να εξυπηρετήσει τη διαλειτουργικότητα, που έχει τη µορφή βασικών οδηγιών 
εφαρµογής του LOM. Από την άλλη µεριά, δεν είναι πάντα απαραίτητη  σε κάθε εφαρµογή, η 
χρησιµοποίηση όλων των στοιχείων που περιέχει και κάποιος θα µπορούσε κατά τη κρίση του να 
επιλέξει µερικά από αυτά. Θα έχει όµως την αξίωση ότι η εφαρµογή του θα είναι συµβατή µε τις 
εφαρµογές που χρησιµοποίησαν τις οδηγίες της CanCore. 

 
Η πρωτοβουλία CanCore ασχολείται επίσης µε την σύνταξη οδηγιών και για άλλα θέµατα όπως η 

περιγραφή νέων στοιχείων µεταδεδοµένων  και ο καθορισµός όρων για ηλεκτρονικά λεξικά. 
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      Europäisches Komittee fuer Normung  (CEN) 
(http://www.cenorm.be/isss)  
   
"Η CEN" είναι ένα ευρωπαϊκό σύστηµα επίσηµων διαδικασιών που έχει σκοπό την παραγωγή 

προτύπων, και αποτελείται από :  
• 28 Εθνικά µέλη και την αντιπροσωπευτική πείρα  που αυτά συγκεντρώνουν από κάθε χώρα. 

Αυτά τα µέλη ψηφίζουν για τη δηµιουργία των προτύπων και εφαρµόζουν τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.   

• 8 Συνεργαζόµενα µέλη και δύο Συµβούλια   (EC, EFTA) 
• Το διαχειριστικό κέντρο του CEN, στις  Βρυξέλλες.  

Λειτουργεί σε συνεργασία µε  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ηλεκτροτεχνική Τυποποίηση 
(European Committee for Electrotechnical Standarization—“CENELEC”), το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα 
Προτύπων Τηλεπικοινωνιών (European Telecommunications Standards Institute –“ETSI”), και το 
∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (International Organization for Standardization -  “ISO”).  
Έχει στενούς δεσµούς µε το ευρωπαϊκό εµπόριο και διάφορες επαγγελµατικές οργανώσεις. Πάνω 

από τριακόσιοι τέτοιου είδους φορείς, βρίσκονται σε συνεργασία µε τις τεχνικές επιτροπές της CEN. 
Επίσης µε τη CEN είναι συνδεδεµένοι και διάφοροι φορείς από χώρες που γεωγραφικά ανήκουν στην 
Ευρώπη αλλά είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο να αντιπροσωπεύουν κάποτε το αντίστοιχο 
εθνικό µέλος σε αυτή. 
Επιπροσθέτως η CEN βρίσκεται σε συνεργασία µε αρκετούς εθνικούς οργανισµούς για τη 

δηµιουργία προτύπων, οι οποίοι προέρχονται από χώρες που γεωγραφικά δεν ανήκουν στην Ευρώπη 
και οι οποίοι ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση των παραγόµενων από την CEN προτύπων. 
Η CEN  έχει υπογράψει τον κώδικα World Trade Organization’s Code for the Preparation, Adoption 

and Application of Standards 
 
Το 1998 υιοθέτησε µια στρατηγική κατεύθυνση, δίνοντας βάρος στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες 

για ευρωπαϊκή τυποποίηση, έως το 2010. 
Οι στρατηγικοί στόχοι που ετέθησαν περιλαµβάνουν: 

• Την παροχή βοήθειας στις εξειδικευµένες ανάγκες διαφόρων τοµέων. 
• Την παραγωγή υψηλής ποιότητας εντύπων αναφοράς για τα πρότυπα. 
• Την προώθηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης στο διεθνή χώρο. 
• Την συνεισφορά  για την αύξηση του αριθµού των µελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Την αποτίµηση του βαθµού συµφωνίας µε τα διεθνή πρότυπα και την πιστοποίηση της 

συµµόρφωσης µε αυτά στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Σύµφωνα µε την CEN η λειτουργία της βασίζεται: 

• Στην ειλικρίνεια και διαφάνεια: όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν στις 
εργασίες. Η αντιπροσώπευση εξασφαλίζεται πρώτιστα µέσω των «εθνικών οργανισµών 
τυποποίησης» των µελών, που στέλνουν τις αντιπροσωπείες τους –ισορροπηµένες ως προς 
την σύνθεση ώστε να εκφράζουν όλες τις τάσεις στην χώρα τους, στους οργανισµούς χάραξης 
πολιτικής και στις Τεχνικές Επιτροπές της CEN. Ανάλογα µε το συγκεκριµένο για κάθε µία 
από αυτές καθορισµό αρµοδιοτήτων, οι  τεχνικές επιτροπές είναι επίσης ανοικτές στα 
συνεργαζόµενα µέλη, τους Πρέσβεις, τις ευρωπαϊκές εµπορικές οµοσπονδίες και τους διεθνείς 
οργανισµούς. 

• Τη συναίνεση: τα πρότυπα αναπτύσσονται βάσει της εθελοντικής συµφωνίας µεταξύ όλων 
των συµβαλλόµενων µερών. 

• Την εθνική υποχρέωση και τη τεχνική συνοχή:   η επίσηµη θέσπιση ευρωπαϊκών προτύπων 
αποφασίζεται από ψηφοφορία µεταξύ των εθνικών αντιπροσώπων των µελών CEN µε βάση 
την αρχή της πλειοψηφίας και είναι δεσµευτική για όλους. Κάθε µέλος πρέπει να εφαρµόσει 
τα  θεσπισµένα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και να αποσύρει τα τυχόν συγκρουόµενα µε αυτά 
από τη χώρα του. 

• Την συµπληρωµατικότητα και µε άλλη διεθνή σχετική εργασία: η τυποποίηση είναι 
ακριβή και χρονοβόρα. Οπουδήποτε είναι δυνατόν η CEN συνεργάζεται µε άλλους 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς 

• Την εργασία στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας 
• Την επανεξέταση οποιουδήποτε προτύπου κάθε πέντε χρόνια. 
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6.1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 
Η δοµή διοίκησης της CEN είναι η εξής: 

• Επικεφαλείς είναι ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας. 
• Ο Γενικός Γραµµατέας, για να εκπληρώσει τις θεσµικές του υποχρεώσεις, υποβοηθείται από 

το Κέντρο ∆ιαχείρισης. Μερικές από αυτές τις θεσµικές υποχρεώσεις είναι η διαχείριση της 
τυπικής ψηφοφορίας µεταξύ των µελών για την δηµιουργία ενός προτύπου, η παροχή 
υπηρεσιών στη Γενική ∆ιεύθυνση, στο ∆ιαχειριστικό και στο Τεχνικό Συµβούλιο κλπ. 

• ∆ιοικείται από τη Γενική ∆ιεύθυνση η οποία αποτελείται από τα εθνικά µέλη, και η οποία 
είναι υπεύθυνη για τον διορισµό των υψηλόβαθµων στελεχών, τον οικονοµικό απολογισµό 
και τις διαδικασίες συµµετοχής νέων µελών. 

• Το ∆ιαχειριστικό Συµβούλιο, είναι αυτό το οποίο έχει την δικαιοδοσία από την Γενική 
∆ιεύθυνση να διευθύνει τις εργασίες της CEN. Προετοιµάζει τους οικονοµικούς ισολογισµούς 
και τις αιτήσεις συµµετοχής νέων µελών. Το ∆ιαχειριστικό Συµβούλιο δέχεται συµβουλευτική 
υποστήριξη από δύο επιτροπές: 
 Την Συµβουλευτική Επιτροπή για την Εξωτερική Πολιτική 
 Την Συµβουλευτική Επιτροπή για τα Οικονοµικά Θέµατα. 

• Το Τεχνικό Συµβούλιο ελέγχει τον προγραµµατισµό για τα πρότυπα και προωθεί την 
εκτέλεσή του από το κέντρο διαχείρισης ή τις τεχνικές επιτροπές. 

 
6.2. ΕΙ∆Η ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ CEN ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Τα είδη των προϊόντων της CEN είναι: 

• Τα ευρωπαϊκά πρότυπα (European Standards ή  EN) 
• Τεχνικές προδιαγραφές (Technical Specification  ή  CEN/TS) 
• Τεχνικές αναφορές ( Technical Report  ή CEN/TR) 
• CEN-εργαστηριακές συµφωνίες (CEN Workshop Agreement ή CWA) 
• CEN- οδηγίες (CEN Guide) 

Επίσης συµπληρωµατικά και πάντα µέσα στους σκοπούς λειτουργίας της, η CEN  
• ∆ιαθέτει σε CD-ROM ένα κατάλογο των προϊόντων της. 
• Ανακοινώνει  σε CD-ROM τα σχετικά για την συνεργασία CEN/CENELEC/ETSI 
• ∆ιαθέτει δικτυακό τόπο για τις ανακοινώσεις της 
• Κυκλοφορεί πληροφοριακά φυλλάδια.  

 
 
Ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργούνται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) είναι ο εξής: 

1. Καταγραφή των αιτήσεων για λύση θεµάτων σχετικών µε συγκεκριµένες κοινωνικές και 
βιοµηχανικές ανάγκες των µελών της. 

2. Απόφαση από το Τεχνικό Συµβούλιο, για το αν θα ασχοληθεί η CEN µε κάποιο συγκεκριµένο 
θέµα, από αυτά τα οποία αιτούνται τα µέλη του. 

3. Το Τεχνικό Συµβούλιο επίσης αποφασίζει, εάν θα χρησιµοποιηθεί κάποιο ήδη υπάρχον ISO-
πρότυπο, εάν θα επιδιωχθεί η συνεργασία στο υπό συζήτηση θέµα µε τον ISO – σύµφωνα µε 
µια σχετική συµφωνία µεταξύ των δύο Οργανισµών που έγινε στη Βιέννη ή εάν θα 
δηµιουργηθεί µια νέα Τεχνική Επιτροπή για το θέµα αυτό. 

4. Ακολουθεί εξέταση από όλα τα µέλη, για το πρότυπο, που προκύπτει µε κάποιον από τους 
παραπάνω τρόπους. 

5. Γίνεται επίσηµη ψηφοφορία µεταξύ των µελών για την έγκριση του προτύπου. 
6. Το πρότυπο αυτό γίνεται και εθνικό πρότυπο για όλα τα  µέλη της CEN. 

 
Ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργούνται οι εργαστηριακές συµφωνίες (CWA) είναι ο εξής: 

1. ∆ηµιουργείται ένα πρώτο επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) το οποίο περιγράψει το 
κίνητρο, τον σκοπό, την διατιθέµενη οικονοµική υποστήριξη  και τον χρονικό 
προγραµµατισµό του εγχειρήµατος. 

2. Αρχίζουν οι διαδικασίες για την επικύρωση του επιχειρησιακού σχεδίου, των κανονισµών που 
θα διέπουν το εργαστήριο (Workshop) που θα την αναλάβει, όπως και για το διορισµό 
Προεδρίας και Γραµµατειακής Υποστήριξης.  

3. Γίνεται υιοθέτηση της παραγόµενης εργασίας, διαµέσου της συναίνεσης µεταξύ των µελών η 
οποία επιδιώκεται µέσω του ∆ιαδικτύου. 

132 



http://www.cenorm.be/isss                                                                                                         CEN/ISSS 

4. Η Εργαστηριακή συµφωνία (CWA), δηµοσιεύεται από τα Εθνικά µέλη της CEN. 
5. Γίνεται παύση των εργασιών για το συγκεκριµένο εργαστήριο. 

 
6.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPS) 
Σε µια εποχή όπου η ύπαρξη προτύπων κερδίζει διεθνώς όλο και περισσότερη αναγνώριση, η CEN 

έχει εισαγάγει τη δοµή και τη διαδικασία λειτουργίας µέσω εργαστηρίων (Workshops ή WSs). Αυτή η 
ανοικτή διαδικασία στοχεύει στο γεφύρωµα του χάσµατος µεταξύ των βιοµηχανικών κοινοπραξιών, 
που παράγουν τα de facto πρότυπα µε περιορισµένη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων και της επίσηµης 
ευρωπαϊκής διαδικασίας τυποποίησης που παράγει πρότυπα µέσω συναίνεσης, κάτω από την αρχές 
που έθεσαν τα µέλη της CEN. Η ύπαρξη των CEN / WSs αποτελεί µια εύκαµπτη δοµή που εξυπηρετεί 
τη βασική φιλοσοφία της CEN για συναίνεση µεταξύ των µελών της, όσον αφορά την προτυποποίηση. 
Το εργαστήριο της CEN προσφέρει έναν νέο µηχανισµό προσέγγισης στην τυποποίηση – σαν ένας 

χώρος όπου οι πελάτες µπορούν να καταθέσουν  τις απαιτήσεις τους όσον αφορά στη τυποποίηση και 
στις τεχνικές προδιαγραφές και όπου τους δίνεται η ευκαιρία να βρουν µια λύση σε ένα περιβάλλον 
"κατάλληλο" για τις ανάγκες τους. Η ύπαρξη των εργαστηρίων παρέχει µια µοναδική ευκαιρία, σε 
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος που βρίσκεται αντιµέτωπο µε µια πρόκληση, να βρει και άλλους 
που αντιµετωπίζουν παρόµοια κατάσταση, και να προσπαθήσει να αναπτύξει ένα αποτέλεσµα –λύση 
µέσα από συναίνεση, η οποία διασφαλίζεται σε έναν ανοικτό χώρο. Οι τυπικές διαδικασίες για τη 
δηµιουργία και τη λειτουργία των WSs περιορίζονται σκόπιµα στο ελάχιστο και όλες οι αποφάσεις 
λαµβάνονται από  τα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη -- τα µέλη του εργαστηρίου. Στα µέλη αυτά 
περιλαµβάνονται όλοι οι φορείς της αγοράς (βιοµηχανία, φορείς παροχής υπηρεσιών, υπηρεσίες, 
χρήστες και καταναλωτές) οι οποίοι φορείς, µπορεί να προέρχονται και από οποιοδήποτε µέρος της 
Γης. Τα µέλη του εργαστηρίου είναι επίσης υπεύθυνα και για τη χρηµατοδότηση των εργασιών, την 
κατεύθυνση σύµφωνα µε την οποία θα κινηθεί το εργαστήριο αλλά και για την έγκριση των προϊόντων. 
Η κύρια δραστηριότητα ενός εργαστηρίου CEN είναι η ανάπτυξη και η δηµοσίευση µιας 

«εργαστηριακής συµφωνίας» (CWA). Τα εργαστήρια µπορούν να αναπτυχθούν οπουδήποτε για 
οποιοδήποτε θέµα εργασίας στο περιβάλλον της CEN, αλλά οι πιεστικές ανάγκες της Κοινωνίας των 
Πληροφοριών είχαν σαν αποτέλεσµα να εισαχθούν πρώτα στον τοµέα της Πληροφορικής και των 
Επικοινωνιών-ICT (Information and Communications Technologies) -κάτω από την καθοδήγηση του 
συστήµατος τυποποίησης της κοινωνίας των πληροφοριών  που διαθέτει η CEN του CEN/ISSS.(CEN / 
Information Society Standardization System). 
Η σύλληψη της ύπαρξης αυτής των εργαστηρίων, µεταφέρθηκε βέβαια και στους άλλους τοµείς της 

δραστηριότητας της CEN. 
Η επίσηµη τεκµηρίωση που περιγράφει τα χαρακτηριστικά της συµφωνίας εργαστηρίων CEN, 

δηλαδή της CWA, και της διαδικασίας για την ανάπτυξή της ανήκει σε πολλά µέρη. Το έγγραφο 
"πηγή" εγκρίθηκε από το ∆ιαχειριστικό Συµβούλιο της CEN το 1997. Μετά από 2 έτη λειτουργίας  σε 
νέα µορφή µε συµπληρώµατα και διευκρινίσεις, εγκρίθηκε από το ∆ιαχειριστικό Συµβούλιο της CEN 
το 1999. Τέλος, το 2003, ένα έγγραφο που τιτλοφορήθηκε "Review of the CWA Business Model " 
εγκρίθηκε από το ∆ιαχειριστικό Συµβούλιο της CEN, το οποίο έγγραφο φέρνει επίσης µε τη σειρά του 
µερικές αλλαγές από το  αρχικό "έγγραφο πηγή". Οι πληροφορίες από τις 3 ανωτέρω πηγές έχουν 
συνταχθεί ενιαία σε έναν ενηµερωτικό έγγραφο που καλείται «Principles of the operation of CEN 
Workshops» 

 
6.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
Οι Τεχνικές Επιτροπές CEN (CEN/TCs) είναι αρµόδιες για τον προγραµµατισµό της τεχνικής 

εργασίας υπό µορφή επιχειρησιακού σχεδίου (business plan), για τον έλεγχο και την εκτέλεση της 
εργασίας σύµφωνα µε το παραπάνω συµφωνηθέν επιχειρησιακό σχέδιο και για τη διαχείριση της 
διαδικασίας δηµιουργίας προτύπων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την CEN, όπως για παράδειγµα 
τη δηµιουργία οµοφωνίας µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µελών που αντιπροσωπεύονται µέσω των 
εθνικών αντιπροσωπιών, αλλά και των συνεργαζόµενων και των συνδεδεµένων µελών της CEN. 

 

6.4.1  Η CEN/ISSS 
 
Από τις πολυάριθµες Τεχνικές Επιτροπές που αναπτύσσουν δραστηριότητες µέσα στην CEN 

υπάρχουν σήµερα οκτώ που έχουν προγράµµατα εργασίας στον τοµέα της Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (Information and Communications Technologies ή ICT). Για λόγους συντονισµού η 
CEN έχει τοποθετήσει τις σχετικές µε την  ICT Τεχνικές Επιτροπές κάτω από την οµπρέλα της 
CEN/ISSS. 
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Η CEN/ISSS παρέχει στους φορείς της αγοράς µια περιεκτική και δοµηµένη  σειρά από υπηρεσίες 
και προϊόντα τυποποίησης, προκειµένου να συµβάλει στην επιτυχία της Κοινωνίας των Πληροφοριών 
στην Ευρώπη. ∆ηµιουργήθηκε στα µέσα του 1997 από την CEN, σαν αποτέλεσµα του ενδιαφέροντος 
της τελευταίας για τις τεχνολογίες ICT. 

 Η CEN/ISSS παρέχει έναν ενδιάµεσο τρόπο, µια ανοικτή διαδικασία, η οποία συνδυάζει την 
ελεγµένη και δοκιµασµένη υποστήριξη του επίσηµου περιβάλλοντος τυποποίησης, µε τη γρήγορη και 
προσανατολισµένη στην αγορά προσέγγιση της τυποποίησης, που ακολουθούν διάφοροι εµπορικοί 
φορείς. Επικεντρώνει δηλαδή την προσοχή της στο καλύτερο αποτέλεσµα που µπορεί να επιτευχθεί 
µέσω αυτών των δύο διαφορετικών κόσµων, γεφυρώνοντας το χάσµα µεταξύ της επίσηµης και της 
άτυπης τυποποίησης συνδυάζοντας τη γρήγορη διαδικασία της άτυπης τεχνικής προδιαγραφής, µε την 
ασφάλεια που προσφέρεται από την επίσηµη ανοικτή συναίνεση της παραδοσιακής τυποποίησης. 

  Σε αντίθεση µε τις τυπικές  Τεχνικές Επιτροπές της CEN, η CEN/ISSS παρέχει σκοπίµως ένα 
λιγότερο επίσηµο περιβάλλον µέσω  των εργαστηρίων CEN/ISSS και όπως ήδη αναφέρθηκε, το 
παράδειγµά της αρχίζουν να ακολουθούν και άλλες τεχνικές επιτροπές της CEN. Αυτά τα εργαστήρια 
προσφέρουν ευκαιρία για άµεση συµµετοχή στις διαδικασίες τυποποίησης. Είναι τρέχουσες οµάδες 
εργασίας που είναι ανοικτές σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των προµηθευτών, 
των φορέων παροχής υπηρεσιών, των χρηστών και των καταναλωτικών οµάδων. 
Τα εργαστήρια της CEN/ISSS στοχεύουν να φθάσουν σε µια ευρωπαϊκή συναίνεση για ένα ζήτηµα, 

η οποία συναίνεση µπορεί να δηµοσιευθεί ως εργαστηριακή συµφωνία της CEN (CWA). Αυτού του 
είδους τα προϊόντα µε την επίσηµη υποστήριξη της CEN, που είναι µια από τις τρεις διεθνείς 
οργανώσεις τυποποίησης, µπορούν να λάβουν τη µορφή συµφωνηµένης καλύτερης πρακτικής, 
κωδίκων δεοντολογίας ή προ-προτύπων.  
Η CEN/ISSS  επίσης συντονίζει οµάδες εστίασης προκειµένου οι τελευταίες να υποβάλλουν εκθέσεις 

σχετικά µε το περιβάλλον προτυποποίησης που επικρατεί σε έναν ιδιαίτερο τοµέα δηµόσιου 
ενδιαφέροντος,  µε σκοπό την παροχή συστάσεων σχετικά µε την απαραίτητη εργασία τυποποίησης 
για το µέλλον. Οι οµάδες εστίασης µπορούν να ιδρυθούν κατόπιν αιτήσεως από τους ευρωπαίους 
νοµοθέτες, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν δηµόσιες διαβουλεύσεις για ένα ζήτηµα, σχετικά µε τα 
πρότυπα και την τυποποίηση. 

 
 

6.5. H CEN  ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ . ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CEN/ISSS/WS-LT. 

 
Από την CEN/ISSS, όσον αφορά την ηλεκτρονική µάθηση, δηµιουργήθηκε το «εργαστήριο 

µαθησιακών τεχνολογιών» (CEN/ISSS/Workshop on Learning Technologies ή σε σύντµηση 
CEN/ISSS/WS-LT.) 

 
Το παραπάνω εργαστήριο µαθησιακών τεχνολογιών, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1999, µε σκοπό να 

ενθαρρύνει την αποτελεσµατική ανάπτυξη και χρήση σχετικών και κατάλληλων προτύπων για τις 
µαθησιακές τεχνολογίες  στην Ευρώπη. Το εργαστήριο µαθησιακών τεχνολογιών αποφάσισε, για 
λόγους αρχής, να µην αναπαραγάγει την εργασία που γίνεται ήδη αλλού, αλλά να εξασφαλίσει ότι οι 
διαφορετικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις εξετάζονται κατάλληλα από τις διεθνείς πρωτοβουλίες. Οι 
προδιαγραφές, οι συµφωνίες, οι οδηγίες ή οι συστάσεις θα αναπτύσσονται, όταν δεν θα υπάρχει 
διεθνώς σε λειτουργία καµία πρωτοβουλία η οποία εξετάζει τις συγκεκριµένες απαιτήσεις ή όταν 
πρέπει οι διεθνείς λύσεις που αναπτύσσονται αλλού να εναρµονιστούν µε τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.  

 
Οι κύριοι στόχοι του εργαστηρίου είναι: 

• να παροτρύνει τη συµµετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες, µε στόχο να διασφαλιστεί ότι οι 
ξεχωριστές απαιτήσεις των χωρών της Ευρώπης λαµβάνονται υπόψη από τις πρωτοβουλίες 
αυτές . 

• η δηµιουργία προδιαγραφών, συµφωνιών και αρχών ή συµβουλών, όπου αυτό είναι δυνατό.  
• η δηµιουργία ενός πλαισίου δηµιουργίας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση µαθησιακών 

τεχνολογιών που ικανοποιούν συγκεκριµένες απαιτήσεις . 
• η προσεκτική εξέταση των αποτελεσµάτων των προτύπων µαθησιακών τεχνολογιών, σε 

σχέση µε τη διαφορετικότητα στη γλώσσα και την κουλτούρα των διαφόρων χωρών της 
Ευρώπης.  
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• η δηµοσίευση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων των εργασιών του, ώστε να είναι 
δυνατή η χρησιµοποίησή τους από σχετικά Ευρωπαϊκά έργα, και από όλους τους φορείς-
χρήστες που εµπλέκονται στη συγκεκριµένη τεχνολογία.  

• η δηµιουργία ενός φόρουµ συζήτησης για αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.  

 Τη γραµµατειακή υποστήριξη για το εργαστήριο έχει ο εθνικός οργανισµός τυποποίησης της 
Γερµανίας (DIN). 
Σε διάφορες περιοχές εργασίας, υπάρχει µια απαίτηση για την δηµιουργία µιας «οµάδας 

προγράµµατος» (project team), δηλαδή µια οµάδας αµειβοµένων εµπειρογνωµόνων στους οποίους 
ανατίθεται η ολοκλήρωση µιας µεγάλης σε  όγκο εργασίας, η οποία κρίνεται απαραίτητο να 
ολοκληρωθεί σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. Αυτό το εργαλείο των «οµάδων προγράµµατος» 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για παράδειγµα, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει απαίτηση να 
παραχθεί ένα ουσιαστικό κοµµάτι νέου κειµένου οδηγιών σε ένα σύντοµο χρονικό πλαίσιο για να 
εκτιµηθεί από το εργαστήριο. 
Η χρηµατοδότηση των «οµάδων προγράµµατος» και της Γραµµατείας επιτυγχάνεται µε διάφορες 

συµφωνίες µε την EC/EFTA 
 
 
Το εργαστήριο έχει διασυνδέσεις  µε τους κάτωθι οργανισµούς ή οµάδες οργανισµών: 

 ISO/IEC JTC 1/SC 36  
 ISO/IEC JTC 1/SC 36/WG 2 Collaborative Learning Technologies 
 ISO/IEC JTC 1/SC 36/WG 3 Participant Information 
 ISO/IEC JTC 1/SC 36/WG 4 MDLET 
 IEEE LTSC 
 Ariadne Foundation 
 European Schoolnet 
 MS Project 
 Prometeus (σε λήθαργο) 
 CEDEFOP 

 
 
Μια σειρά από CWAs έχουν ήδη δηµοσιευτεί ως αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας. Οι τρέχουσες 

και µελλοντικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου παρουσιάζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο (business 
plan) του εργαστηρίου. 

 
Η CWAs  και οι εκθέσεις που έχουν ήδη δηµοσιευτεί διατίθενται δωρεάν µέσω του ∆ιαδικτύου από 

την CEN και είναι οι ακόλουθες: 

• CWA 14040: 2000 A Standardization Work Programme for "Learning and Training 
Technologies & Educational Multimedia Software" (withdrawn)  

• CWA 14590: 2002 Description of Language Capabilities  
• CWA 14644: 2003 Quality Assurance Standards  
• CWA 14643: 2003 Internationalisation of the IEEE Learning Object Metadata  
• CWA 14645: 2003 Availability of alternative language versions of a learning resource in 

IEEE LOM  
• CWA 14nnn: 2003 (to be published) A central repository of taxonomies and vocabularies 

relevant to a European learning society  
• CWA 14nnn: 2003 (to be published) Handling of Learner Profiles in IT -supported learning 

environments from a European perspective  
• CWA nnnnn: 2004  (to be published) Internationalisation of SIF and Harmonization with 

other specs/standards  
• CWA nnnnn: 2004  (to be published) Review of the SIF (School Interoperability Framework)  

Architecture, Infrastructure, Message Processing and Transport Layer  
• CEN Report: 2002 Survey of Educational Modelling Languages (EMLs)  
• CEN Report: 2003 Educational Copyright  
• Learning Technology Standards Observatory - www.cen-ltso.org 

Έχει ενδιαφέρον να αναφερθούν ορισµένα στοιχεία από το επιχειρησιακό σχέδιο του Εργαστηρίου 
Μαθησιακών Τεχνολογιών και τα θέµατα εργασίας που σε αυτό προτείνονται. 
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6.5.1. Θέµα 1: Ευρωπαϊκό Μοντέλο για τις ικανότητες των µαθητών (European 
Model for Learner Competencies) 
Το πρόβληµα: 
Κάθε οργάνωση που συµµετέχει στους τοµείς της βασικής εκπαίδευσης, της τεχνικής, 

επαγγελµατικής ή εταιρικής κατάρτισης ή της ανάπτυξης εργατικού δυναµικού, δηµιουργεί τους 
δικούς της ορισµούς και δικές της δοµές για τις γνώσεις και τις δεξιότητες του µαθητή. Πολλοί από 
τους ορισµούς αυτούς, λαµβάνονται υπόψη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ψηφιακών αποθηκών, 
προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα για αποθήκευση, αναζήτηση, ανάκτηση και διαχείριση αυτών των 
δεδοµένων που αφορούν τις ικανότητες του µαθητή, έτσι ώστε να δίνεται και η δυνατότητα για την 
εξέταση µιας σειράς ζητηµάτων, που µπορεί να κυµαίνονται από την ανακάλυψη πόρων µάθησης ως 
και την πιστοποίηση ή την ανάλυση του φάσµατος ικανοτήτων, ανάλογα µε το πλαίσιο της εφαρµογής. 
Εντούτοις, η χρήση διαφορετικών προτύπων ή δοµών πληροφοριών για τη περιγραφή και την 
οργάνωση των πληροφοριών αυτού του είδους, κάνει τόσο την ανταλλαγή µεταξύ των ψηφιακών 
αποθηκών, όσο και την αναφορά σε ορισµούς ικανότητας και δεξιοτήτων από σχετικά συστήµατα (π.χ. 
ψηφιακά συστήµατα µάθησης), αδύνατη. 
Ο στόχος είναι:  
Να αναπτυχθεί ένα πρότυπο ευρωπαϊκό µοντέλο δεδοµένων, ικανό για έκφραση των πληροφοριών 

ικανότητας και των απαιτούµενων σχετικών µετρικών, µε ένα τυποποιηµένο τρόπο. Το µοντέλο θα 
πρέπει να παρέχει επίσης και τους απαραίτητους µηχανισµούς για τη δηµιουργία χαρτών και 
ταξινοµιών για την κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων ή για λόγους περιγραφής εξειδικευµένων 
σύνθετων προδιαγραφών ικανοτήτων (π.χ. πιστοποιητικά βιοµηχανίας). 
Αυτή η προσέγγιση, εκτός από το ότι θα ενισχύσει τους διαύλους επικοινωνίας µεταξύ των 

διαφορετικών τεχνολογικών συστηµάτων, θα συνεισφέρει επίσης στην καθιέρωση µιας τεχνικής βάσης 
που θα υποστηρίξει άµεσα την εφαρµογή του αναδυόµενου "ενιαίου πλαισίου για τη διαφάνεια των 
προσόντων"( Single Framework for Transparency of Qualifications ) στην Ευρώπη, παρέχοντας  τη 
δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες, να χρησιµοποιούν επαγγελµατικά τα προσόντα και τις 
σχετικές δεξιότητές τους, καθώς επίσης και τις δεξιότητες που κερδίζονται µέσω των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, της εθελοντικής εργασίας αλλά και της ζωής γενικά. 

 
Προσδοκώµενα : 
Το εργαστήριο θα πρέπει να παραγάγει τα απαραίτητα εισαγωγικά έγγραφα, για να επιτρέψει την 

συναίνεση όλων για τα τελικά προϊόντα. Οι ακόλουθες δραστηριότητες πρέπει να αναληφθούν: 
 

• Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου µοντέλου δεδοµένων και οδηγιών για την έκφραση, 
την παραποµπή και τον εντοπισµό µετρήσιµων χαρακτηριστικών απλών και σύνθετων 
ικανοτήτων, που θα επεκταθούν σε συστάσεις και θα εκδοθούν στη εργαστηριακή 
συµφωνία της CEN (CWA) µε τίτλο "Μοντέλο δεδοµένων για την έκφραση των 
ικανοτήτων των µαθητών" 

• Επεξεργασία των δοµών µεταξύ των σχετικών στοιχείων του "πλαισίου για τη διαφάνεια 
των προσόντων (Framework for Transparency of Qualifications)" και του µοντέλου 
δεδοµένων που θα προκύψει, σε συνεργασία µε το Cedefop και το "Ευρωπαϊκό φόρουµ για 
τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων (European Forum on Transparency of 
Vocational Qualifications )" 

• Προσδιορισµός των υπαρχόντων κατηγοριοποιήσεων και ταξινοµιών για τις ικανότητες, και 
εφαρµογή των οδηγιών που περιέχονται στη CWA µε τίτλο "Taxonomies and Vocabularies" 
ως παράδειγµα εναρµόνισης, για αναφορά από τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη. 

 

Πρέπει να εξασφαλιστεί συντονισµός σε ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων µερών, όπως το 
CEDEFOP και CETIS UK. Το αποτέλεσµα θα είναι µια CWA που θα παρέχει ένα πρότυπο ευρωπαϊκό 
µοντέλο δεδοµένων και οδηγίες για την έκφραση, την παραποµπή και τον εντοπισµό µετρήσιµων 
χαρακτηριστικών των απλών και σύνθετων ικανοτήτων. Η CWA θα περιλάβει επίσης «µελέτες 
περίπτωσης» για την περιγραφή των υπαρχόντων κατηγοριοποιήσεων και ταξινοµιών των ικανοτήτων 
και θα παρουσιάζει τις περιεκτικές κατηγοριοποιήσεις του "Ενιαίου πλαίσιου δεδοµένων για τη 
διαφάνειας των προσόντων  (Single Framework for Transparency of Qualifications)" στο προκύπτον 
πρότυπο µοντέλο δεδοµένων. 
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6.5.2. Θέµα 2: Ιδιότητες της προσβασιµότητας σε µαθησιακές πηγές. 
(Accessibility Properties for Learning Resources) 
 
Το πρόβληµα 
Αυτή τη περίοδο, η τεχνολογική υποστήριξη για τη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική µάθηση 
χαρακτηρίζεται από ευρεία ποικιλοµορφία µεθόδων, προσεγγίσεων και τεχνικών. Είναι γεγονός ότι ένα 
µεγάλο µέρος αυτής της ποικιλοµορφίας είναι συµπτωµατικό και περιττό. Υπέρ των προσπαθειών να 
παρουσιαστούν τα οφέλη της ηλεκτρονικής µάθησης σε όλους τους πολίτες, ειδικότερα σε οµάδες οι 
οποίες αυτή τη περίοδο αποκλείονται συχνά από τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας πληροφοριών, 
όπως τα ηλικιωµένα άτοµα και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αναπτύσσονται νοµικά και τεχνολογικά 
πρότυπα από διάφορες οργανώσεις σε όλο τον κόσµο.  
 
Ο στόχος είναι: 

• να καταδειχθούν τρόποι διαµόρφωσης, σύµφωνα µε τους οποίους  το IEEE LOM πρότυπο 
να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πληροφορίες για αρχεία εκπαιδευτικού περιεχοµένου, οι 
οποίες πληροφορίες θα αναφέρονται στις δυνατότητες πρόσβασης στα «µαθησιακά 
αντικείµενα» (Learning Objects ή LO) µε τυποποιηµένους τρόπους.  

• να αναπτυχθεί ένα βασικό λεξιλόγιο και ένα πλαίσιο, γύρω από τα οποία οι προµηθευτές 
λογισµικού, οι παραγωγοί εργαλείων και οι συντάκτες περιεχοµένου θα µπορούν να 
εργαστούν, προκειµένου να παρασχεθεί ένα µεγαλύτερο επίπεδο διαλειτουργικότητας και 
εφαρµοσιµότητας  των εργαλείων. 

 
Αυτή η δραστηριότητα θα υποστηρίξει τη χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης από όλους 

τους πολίτες. Οι στόχοι της αντιστοιχούν ρητά στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το 
ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε "τη δυνατότητα ηλεκτρονικής  πρόσβασης(e-accessibility)   – 
βελτιώνοντας την πρόσβαση των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες στη κοινωνία της γνώσης" που 
εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2002.  Απαιτεί µεταξύ των άλλων µέτρα "για να εξασφαλιστεί ότι τα 
υλικά πολυµέσων και η χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην 
εκπαίδευση δεν θα δηµιουργεί νέα εµπόδια για την γνωστική ολοκλήρωση των σπουδαστών µε ειδικές 
ανάγκες στα σχολεία και άλλους χώρους µάθησης." 

 
Προσδοκώµενα 
Το εργαστήριο θα πρέπει να παραγάγει τα απαραίτητα εισαγωγικά έγγραφα, για να επιτρέψει την 

συναίνεση όλων για τα τελικά προϊόντα. 
Το εργαστήριο πρέπει να δηµιουργήσει ένα προφίλ εφαρµογής για το πρότυπο IEEE LOM, που να 

περιέχει τα λεξικά των µεταδεδοµένων  και τα σύνολα τιµών των στοιχείων των µεταδεδοµένων, που 
θα αναφέρονται στην περιγραφή των ιδιοτήτων πρόσβασης στα «µαθησιακά αντικείµενα» (LO). Η 
εργασία θα παρουσιάσει ποια στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την περιγραφή και πώς. Μια 
αρχικά προτεινόµενη κατηγορία µεταδεδοµένων που πιθανόν να συµπεριληφθεί, είναι εκείνη η 
κατηγορία που προσδιορίζεται ως µεταδεδοµένα για την περιγραφή της αποτίµησης του βαθµού της 
δυνατότητας πρόσβασης σε ένα «µαθησιακό αντικείµενο», όπως π.χ. πόσο προσιτό είναι το µαθησιακό 
αντικείµενο σε ένα απολύτως τυφλό άτοµο, µε κανονικές δεξιότητες ακρόασης και κίνησης. 
Η δραστηριότητα πρέπει να συντονιστεί και να εναρµονιστεί µε τη δραστηριότητα άλλων διεθνών 

προτύπων, µε την ανταλλαγή τεχνικών µεταξύ των σχετικών οργανισµών. Στους οργανισµούς αυτούς 
περιλαµβάνεται η IMS (η ειδική οµάδα του οργανισµού που ασχολείται µε τη δυνατότητα πρόσβασης), 
η  BSI (British Standards Institute) και οι κατάλληλες οµάδες από την ISO/EC JTC1 SC 36 
υποεπιτροπή. Ειδικότερα η δραστηριότητα πρέπει να συντονιστεί σε ένα λεπτοµερές τεχνικό επίπεδο, 
µε τη δραστηριότητα της αντίστοιχης οµάδας εργασίας της  IMS, ώστε να εργαστεί µε αυτά. Η εργασία 
πρέπει επίσης να εναρµονιστεί µε τη σχετική δραστηριότητα της Dublin Core Metadata Initiative. 
Ανταλλαγές µε οργανισµούς προδιαγραφών όπως ο W3C/WAI πρέπει επίσης να επιδιωχθούν και να 
αναληφθούν.  
Στο πρόγραµµα θα ηγηθεί ένας project editor , ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να οδηγεί το πρόγραµµα 

προς την ολοκλήρωσή του, να προγραµµατίζει την  εργασία, να σχεδιάζει και να υλοποιεί διασκέψεις 
για συζήτηση όπως και θα είναι υπεύθυνος για την  έκδοση των σχετικών εγγράφων. Η οµάδα 
προγράµµατος θα αποτελείται από δύο χρηµατοδοτούµενους εµπειρογνώµονες. 
Η ενεργός συµµετοχή στους διεθνείς οργανισµούς δηµιουργίας τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων, αποτελεί  ένα σηµαντικό µέρος της εργασίας και  για το λόγο αυτό αναµένονται συµµετοχές 
σε συνεδριάσεις διεθνών οργανισµών, επί αυτού του θέµατος. Αυτό είναι απαραίτητο για να 
εξασφαλισθεί λεπτοµερής τεχνική εναρµόνιση και επίσης για να υπάρχει συµβολή από τη CEN στην 
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εργασία των οργανισµών αυτών και να σιγουρευτεί ότι οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τα ευρωπαϊκά 
συµφέροντα συµµετέχουν στην αντίστοιχη διαδικασία ανά τον κόσµο. 
Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας θα είναι: 

• Η δηµιουργία ενός προφίλ εφαρµογής βάσει του IEEE LOM, το οποίο θα περιγράφει τις 
απαιτήσεις πρόσβασης σε διδακτικό υλικό. 

• Συστάσεις για την περαιτέρω εργασία, λαµβάνοντας υπόψη την αρχιτεκτονική  για τις 
δυνατότητες πρόσβασης που εξελίσσεται διεθνώς και τις εξελίξεις στα µεταδεδοµένα. 

 

6.5.3. Θέµα 3: Εναρµόνιση λεξιλογίων (Harmonisation of vocabularies ) 
 
Το πρόβληµα
Η χρησιµοποίηση από κοινού δεδοµένων σχετικών µε την εκπαίδευση και των υπηρεσιών της, 

καθιστά τις υπηρεσίες και τα δεδοµένα αυτά λιγότερο δαπανηρά, αυξάνει τον ανεφοδιασµό, βελτιώνει 
την ποιότητα µέσω επαυξητικών βελτιώσεων και επιτρέπει µια συντοµότερη παράδοση. Εντούτοις, η 
χρησιµοποίηση από κοινού των δεδοµένων, του περιεχοµένου, των εργαλείων και των υπηρεσιών 
µπορεί να επιτευχθεί, µόνο όταν γίνονται σαφείς τεχνικές συµφωνίες µεταξύ όλων των 
ενδιαφερόµενων. Όσο περισσότεροι συµµετέχουν σε αυτή η συµφωνία, τόσο µεγαλύτερο το όφελος. 
Από την άλλη µεριά οι διαφορετικές κοινότητες έχουν την δικιά τους ταυτότητα, τη δικιά τους γλώσσα 
και τα δικά τους λεξιλόγια, πράγµατα πολύ σηµαντικά για να εκφράσουν επακριβώς κάποιο 
συγκεκριµένο νόηµα. Παραδείγµατος χάρη το εκπαιδευτικό σύστηµα στη Βόρεια Αµερική είναι 
διαφορετικά δοµηµένο απ' ότι στην Ευρώπη και χρησιµοποιεί διαφορετική ορολογία. Ακόµη και στην 
Ευρώπη µεγάλες διαφορές υπάρχουν µεταξύ των διαφορετικών τοµέων. Για παράδειγµα, ένας 
«θησαυρός» (Thesauri) δηµιουργηµένος για να χρησιµοποιηθεί στην επαγγελµατική εκπαίδευση είναι 
διαφορετικός από κάποιον άλλο, δηµιουργηµένο για να χρησιµοποιηθεί στη γενική εκπαίδευση. Αυτές 
οι φυσικά αυξανόµενες διαφορές, καθιστούν την εφαρµογή των προτύπων συνθετότερη και συχνά 
λιγότερο αποτελεσµατική. Επιπλέον, λεξιλόγια δηµιουργούνται επανειληµµένως, µερικές φορές µε 
διαφορές που δεν είναι ουσιαστικές, αλλά που ωστόσο εµποδίζουν τη διαλειτουργικότητα. 

 
Ο στόχος είναι: 
Η ανάπτυξη δύο σηµαντικών µέτρων τα οποία θα αυξήσουν την διαλειτουργικότητα και των 

µεταδεδοµένων και των υπηρεσιών.  
•  Η εναρµόνιση των λεξιλογίων. 
•  Η χαρτογράφηση  (κατηγοριοποίηση) των λεξιλογίων. 
 
 
Προσδοκώµενα  
Το εργαστήριο θα πρέπει να δηµιουργήσει τα απαραίτητα εισαγωγικά έγγραφα, για να επιτρέψει την 

συναίνεση όλων για τα τελικά προϊόντα. 
Το πρόγραµµα θα παραγάγει µια αναφορά µε έννοιες και οδηγίες, παρέχοντας τα εργαλεία για την 

διευκρίνηση των κατηγοριοποιήσεων των λεξιλογίων για την ηλεκτρονική µάθηση. 
Στην αρχή θα πρέπει να παραδοθεί µια έκθεση που θα περιέχει µια ανάλυση γύρω από τα θέµατα και 

τις επιλογές εναρµόνισης, τις έννοιες και τις οδηγίες για το πώς θα σχεδιαστούν  τα λεξιλόγια ώστε να 
διευκολύνουν την εναρµόνιση, καθώς και τις απαιτήσεις των µεθόδων και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν  για την εναρµόνιση και τη διανοµή των λεξιλογίων. Ένα σηµαντικό µέρος αυτής της 
έκθεσης θα είναι το XML-schema για την περιγραφή των θησαυρών και των κατηγοριοποιήσεών τους. 
Από αυτή την άποψη η έκθεση θα ερευνήσει εάν το XML-binding ( σύνδεση όρων χρησιµοποιώντας 
την XML γλώσσα σήµανσης), που αναπτύσσεται αυτή τη περίοδο στην  IMS, είναι επαρκές για το 
στόχο και εάν  όχι, θα προταθεί  µια εναλλακτική ή πρόσθετη σύνθεση. Η έκθεση προορίζεται να 
δηµοσιευθεί ως συµφωνία εργαστηρίων CEN (CWA). 
∆εύτερη κατά σειρά προτεραιότητας θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια on line υπηρεσία που θα 

υποστηρίξει την ανάλυση διαφορετικών «θησαυρών» (Thesauri). Η εναρµόνιση των «θησαυρών»  
είναι ένας σύνθετος στόχος που δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τα υπάρχοντα σήµερα εργαλεία. Είναι 
απαραίτητη η δηµιουργία νέων εργαλείων Αυτά πρέπει να είναι διαθέσιµα on line σε τουλάχιστον δύο 
έτη. Πρέπει να επιτρέπουν την περιγραφή ενός «θησαυρού», την εισαγωγή ενός «θησαυρού» σε 
γλώσσα σήµανσης XML, την εξαγωγή ενός «θησαυρού» ή ενός µέρους του σε XML και να περιγράφει 
τις ισοδυναµίες µεταξύ των «θησαυρών». Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει από τουλάχιστον δύο 
ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς προµηθευτές «θησαυρών», όπως το CEDEFOP (VET), Eurydice (EET), 
το ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο (European Schoolnet –ELR Thesaurus).  Επιπλέον η δυνατότητα 
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επέκτασης  της ψηφιακής αποθήκης λεξιλογίων ώστε να χειρίζεται δοµές που θα περιέχουν περιοχές 
τιµών(value spaces) θα πρέπει να εξεταστεί. 
Τέλος µια ανοικτή συνεδρίαση που θα προσκαλεί όλους τους βασικούς προµηθευτές των 

ευρωπαϊκών «θησαυρών» στον τοµέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να οργανωθεί ως τµήµα αυτού του 
προγράµµατος 

 

6.5.4. Θέµα 4: Η διαλειτουργικότητα  των ψηφιακών αποθηκών για τη µάθηση 
(Interoperability of Repositories for Learning 

 
Το πρόβληµα 
Η ολοκλήρωση του IEEE LTSC LOM προτύπου το 2002, και η συµπληρωµατική εργασία στο 

εργαστήριο µαθησιακών τεχνολογιών της CEN/ISSS στις µεταφράσεις, τα λεξιλόγια, κ.λπ. έχουν 
επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη και τη σηµασία των ψηφιακών αποθηκών των µαθησιακών 
αντικειµένων (LO). Είναι αξιοσηµείωτο ότι η Ευρώπη διαδραµατίζει έναν κύριο ρόλο σε αυτήν την 
περιοχή, µε πρωτοβουλίες όπως η ARIADNE, το UNIVERSAL και το ELENA. Εντούτοις, λόγω της 
έλλειψης κοινών προδιαγραφών για τις επιφάνειες διεπαφής, οι ψηφιακές αποθήκες των µαθησιακών 
αντικειµένων παραµένουν αποµονωµένες η µία από την άλλη, πράγµα το οποίο καθιστά εξαιρετικά 
δύσκολο, να επιτευχθεί µια κρίσιµη µάζα από αλληλοσυνεργαζόµενες ψηφιακές αποθήκες που θα 
χρησιµοποιηθούν κατ΄αρχάς για τις εφαρµογές. Συνεπώς, µια βιώσιµη υποδοµή για την ανταλλαγή 
µαθησιακών αντικειµένων αλλά και των σχετικών µεταδεδοµένων συνεχίζει να είναι ένα ζητούµενο. 

 
Ο σκοπός είναι: 
Η ανάπτυξη µιας πρακτικής προσέγγισης µε στόχο τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπαρχουσών 

και των µελλοντικών ψηφιακών  αποθηκών. Οι αποθήκες αυτές, θεωρούνται σε αυτό το πλαίσιο, ως 
βάσεις δεδοµένων που περιέχουν περιγραφές για το εκπαιδευτικό υλικό, τη σειρά των µαθηµάτων και 
άλλων µαθησιακών αντικειµένων.  Παραδείγµατα τέτοιων αποθηκών είναι οι educational brokers, οι 
knowledge pools,τα  learning management systems, τα collaboration tools, οι streaming video servers 
κλπ. 
 
Προσδοκώµενα: 
Οι απαιτούµενες υπηρεσίες για την ανταλλαγή µαθησιακών αντικειµένων, θα προσδιοριστούν και θα 

χωριστούν σε συγκεκριµένες λειτουργικές απαιτήσεις. Θα γίνει χαρτογράφηση των απαιτήσεων στις 
συνδέσεις των διαφόρων υπηρεσιών και θα εξεταστούν σε συγκεκριµένες εφαρµογές. Ο σκοπός µιας 
αποθήκης δεν είναι µόνο η ασφαλής αποθήκευση και παράδοση, αλλά και η διαχείριση και  η 
διαµόρφωση των µαθησιακών αντικειµένων, από την άποψη της ενηµέρωσης, του προσδιορισµού, της 
χρησιµοποίησης, της διάθεσης, της επαναχρησιµοποίησης και του σχολιασµού τους. Ο στόχος αυτού 
του προγράµµατος είναι να προσδιοριστούν τα µέσα για τα παραπάνω, όχι µόνο στο επίπεδο του 
χρήστη αλλά και στο επίπεδο του ψηφιακού συστήµατος. 
Η εργασία θα βασιστεί στην εµπειρία των επιτυχηµένων προγραµµάτων που χρηµατοδοτήθηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή των ARIADNE, UNIVERSAL, και ELENA. Η εργασία θα στηριχθεί 
στο UNIVERSAL System Interface Framework for Educational Brokerage Networks στην ELENA 
Learning Management Network Specification και στις ARIADNE KPS Client 4.0 RC1 Release Notes. 
Ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραµµα που θα συµπεριληφθεί είναι το CELEBRATE. Επιπλέον, η IMS 
Digital Repositories Interoperability Specification τεχνική προδιαγραφή για την διαλειτουργικότητα 
των αποθηκών είναι σχετική. Έχουν υπάρξει ήδη καθιερωµένες επαφές για σύνδεση µε τις ακόλουθες 
διεθνείς πρωτοβουλίες: MERLOT (ΗΠΑ), LRC (Αυστραλία), CANARIE (Καναδάς). Η ψηφιακή 
διαχείριση δικαιωµάτων (Digital Rights Management) δεν θα καλυφθεί λεπτοµερώς σε αυτό το 
πρόγραµµα, αλλά θα πρέπει να προσδιοριστούν οι λειτουργίες των αποθηκών για τη χορήγηση και την 
αφαίρεση δικαιωµάτων. Η δραστηριότητα θα βασιστεί και θα επικυρωθεί από µια «µελέτη 
περίπτωσης» που θα στοχεύει τη σύνδεση όσο το δυνατό περισσοτέρων ψηφιακών αποθηκών. Μια 
αφετηρία θα είναι οι αποθήκες ARIADNE και EducaNext για τις οποίες το πρόγραµµα θα επιδιώξει τη 
διασύνδεση. Κατά τη διάρκεια της «µελέτης περίπτωσης», θα αναπτυχθούν προδιαγραφές και θα 
ελεγχθεί η αξιοπιστία τους  ως προς την  αναζήτηση, σύµφωνα µε  απλές  αλλά και πιο σύνθετες  
ερωτήσεις αλλά και σε κατανεµηµένες καταχωρήσεις και στις επαναλήψεις των. 
Το τελικό προϊόν θα είναι µια  CWA που θα παρέχει οδηγίες για την εξασφάλιση 

"διαλειτουργικότητας των ψηφιακών αποθηκών για τη µάθηση". 
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6.5.5. Θέµα 5: Πλαίσια διαλειτουργικότητας για ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 
διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης. (Interoperability frameworks for 
exchange of information between diverse management systems). 

 
Το πρόβληµα: 
Η παροχή τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, σε µια περιοχή ανταλλαγής πληροφοριών, 

στοχεύει αρχικά στα σχολικά συστήµατα αλλά θα είναι εφαρµόσιµη και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αυτό 
της δια βίου µάθησης. Αυτό το θέµα εργασίας θα υποστηρίξει τα αποτελέσµατα του προγράµµατος 
OASIS (Open Architecture and Schools in Society) και θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ διαφορετικών εφαρµογών και διαφορετικών συστηµάτων. Το OASIS είναι ένα φιλόδοξο 
πρόγραµµα µε σκοπό να προωθηθούν οι εικονικές κοινότητες στο σχολικό σύστηµα και 
δευτερευόντως  µε σκοπό την εναρµόνιση των προτύπων ανταλλαγής πληροφοριών. Έχει προταθεί, 
στα πλαίσια µιας φιλικής προς το χρήστη κοινωνίας των πληροφοριών από το IST πρόγραµµα, το 
οποίο καθορίζει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της RTD (Research 
Technological development and Demonstration). Η εργασία του OASIS θα βασιστεί αρχικά στο 
πρόγραµµα των ΗΠΑ SIF (Schools Interoperability Framework), αλλά θα προσαρµοστεί να 
ικανοποιήσει τις ευρωπαϊκές ανάγκες. Μερικές αρχικές προδιαγραφές θα απορριφθούν και µερικές 
πρόσθετες θα δηµιουργηθούν. 
Η εργασία του  OASIS επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσει, ότι οι προδιαγραφές που παράγονται στο 

πρόγραµµα δεν αναπαράγουν κάποια παλιότερη διεθνή δραστηριότητα, είναι κατάλληλες για ένα 
ευρύτερο αριθµό χρηστών αλλά και για τη διασφάλιση της προτυποποίησης στην Ευρώπη.  

 
Προσδοκώµενα: 
Μια συµφωνία εργαστηρίων CEN (CWA), που θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα µέρη, η οποία 

θα παρέχει τα πλαίσια διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ των 
διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης. 

(∆ύο CWAs έχουν επικυρωθεί ήδη, δηλαδή µία για την αναθεώρηση της SIF (School 
Interoperability Framework) αρχιτεκτονικής, υποδοµής, επεξεργασίας µηνυµάτων και  επιπέδου 
µεταφορών, και µία για τη διεθνοποίηση  του SIF και την εναρµόνισή του µε άλλες αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.  Ένα τρίτο και τελικό, η προσαρµογή του µοντέλου δεδοµένων 
του SIF σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, είχε ηµεροµηνία ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2004. 

 

6.5.6. Θέµα 6: Μετάφραση και  προσαρµογή του LOM σε άλλες γλώσσες χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Translation and localization of LOM into other EC 
languages) 
Μεταφράσεις των προηγούµενων εκδόσεων του LOM στα γερµανικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά 

και καταλανικά ήδη υπάρχουν. Ο στόχος είναι να µεταφραστεί σε  τουλάχιστον όλες τις επίσηµες 
EU/EFTA γλώσσες. Οι µεταφράσεις θα πραγµατοποιηθούν από εµπειρογνώµονες, και τα 
αποτελέσµατα θα ελεγχθούν για την ποιότητά τους από το εργαστήριο µαθησιακών τεχνολογιών  της 
CEN/ISSS  πριν διατεθούν στο δηµόσιο τοµέα. 

 
Προσδοκώµενα 
Μεταφράσεις του LOM τουλάχιστον σε όλες τις επίσηµες γλώσσες των EU/EFTA χωρών.  
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7. The Centre for Educational Technology Interoperability 
Standards (CETIS) 

 ( http://www.cetis.ac.uk ) 
 
Το κέντρο αυτό, αντιπροσωπεύει την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Αγγλία, όσον αφορά στα 

πρότυπα διαλειτουργικότητας της ηλεκτρονικής µάθησης, που αναπτύσσονται από διεθνείς 
οργανισµούς όπως οι: IMS Global Consortium, CEN/ISSS,  ΙΕΕΕ, ISO κλπ.  
Χρηµατοδοτείται από την επιτροπή Joint Information Systems Committee (JISC) της χώρας αυτής 

και διευθύνεται από το Bolton Institute σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιου του Wales.  
Παίζει συµβουλευτικό ρόλο σε πανεπιστήµια και κολέγια του Ηνωµένου Βασιλείου, για την 

στρατηγική εφαρµογή των προτύπων της ηλεκτρονικής µάθησης, τόσο από άποψης τεχνικής όσο και 
παιδαγωγικής, επεκτείνοντας το ρόλο του αυτό στη Σκωτία στην Ουαλία και στην Βόρεια Ιρλανδία.  
Το CETIS εµπεριέχει οµάδες που εξετάζουν την υλοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του IMS, 

σε θέµατα όπως: 
• Μεταδεδοµένα 
• Εκπαιδευτικό περιεχόµενο 
• Ερωτήσεις και αξιολογήσεις 
• Προσβασιµότητα 
• Μοντέλο µαθητή  
• Κλπ 

Επίσης εµπεριέχει διατοµεακές οµάδες εργασίας όπως : 
• Παιδαγωγικό φόρουµ 
• Οµάδα µε εστίαση στην δια-βίου εκπαίδευση. 

Το κέντρο διαχειρίζεται τις πληροφορίες γύρω από τα πρότυπα της ηλεκτρονικής µάθησης που 
αναπτύσσονται, δια µέσω οµάδων εργασίας (Workshops), συνεδριάσεων, εκδόσεων και φόρουµ. 
 
 
 

7.1. ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥ CETIS 
 Η ανάπτυξη της σπουδαιότητας και η ραγδαία εξάπλωση της ηλεκτρονικής µάθησης τα τελευταία 

χρόνια, έδωσε τεράστια ώθηση σε προσπάθειες δηµιουργίας διεθνών προτύπων  για την επίτευξη της 
διαλειτουργικότητας, από τις οποίες αξίζει να σηµειωθούν σύµφωνα µε  το CETIS, αυτή του IMS στην 
Αµερική αλλά και στην Ευρώπη αυτές του CEN/ISSS όπως επίσης και από διεθνείς οργανισµούς όπως 
η ΙΕΕΕ και o ISO. Το γεγονός αυτό, επηρέασε το CETIS να δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση 
αυτή, λόγω του ότι ήθελε να αντιπροσωπεύει επιτυχώς και διαχρονικά την ανώτατη και δια βίου 
εκπαίδευση στην Αγγλία και οι εξελίξεις στον τοµέα των προτύπων, εάν δεν τις ακολουθούσε, θα το 
παραµέριζαν από το χώρο εκ των πραγµάτων. Το πρώτο βήµα ήταν ο διαχωρισµός και η 
κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων του, µε την ίδρυση οµάδων (Special Interest Groups ή SIGs), η 
καθεµία από τις οποίες δραστηριοποιείται σε επιµέρους πτυχές που αφορούν την ηλεκτρονική µάθηση. 
Επιπλέον δηµιουργήθηκε κατηγοριοποίηση και στους στόχους που καλούνται να καλύψουν οι 

οµάδες. Προβλέπεται συνεισφορά σε τρεις κατηγορίες στόχων: 
1. στην ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση. 
2. στην εφαρµογή των παραπάνω µέσω εργαλείων και συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης. 
3. στην αποδοχή και υποστήριξη εργαλείων και συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης, τα οποία 

υποστηρίζουν δοσµένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα. 
Η εργασία των δύο τελευταίων κατηγοριών θα διαλευκάνει, το ποιες τεχνικές προδιαγραφές και 

πρότυπα θα έχουν ένα θετικό αποτέλεσµα και ποιες όχι. 
Για την πρώτη  κατηγορία στόχων η γενική πολιτική η οποία ακολουθείται είναι, ότι είναι 

προτιµότερη στους επιµέρους τοµείς, η υιοθέτηση ήδη υπαρχόντων επιτυχηµένων τεχνικών 
προδιαγραφών και προτύπων από άλλους οργανισµούς, από τη δηµιουργία νέων εκ του µηδενός, οι 
οποίες συνήθως δεν προλαβαίνουν την εξέλιξη της τεχνολογίας. 
Η κοινότητα του CETIS περιλαµβάνει ή καλεί µέλη από το φάσµα όλων των εµπλεκοµένων στη 

ανάπτυξη της  ηλεκτρονικής µάθησης. Από δηµιουργούς λογισµικού, τεχνικούς εξειδικευµένους στις 
τεχνολογίες της ηλεκτρονικής µάθησης µέχρι εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Ο στόχος για την 
αντιπροσώπευση όλου του φάσµατος των εργασιών της κοινότητας, είναι να εξασφαλιστεί η 
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δυνατότητα για την διερεύνηση όλων των δυνατών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων για τις 
µεθόδους µάθησης µέσω των τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  
Επειδή οι οµάδες SIGs είναι µέρος του CETIS, αντιπροσωπεύουν και αυτές µε τη σειρά τους την 

τριτοβάθµια και την δια-βίου εκπαίδευση και : 
• έχουν πρόσβαση σε άλλους φορείς για τη δηµιουργία τεχνικών προδιαγραφών και διεθνών 
προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση και µπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις 
αντιπροσωπεύοντας το CETIS στην εργασία των φορέων αυτών. 

• Έχουν πρόσβαση και επικοινωνία µε την κοινότητα της τριτοβάθµιας και δια-βίου 
εκπαίδευσης. 

• Έχουν τη δυνατότητα υποβολής εγγράφων και λεκτικών εισαγωγών στις διαδικασίες 
προδιαγραφών. 

• Έχουν τη δυνατότητα, µε τα παραπάνω, να αυξήσουν την επιρροή της τριτοβάθµιας και 
δια-βίου εκπαίδευσης στο τοµέα της τυποποίησης της ηλεκτρονικής µάθησης. Η αύξηση της 
βαρύτητας αυτών των µορφών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής µάθησης που 
µπορεί να επιφέρει κάθε οµάδα, εξαρτάται από τον αριθµό και την εµπειρία των 
συµµετεχόντων στην οµάδα αυτή, από την ποιότητα του αποτελέσµατος που αποφέρει η 
εργασία τους και φυσικά από την προσπάθεια που καταβάλλει η οµάδα συνολικά. 

 
 
 

7.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

   7.2.1. CETIS-TECHDIS ACCESSIBILITY SIG 
 
Έχει σαν σκοπό : 

• Να ενηµερώσει τους δηµιουργούς εκπαιδευτικού περιεχοµένου και συστηµάτων 
ηλεκτρονικής µάθησης, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της τριτοβάθµιας και δια-βίου 
εκπαίδευσης, για τις οδηγίες και τις τεχνικές προδιαγραφές τις σχετικές µε την 
προσβασιµότητα.  

• Να παρέχει βοηθητικές οδηγίες στους παραπάνω, για την εφαρµογή των τεχνικών 
προδιαγραφών και οδηγιών προσβασιµότητας που αναπτύσσονται.   

• Να προωθήσει την επικοινωνία µεταξύ της τριτοβάθµιας και δια-βίου εκπαίδευσης και των 
φορέων που αναπτύσσουν τις τεχνικές προδιαγραφές.   

• Να αναζητήσει  ζητήµατα προσβασιµότητας στις σχετικές προδιαγραφές του IMS και άλλων 
οργανισµών προτυποποίησης ανάλογα µε την περίπτωση. 

• Να ενεργήσει ως φόρουµ συζήτησης και διάδοσης, που εστιάζει στην ορθή πρακτική µε την 
οποία θα καταστεί η ηλεκτρονική µάθηση προσιτή σε όλους. 

 
Η οµάδα ενδιαφέρεται κυρίως και στρέφει την προσοχή της στις τεχνικές προδιαγραφές του IMS 

AccessForAll Specifications,  τις οδηγίες WAI (Web Accessibility Iniative) του W3C  και της 
εργασίας των DCMI και CEN/ISSS. 

 
Συναντάται κάθε τρίµηνο, και οι πληροφορίες για τις συναντήσεις δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα 

της. Η συµµετοχή σε αυτή είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόµενο από τους χώρους της τριτοβάθµιας 
και δια-βίου εκπαίδευσης. 

 

   7.2.2. EDUCATIONAL CONTENT SIG 
 
Ο σκοπός της οµάδας αυτής είναι να εντοπίσει, αξιολογήσει και να υποστηρίξει τη συµµετοχή της 

τριτοβάθµιας και δια-βίου εκπαίδευσης, στην χρήση προτύπων που αναφέρονται στη 
διαλειτουργικότητα του εκπαιδευτικού περιεχόµενου και ειδικότερα: 

• Στα πρότυπα δηµιουργίας πακέτων εκπαιδευτικού περιεχοµένου (IMS, Content Packaging). 
• Σε γλώσσες που αναπτύσσονται για τη περιγραφή των διδακτικών µεθόδων (IMS, Learning 

Design). 
• Στην αλληλουχία του εκπαιδευτικού περιεχοµένου (IMS, Simple Sequencing). 
• Σε κάθε εξέλιξη από τη πλευρά του IMS για το εκπαιδευτικό περιεχόµενο. 
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Επιπλέον του IMS, παρακολουθεί και τις αντίστοιχες εργασίες άλλων οργανισµών, όπως το SCORM 

της ADL, αλλά και του IEEE,  CEN/ISSS,  ISO, AICC, ARIADNE, PROMETHEUS. 
Οι συναντήσεις της γίνονται κάθε περίπου τρείς µήνες σε διάφορους οικοδεσπότες στην Αγγλία. 
 
Οι δραστηριότητές της είναι, η παραγωγή ενηµερωτικού υλικού σχετικού µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές και η εξέταση στην πράξη συστηµάτων ή περιεχοµένου όσον αφορά στη 
διαλειτουργικότητα. Τα αποτελέσµατα της εργασίας της διατίθενται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόµενο 
και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της. 
 

   7.2.3. THE ENTERPRISE  SIG 
 
Η οµάδα αυτή είναι µια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται µε: 

• Εργασία σχετική µε τις τεχνικές προδιαγραφές του IMS, Enterprise Specification και 
Enterprise Services Specification. 

• Την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν τους µαθητές και το εκπαιδευτικό περιεχόµενο 
µεταξύ ψηφιακών εκπαιδευτικών συστηµάτων. 

• Την συνένωση συστηµάτων διαφόρων κολεγίων για τη δηµιουργία Ελεγχοµένων 
Περιβαλλόντων Μάθησης ( Managed Learning Environments)  

• Τα πλαίσια της ηλεκτρονικής µάθησης, την αρχιτεκτονική και τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου. 
 

Συναντάται τέσσερις φορές ετησίως, σε διαφορετική κάθε φορά περιοχή µέσα στην Αγγλία. Στις 
συναντήσεις αυτές κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παρευρεθεί ελεύθερα. Οι παρουσιάσεις όλων των 
συναντήσεων δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της οµάδας. Στο ενδιάµεσο διάστηµα τα µέλη της 
οµάδας επικοινωνούν δια µέσου µιας οµάδας συζήτησης (e-mail discussion list) η οποία ονοµάζεται  
JISCMail discussion list. 

 
Η οµάδα ασχολείται το διάστηµα αυτό,  µε το JISC ELF (e-Learning Framework). Το ELF είναι ένα 

πλαίσιο µοντέλου αναφοράς, βασισµένο σε µια αρχιτεκτονική η οποία διαχωρίζει τις λειτουργίες που 
απαιτούνται σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα (όπως ο προγραµµατισµός , η αξιολόγηση κλπ), σε 
ξεχωριστές υπηρεσίες. Η αρχιτεκτονική αυτή του τύπου («προσανατολισµένη στις υπηρεσίες» ή 
Services Oriented Architecture), ελπίζεται ότι θα επιτρέψει στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να αλλάξουν 
και να αναπτύξουν την εκπαιδευτική τεχνολογία, οικονοµικά και σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

 
Κάποια από τα µέλη της, µαζί µε µέλη οµάδων άλλων οργανισµών, ξεκίνησαν µια προσπάθεια για τη 

δηµιουργία µιας οµάδας εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί µε την προτυποποίηση των πληροφοριών για 
τη αλληλουχία παρουσίασης των µαθηµάτων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Τη διαχείριση αυτής 
της νέα οµάδας έχει αναλάβει εκπρόσωπος από το Metropolitan πανεπιστήµιο του Manchester.  
 

   7.2.4. METADATA AND DIGITAL REPOSITORY SIG. 
 
Η οµάδα δηµιουργήθηκε για εκείνους από τον τοµέα της τριτοβάθµιας και της δια-βίου εκπαίδευσης 

στην Αγγλία, που ενδιαφέρονται για τη δηµιουργία, αποθήκευση και παροχή µεταδεδοµένων 
(metadata) για την εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα φόρουµ, στο οποίο τα µέλη ανταλλάσσουν την 
εµπειρία και γνώση τους και παρέχουν υποστήριξη το ένα στο άλλο. Η εστίαση της οµάδας έγκειται 
στο πως ήδη υπάρχουσες σχετικές προδιαγραφές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην τριτοβάθµια και 
δια-βίου εκπαίδευση. 
Οι στόχοι της οµάδας είναι: 

• Η παροχή πληροφοριών για τις δραστηριότητες πάνω στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές 
και τα πρότυπα. 

• Η προώθηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών και προτύπων στην Αγγλία 
• Η ενίσχυση της επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών των παραπάνω. 
• Η παροχή επανατροφοδότησης στους δηµιουργούς των τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων. 
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Στις δραστηριότητές της περιλαµβάνεται, εκτός από τη διάδοση των σχετικών προδιαγραφών και την 
ανταλλαγή απόψεων µέσω µιας οµάδας συζήτησης (e- mail list) και προσωπικές συναντήσεις των 
µελών. Επίσης αναλαµβάνει και τη παροχή οδηγιών για την χρήση των παραπάνω τεχνικών 
προδιαγραφών και προτύπων, όπως επίσης και καταλόγων για το ποιος χρησιµοποιεί αυτά τα πρότυπα 
και µε ποιο τρόπο. Τα αποτελέσµατα των εργασιών της αυτών δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της. 

 

   7.2.5. LEARNER INFORMATION PACKAGING GROUP 
 
Η κύρια λειτουργία της οµάδας είναι η αποσαφήνιση, µέσω διαβουλεύσεων, της καλύτερης 

πρακτικής για την καταγραφή των πληροφοριών γύρω από τις µεθόδους µάθησης και την 
αποδοτικότητά τους. Αυτό θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας και της συνέχειας των 
πληροφοριών αυτών. Η πρακτική αυτή θα εκφραστεί από την οµάδα σε «γενικούς όρους», έτσι ώστε 
να δηµιουργηθούν συνεπή και συµβατά, µε τους όρους αυτούς, ψηφιακά συστήµατα υποστήριξης, 
µέσα τους χώρους της τριτοβάθµιας και δια-βίου εκπαίδευσης. 

 
Η άλλη λειτουργία της οµάδας αυτής είναι η προώθηση της δηµιουργίας και η αποδοχή της τεχνικής 

προδιαγραφής του IMS, Enterprise Specification. Η προδιαγραφή αυτή περιγράφει δεδοµένα που 
σχετίζονται µε τις έννοιες, «χαρακτηριστικά», «ιδιότητες», «πρόσωπο», «οµάδα» κλπ. 
Χρησιµοποιώντας αυτές τις γενικές δοµές, µπορούν να καθορισθούν αρκετές σχέσεις-πτυχές στην 
εκπαίδευση.  Η εστίαση βρίσκεται στο να περιγραφεί η σχέση του µαθητή µε το πρόγραµµα µάθησης. 

 

   7.2.6. ASSESSMENT SIG. 
 
Η χρήση υπολογιστών για την αξιολόγηση της γνώσης και της µάθησης των σπουδαστών γίνεται όλο 

και περισσότερο δηµοφιλής στη βρετανική τριτοβάθµια και δια-βίου εκπαίδευση. Η οµάδα αυτή 
οργανώθηκε για να ελέγξει τις σχετικές πρωτοβουλίες για τους επαγγελµατίες της τριτοβάθµιας και 
δια-βίου εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας ότι τα µέλη κρατιούνται ενήµερα για τις δραστηριότητες στην 
ανάπτυξη των σχετικών προτύπων και προδιαγραφών και παρέχοντας ένα φόρουµ για συζήτηση και 
ανταλλαγή γνώσης και εµπειρίας. Η οµάδα εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις ως προς την αξιολόγηση, 
των τοµέων της εκπαίδευσης που αντιπροσωπεύει, διατίθενται προς τους διεθνείς οργανισµούς 
δηµιουργίας σχετικών προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να ληφθούν υπόψη. 
Τη διαχείριση της οµάδας έχει το τµήµα των Learning Services του πανεπιστηµίου Strathclyde στην 

Γλασκόβη. 
Οι συναντήσεις της οµάδας γίνονται ανά τρίµηνο. Στις συναντήσεις αυτές όλοι οι συµµετέχοντες 

έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στα πρότυπα και τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως και να δουν παραδείγµατα  εφαρµογής της QTI (από το IMS) τεχνικής 
προδιαγραφής στην πράξη. 
Τα µέλη της οµάδας µπορούν επίσης τον ενδιάµεσο χρόνο να επικοινωνούν µέσω µιας οµάδας 

συζήτησης (e-mail list). 
 

   7.2.7. FURTHER EDUCATION GROUP 
 
Σύµφωνα µε την αποστολή της, η οµάδα αυτή ασχολείται µε όλα τα  θέµατα που αφορούν την 

επιµόρφωση ή δια-βίου εκπαίδευση.  
Τα αναπτυσσόµενα πρότυπα διαλειτουργικότητας εξασφαλίζουν ότι µπορεί κάποιος να συνδέει µαζί 

συστατικά στοιχεία της εκπαίδευσης µέσω ενός ελεγχόµενου µαθησιακού περιβάλλοντος (Managed 
Learning Enviroment ή MLE) και να δηµιουργεί δραστηριότητες περιεχοµένου, αξιολόγησης και 
επικοινωνίας χωρίς περιορισµούς. Οι νέες τεχνολογίες µπορούν έτσι να συνεισφέρουν θετικά στον 
τοµέα αυτό µάθησης. 
Η στρατηγική της οµάδας είναι: 

• Να αναπτύξει ένα άτυπο δίκτυο µεταξύ όλων εκείνων που ασχολούνται µε τη 
διαλειτουργικότητα στον τοµέα αυτό. 

• Να ενηµερώνει τους οργανισµούς της Αγγλίας που υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα. 
• Να υποστηρίζει την εφαρµογή των διαφόρων προϊόντων της ηλεκτρονικής µάθησης στην δια-

βίου εκπαίδευση. 
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• Να ενθαρρύνει τους ασχολούµενους µε το είδος αυτό της εκπαίδευσης, να συµµετέχουν στις 
SIGs του CETIS, που ασχολούνται µε συγκεκριµένα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές 

• Να αποτελεί ένα αγωγό για τη µεταφορά των σχετικών πληροφοριών στην δια-βίου 
εκπαίδευση.  

 

   7.2.8. PEDAGOGY FORUM 
Το παιδαγωγικό φόρουµ είναι η τελευταία οµάδα που δηµιουργήθηκε µέσα στο CETIS  και στοχεύει 

στην παροχή ενός φόρουµ για να επιτρέψει στις κοινότητες της τριτοβάθµιας και δια-βίου εκπαίδευσης 
της Αγγλίας να εξετάσουν και να συζητήσουν τις παιδαγωγικές επιπτώσεις των προτύπων 
διαλειτουργικότητας και να προσδιορίσει τις απαιτήσεις που µπορούν να εισαχθούν στις σχετικές 
προδιαγραφές.   
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8. Dublin Core Metadata Initiative  (DCMI) 
(http://dublincore.org)  
 
Η Dublin Core Metadata Initiative  ή DCMI  είναι ένας οργανισµός που δηµιουργήθηκε για την  σε 

διεθνή κλίµακα θέσπιση και προώθηση προτύπων για µεταδεδοµένα (metadata) µε σκοπό τη 
διαλειτουργικότητα καθώς και την ανάπτυξη εξειδικευµένων λεξικών για µεταδεδοµένα, τα οποία θα 
περιγράφουν πηγές, παρέχοντας δυνατότητα δηµιουργίας ευφυέστερων ψηφιακών συστηµάτων για 
ανακάλυψη  πληροφορίας. 
Η αποστολή της DCMI είναι να δοθεί η δυνατότητα εντοπισµού διαφόρων πηγών πληροφοριών που 

είναι διαθέσιµες στο ∆ιαδίκτυο. Οι δραστηριότητες, µέσω των οποίων προσπαθεί να επιτύχει το 
παραπάνω είναι: 

1. η ανάπτυξη διεθνών προτύπων για µεταδεδοµένα, για τον εντοπισµό πληροφοριών ανάµεσα 
σε διαφορετικούς τοµείς. 

2. ο καθορισµός ενός πλαισίου για την διαλειτουργικότητα των συνόλων µεταδεδοµένων.  
3. η διευκόλυνση της ανάπτυξης συνόλων µεταδεδοµένων, τα οποία να αντιπροσωπεύουν τις 

ανάγκες µιας τοπικής κοινότητας ή µιας συγκεκριµένης γνωστικής περιοχής, αλλά να είναι 
σε συνάφεια µε τις δραστηριότητες 1 και 2 του οργανισµού. 

 
Οι δραστηριότητες της DCMI περιλαµβάνουν: 

• Ανάπτυξη και συντήρηση προτύπων, όπως π.χ. η οργάνωση συνεδριάσεων για διεθνή 
εργαστήρια και οµάδες εργασίας,  τα οποία εργαστήρια και οµάδες ενεργοποιούνται προς 
την ανάπτυξη και τη διατήρηση των συστάσεων της DCMI. 

• ∆ηµιουργία εργαλείων, υπηρεσιών και τεχνικής υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένου και ενός 
Μητρώου (Registry) για µεταδεδοµένα, το οποίο θα υποστηρίξει τη διαχείριση και τη 
διατήρηση των όρων των  µεταδεδοµένων, σε πολλές διαφορετικές φυσικές γλώσσες. 

• Ενεργοποίηση έξω από το πλαίσιο µιας τοπικής εκπαιδευτικής στρατηγικής, αλλά πάντα σε 
σύνδεσµο µε τη τοπική κοινότητα. Η ενεργοποίηση αυτή ουσιαστικά στοχεύει στην 
ανάπτυξη και στη διάθεση εκπαιδευτικών πηγών ή πηγών κατάρτισης και συµβουλευτικών 
δραστηριοτήτων και µεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. 

 
8.1. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Ο οργανισµός έχει µέλη ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες ή διεθνείς συνεργασίες, αντιπροσωπείες 

κυβερνήσεων, διάφορες διεθνείς δράσεις, εταιρείες κλπ.  Επίσης, σε αυτόν µπορούν να συµµετέχουν 
ως µέλη και µεµονωµένα άτοµα. 
 
Το διοικητικό οργανόγραµµα του DCMI είναι το παρακάτω: 
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Οι κατηγορίες των µελών του οργανισµού είναι: 
I. Host   (οικοδεσπότης του οργανισµού) 

µοιράζεται σηµαντικές διοικητικές ευθύνες και δαπάνες υπαλλήλων του DCMI. Αυτές 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες για τη διοίκηση του προσωπικού, τις νοµικές δαπάνες και την 
υποστήριξη υποδοµής (συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών υπολογιστών, του σχετικού 
λογισµικού, της φιλοξενίας ∆ικτυακών τόπων, της συντήρησης και της ανάπτυξης όλων 
αυτών). Υποδεικνύεται από την επιτροπή επιτρόπων ( DCMI Board of Trustees). 
 

II. Affiliates (θυγατρικές) 
είναι εθνικές ή περιφερειακές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν κοινότητες 
συµµετεχόντων από κάποια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Οι θυγατρικές 
καθιερώνονται σε συµβατική σχέση και έχουν δικαιώµατα και ευθύνες όπως 
υποδεικνύονται σε µια «συµφωνία θυγατρικών» (Affiliate Agreement) που υπογράφεται 
µεταξύ της θυγατρικής και του DCMI (ή του οικοδεσπότη του). Η δοµή και το επίπεδο 
οικονοµικών εισφορών των θυγατρικών προτείνονται από τη διεύθυνση DCMI Directorate 
και αποφασίζονται από την επιτροπή των επιτρόπων του DCMI (DCMI Board of Trustees), 
οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη τους οικονοµικούς παράγοντες τους σχετικούς µε τα σύνολα 
τοπικής προσαρµογής που καλύπτονται από τις θυγατρικές και τις γενικές απαιτήσεις 
προϋπολογισµών του DCMI. Η δοµή και τα επίπεδα αµοιβών αναθεωρούνται τακτικά, 
επιτρέποντας έτσι την προσαρµογή στις αλλαγές των οικονοµικών περιστάσεων και στις 
εξελίξεις των προϋπολογισµών. 
 

III. Sponsors (χορηγοί) 
είναι οργανώσεις που συµβάλλουν οικονοµικά στον DCMI. Έχουν δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις όπως υποδεικνύονται σε µια συµφωνία εγγυοδοσίας (Sponsorship Agreement)  
που εκτελείται µεταξύ του χορηγού και του DCMI (ή του οικοδεσπότη του). Οι κατηγορίες 
εγγυοδοσίας και τα σχετικά επίπεδα συµβολής προτείνονται από τη διεύθυνση του 
οργανισµού (DCMI Directorate) και αποφασίζονται από την επιτροπή των επιτρόπων του 
DCMI (DCMI Board of Trustees). 
 

IV. Volunteers (εθελοντές) 
Η ενεργός, εθελοντική συµµετοχή είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε. Οι εθελοντές που 
δεσµεύονται σε ορισµένους στόχους (επικεφαλείς οµάδων εργασίας, µέλη της Επιτροπής 
Χρήσεων -Usage Board και της Συµβουλευτικής Επιτροπής- Advisory Board , συντάκτες 
και συνεισφέροντες στην τεκµηρίωση  του DCMI) αναφέρονται στον ιστοχώρο του DCMI. 
 

V. General Audience (Γενικό Ακροατήριο) 
Η συµµετοχή στις οµάδες εργασίας του DCMI και η εγγραφή στους καταλόγους των 
διευθύνσεων του DCMI είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε.  
 

VI. Liaisons (συνδεδεµένα µέλη) 
DCMI διατηρεί αλληλοσυνδέσεις µε άλλες οργανώσεις µε κοινά ή σχετικά ενδιαφέροντα µε 
σκοπό τη διευκόλυνση ή την προώθηση των ενδιαφερόντων αυτών. Οι αλληλοσυνδέσεις 
αυτές περιλαµβάνουν ανταλλαγή εµπειρίας και επικοινωνία µε τους συνδεδεµένους 
οργανισµούς, µέσα από κοινές δραστηριότητες. 
 
 

8.2. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
Ενώ οι περισσότερες δραστηριότητες στο DCMI βασίζονται στη συναίνεση, ορισµένες ενέργειες 

εκτελούνται µετά από επίσηµη ψηφοφορία.  
Σε περίπτωση σηµαντικών αποφάσεων που έχουν επιπτώσεις στον οργανισµό συνολικά, 

συµπεριλαµβανοµένου του διορισµού των µελών της επιτροπής των επιτρόπων (Board of Trustees), 
της διάλυσης του οργανισµού, των τροποποιήσεων των τοπικών νόµων και άλλων ζητηµάτων που 
καθορίζονται από την επιτροπή των επιτρόπων, πραγµατοποιείται µια διαδικασία πλήρους ψηφοφορίας 
(Plenary Voting Process) µε τους ψήφους να κατανέµονται ως εξής: η διεύθυνση του DCMI (DCMI 
Directorate) αντιπροσωπεύεται µε µια ψήφο, κάθε µέλος της επιτροπής των επιτρόπων (Board of 
Trustees) εξουσιοδοτείται µε µια ψήφο, κάθε θυγατρικός οργανισµός χωρίς συµµετοχή στην επιτροπή 
των επιτρόπων εξουσιοδοτείται µε µια ψήφο, η οποία δίνεται από οριζόµενο από το θυγατρικό 
οργανισµό πρόσωπο.  

147 



«∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ »   -   ΜΕΡΟΣ ΙΙ                                                                 

Ο κοινός κανόνας, σε όλες τις περιπτώσεις που πραγµατοποιείται ψηφοφορία µέσα στο DCMI,  είναι 
ότι οι διάφορες προτάσεις χρειάζονται περισσότερο από 50% των ψήφων υπέρ και λιγότερο από 25% 
των ψήφων ενάντια. 
 

8.3. ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

1. DCMI Board of Trustees (επιτροπή των επιτρόπων) 

I. Μέλη 
Η επιτροπή των επιτρόπων αποτελείται από το ελάχιστο πέντε και το µέγιστο δέκα µέλη. 
Μια θέση στην επιτροπή των επιτρόπων φυλάσσεται για τον οικοδεσπότη DCMI (DCMI 
Host). Οι θυγατρικές του DCMI αντιπροσωπεύονται από το πολύ τέσσερα µέλη µε 
δικαίωµα ψήφου. Όλες οι άλλες θυγατρικές DCMI έχουν το δικαίωµα να στείλουν στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής, έναν παρατηρητή χωρίς όµως το δικαίωµα ψήφου. Το 
υπόλοιπο της επιτροπής αποτελείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, οι οποίοι 
επιλέγονται βάσει της γεωγραφικής αντιπροσώπευσης, την επιχειρηµατικής τους 
διορατικότητας,  τη γνώση τους στην δραστηριότητα ανάπτυξης προτύπων και της 
δυνατότητάς τους να προωθούν στρατηγικές συµµαχίες. 

II. Υπευθυνότητες 
Η επιτροπή των επιτρόπων παρέχει στρατηγικές συµβουλές στη διεύθυνση του DCMI, 
αποφασίζει σχετικά µε τις προσεγγίσεις και τα επίπεδα των οικονοµικών συνεισφορών, 
επιτηρεί την κατανοµή των οικονοµικών πόρων που διατίθενται στην πρωτοβουλία και 
βοηθά στην εξασφάλιση της υποστήριξης και στην προώθηση της ανάπτυξης του DCMI 
µέσω συνδέσµου µε ιδρύµατα, κυβερνητικές ή µη κυβερνητικές οργανώσεις και διάφορους 
βιοµηχανικούς συνεργάτες.  
Συζητά θέµατα προϋπολογισµού και στρατηγικά ζητήµατα ανάπτυξης και υποβάλει 
συστάσεις για αυτά στη διεύθυνση (Directorate). Τα µέλη της επιτροπής έχουν έναν ενεργό 
ρόλο στον προσδιορισµό ευκαιριών χρηµατοδότησης και συνεργασιών και βοηθούν ενεργά  
τη διεύθυνση να ακολουθήσει αυτές τις ευκαιρίες.  
Μπορεί να θέσει οποιοδήποτε ζήτηµα έχει επιπτώσεις στον οργανισµό DCMI συνολικά και 
να επικαλεσθεί τη διαδικασία πλήρους ψηφοφορίας για αυτό.  
Εάν και όταν το DCMI γίνει νοµικά ανεξάρτητη εταιρεία, η επιτροπή των επιτρόπων θα 
είναι αρµόδια για το διορισµό του διευθυντή της. 

III. ∆ιαδικασία επιλογής και διορισµού 
Οι διορισµοί των µελών στην επιτροπή των επιτρόπων του DCMI γίνονται σε συνεδριάσεις 
της επιτροπής. 
Όταν υπάρχουν περισσότερες από τέσσερις θυγατρικές DCMI, δηµιουργείται ένας 
µηχανισµός για τις διαδικασίες αντιπροσώπευσης και ψηφοφορίας µεταξύ των θυγατρικών.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα µέλη µπορούν να αποµακρυνθούν από την επιτροπή των 
επιτρόπων πριν από τη λήξη του διορισµού τους.  
Οι προτάσεις για το διορισµό ή την αποµάκρυνση των επιτρόπων µπορεί να προέλθουν από 
τη διεύθυνση του DCMI (Directorate), από τα ίδια τα µέλη της επιτροπής των επιτρόπων, 
από τις θυγατρικές του DCMI ή τον οικοδεσπότη του DCMI  και ψηφίζονται µέσω της 
διαδικασίας πλήρους ψηφοφορίας. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον τρεις 
µήνες πριν από την ετήσια διάσκεψη του DCMI. 

IV. Όροι 
Τα µέλη της επιτροπής διορίζονται για τρία χρόνια, µε δυνατότητα ανανέωσης, µε το ένα 
τρίτο των µελών της επιτροπής να είναι επιλέξιµα για ανανέωση ή αντικατάσταση κάθε 
έτος. Μπορούν να παραιτηθούν, εάν το επιθυµούν, οποιαδήποτε στιγµή. 

V. ∆ιαδικασίες αποφάσεων 
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από την επιτροπή των επιτρόπων απαιτούν περισσότερο 
από 50% των θετικών ψήφων και λιγότερο από 25% των αρνητικών ψήφων των εν ενεργεία 
µελών. Σε αµφισβητούµενες περιπτώσεις, η επιτροπή των επιτρόπων µπορεί να αποφασίσει 
να συµβουλευτεί τις θυγατρικές του DCMI και τον οικοδεσπότη του DCMI. Η επιτροπή 
των επιτρόπων µπορεί να ζητήσει από τη διεύθυνση, κοινή σύσκεψη µε τη συµβουλευτική 
επιτροπή του DCMI (Advisory Board). 

VI. Επικοινωνία και τεκµηρίωση 
Η επιτροπή των επιτρόπων επικοινωνεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω µιας οµάδας 
συζήτησης (e-mail list). Όλα τα ψηφίζοντα µέλη της επιτροπής και οι χωρίς ψήφο 
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αντιπρόσωποι των θυγατρικών οργανισµών, καθώς επίσης και η διεύθυνση του DCMI 
περιέχονται στο κατάλογο αυτό. Η επιτροπή πραγµατοποιεί κλήσεις συνεδριάσεων 
σύµφωνα µε τις ανάγκες και επίσης συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο µε φυσική 
παρουσία των µελών της, παράλληλα µε την ετήσια διάσκεψη DCMI και το εργαστήριο. Ο 
χρονοπροσδιορισµός των συνεδριάσεων γίνεται αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα πρίν από 
αυτές, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα µέλη να µπορούν να είναι παρόντα. Η 
ατζέντα των συνεδριάσεων των επιτρόπων διανέµεται εκ των προτέρων και είναι ευθύνη 
της διεύθυνσης του DCMI (Directorate). 

VII. Υποβολή εκθέσεων 
τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής χορηγούνται από τη διεύθυνση (Directorate) 
του οργανισµού, και δηµόσιες περιλήψεις αυτών  δηµοσιεύονται στον ιστοχώρο  του  
DCMI. 
 

2. DCMI Directorate (∆ιεύθυνση του DCMI) 

I. Μέλη 
Η διεύθυνση του DCMI αποτελείται από ένα αριθµό διευθυντών, όπως καθορίζεται από την 
επιτροπή των επιτρόπων  του οργανισµού. Οι διευθυντές µπορεί είτε να είναι έµµισθοι 
υπάλληλοι, είτε ανάδοχοι του ίδιου του DCMI, είτε των θυγατρικών του, είτε του 
οικοδεσπότη του DCMI, είτε να είναι εθελοντικό προσωπικό. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
χρήσης του DCMI (Usage Board)  είναι µέλος της διεύθυνσης DCMI. 

II. Υπευθυνότητες 
Η διεύθυνση του DCMI είναι αρµόδια για την καθηµερινή διαχείριση του οργανισµού  και 
των δραστηριοτήτων του. Το προσωπικό του  DCMI εργάζεται κάτω από την επίβλεψη της 
διεύθυνσης. 

III. ∆ιαδικασίες επιλογής και διορισµών 
Σε περίπτωση κενών, η διεύθυνση ή ίδια διορίζει νέους διευθυντές και τα µέλη του 
προσωπικού µε εξαίρεση το Γενικό ∆ιευθυντή(Managing Director) ο οποίος διορίζεται από 
την επιτροπή των επιτρόπων. 

IV. Όροι 
Οι διευθυντές του DCMI διορίζονται για απροσδιόριστη περίοδο ή κάτω από 
συγκεκριµένους όρους. 

V. ∆ιαδικασίες αποφάσεων 
Η δύναµη απόφασης µέσα στη διεύθυνση του DCMI εναπόκειται στο Γενικό ∆ιευθυντή.  
Οι διευθυντές, τα µέλη της επιτροπής των επιτρόπων, τα µέλη των θυγατρικών του DCMI 
και του οικοδεσπότη DCMI, µπορούν να ασκήσουν έφεση ενάντια στις αποφάσεις της 
διεύθυνσης. Η επιτροπή των επιτρόπων εξετάζει τις περιπτώσεις αυτές. 

VI. Επικοινωνία και τεκµηρίωση 
Η διεύθυνση του DCMI πραγµατοποιεί τις τακτικές προσκλήσεις συνεδριάσεων και 
διασκέψεων, σε µια συχνότητα σύµφωνη µε την εξέλιξη της  εργασίας. Εκθέσεις 
διανέµονται σε όλα τα µέλη της διεύθυνσης του DCMI. Ο Γενικός ∆ιευθυντής κρατά ένα 
αρχείο των προσκλήσεων και των εκθέσεων των συναντήσεων. Η επιτροπή των επιτρόπων 
έχει πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις κατόπιν αιτήσεως. 

VII. Υποβολές εκθέσεων 
Η διεύθυνση, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, υποβάλει εµπιστευτικές εκθέσεις στην 
επιτροπή των επιτρόπων για τη πρόοδο και τη διαχείριση. Επίσης παρουσιάζει δηµόσιες 
εκθέσεις στην Κοινότητα του DCMI, οι οποίες προσδιορίζουν τη θέση του DCMI. Και οι 
δύο τύποι εκθέσεων προετοιµάζονται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. 
 
 

3. Usage Board (επιτροπή χρήσεων) 

I. Μέλη 
Η επιτροπή χρήσεων αποτελείται από τουλάχιστον επτά αλλά οπωσδήποτε  λιγότερους από 
ένδεκα ανθρώπους που διορίζονται από τη διεύθυνση του  DCMI. 
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II. Υπευθυνότητες  
Η αποστολή της επιτροπής χρήσεων είναι να εξασφαλίζει την εξέλιξη των όρων των 
µεταδεδοµένων  που διατηρούνται από την πρωτοβουλία. Αξιολογεί προτάσεις για νέους 
όρους (ή αλλαγές στους υπάρχοντες όρους) λαµβάνοντας υπόψη γραµµατικές αρχές, τη 
σηµασιολογική σαφήνεια, τη χρησιµότητα  και την επικάλυψη µε τους υπάρχοντες όρους. 
Αξιολογεί επίσης τη χρήση των όρων των µεταδεδοµένων  του DCMI στην πράξη, όπως πχ 
τα διάφορα προφίλ εφαρµογών που τους χρησιµοποίησαν. 

III. ∆ιαδικασίες επιλογής και διορισµών 
Τα µέλη επιλέγονται µε βάση  τα ακόλουθα κριτήρια: εµπειρία σχετική µε την ιστορία 
ανάπτυξης και το σκοπό των στοιχείων του συνόλου µεταδεδοµένων   του οργανισµού και 
της σχέσης τους µε το κόσµο των µεταδεδοµένων σε διεθνές επίπεδο, σχέση µε µια 
κοινότητα µεταδεδοµένων  σχετική µε τον οργανισµό DCMI,  προθυµία και ικανότητα να 
δεσµεύσουν το χρόνο και τις δυνάµεις  τους στις λειτουργίες της επιτροπής, ικανότητα 
επικοινωνίας στα αγγλικά, τόσο προφορικής όσο και γραπτής, σε τέτοιο επίπεδο ώστε να 
είναι σε θέση να συντάξουν έγγραφα και να συζητήσουν σύνθετα ζητήµατα σε µια 
συνάντηση οµάδας εργασίας. Η γεωγραφική  προέλευση και η ισοκατανοµή των µελών 
µεταξύ των διαφόρων περιοχών είναι ένα κριτήριο επίσης, αλλά δευτερευόντως. Η 
διεύθυνση του DCMI διορίσει τον προεδρεύοντα της επιτροπής χρήσεων ανάµεσα από τα 
µέλη της επιτροπής αυτής.  
Η διεύθυνση του DCMI επίσης µπορεί να προτείνει το διορισµό µελών  χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, στην επιτροπή. Τα µέλη αυτά µπορεί να αντιπροσωπεύσουν θυγατρικές του DCMI 
ή χορηγούς, ή άλλες οργανώσεις που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των σηµασιολογικών 
προδιαγραφών του DCMI. 

IV. Όροι 
Τα µέλη της επιτροπής χρήσεων διορίζονται για µια διετία, µε δυνατότητα ανανέωσης. 
Έχουν τη δυνατότητα αποχώρησης οποτεδήποτε το θελήσουν. 

V. ∆ιαδικασίες αποφάσεων 
Η επιτροπή επιδιώκει τη συναίνεση, η οποία δικαιολογεί τις αποφάσεις και τις ερµηνείες 
της, τόσο σε επίπεδο αρχής όσο και εµπειρίας/πρακτικής. Για να εγκριθεί, µια πρόταση 
χρειάζεται περισσότερο από 50% των ψήφων υπέρ και λιγότερο από 25% των ψήφων 
ενάντια. Για τις σηµαντικές αποφάσεις ορίζεται, για λόγους παραποµπής, ένας αριθµός και 
η σχετική τεκµηρίωση για αυτές δηµοσιεύεται  στον ιστοχώρο του DCMI. Οι αποφάσεις 
της επιτροπής, διαβιβάζονται στη διεύθυνση  του DCMI για επικύρωση και έγκριση. 

VI. Επικοινωνία και τεκµηρίωση 
Για την εσωτερική επικοινωνία, η επιτροπή χρησιµοποιεί µια e-mail list (οµάδα 
συζήτησης). Τα µηνύµατα αρχειοθετούνται και δηµοσιεύονται. Οι συνεδριάσεις 
πραγµατοποιούνται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. Η  συνεδρίαση σχεδιάζεται κατά τη 
διάρκεια των ετήσιων διασκέψεων, κατά προτίµηση κοντά σε άλλες διασκέψεις, ώστε να 
καταστεί η συµµετοχή δυνατή για όσο το δυνατόν περισσότερα µέλη. Το χρονοδιάγραµµα 
των συναντήσεων, γίνεται γνωστό αρκετά νωρίτερα, έτσι ώστε όσο το δυνατόν 
περισσότερα µέλη να µπορούν να είναι παρόντα. 

VII. Υποβολές εκθέσεων 
Ο πρόεδρος της επιτροπής είναι αρµόδιος για την προετοιµασία και την υποβολή στη 
διεύθυνση του DCMI, µιας γραπτής αναφοράς σχετικής µε συνεδριάσεις και διασκέψεις. 
Με βάση αυτήν την αναφορά και µετά από την επικύρωση των αποφάσεων της επιτροπής, 
ο Γενικός ∆ιευθυντής διαβιβάζει τις αποφάσεις στην κοινότητα του DCMI. Οι αποφάσεις οι 
σχετικές µε τη σηµασιολογία, συµπεριλαµβάνονται σε µια αναφορά τεκµηρίωσης στον 
ιστοχώρο του DCMI. 
 

4. Advisory Board (Συµβουλευτική Επιτροπή) 

I.  Μέλη  
Η συµβουλευτική επιτροπή αποτελείται από: τους προεδρεύοντες των οµάδων εργασίας, 
τους επίσηµους συνδέσµους µε άλλους οργανισµούς που έχουν δραστηριότητες στα 
µεταδεδοµένα (metadata),  τους αντιπροσώπους των θυγατρικών οργανισµών καθώς και 
προσκεκληµένους εµπειρογνώµονες που διορίζονται από τη διεύθυνση του DCMI. 
Τα µέλη της διεύθυνσης του DCMI είναι αυτοδίκαια µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής, 
όπως είναι και τα µέλη της επιτροπής χρήσεων. Η συµβουλευτική επιτροπή προεδρεύεται 
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και συγκαλείται από το διευθυντή του DCMI.  Ένας ή περισσότεροι αντιπρόεδροι µπορούν 
να διοριστούν ανάλογα µε τις ανάγκες. 
Τα µέλη της δεσµεύονται στη αποστολή που τους ανατέθηκε και τις αρχές του DCMI.  
Πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν τους κατάλληλους πόρους για τα καθήκοντά 
τους, εκφράζοντας τουλάχιστον θεµελιωµένα τις απόψεις τους σχετικά µε τα ζητήµατα που 
παρουσιάζονται, πριν από τη συµµετοχή τους στην επιτροπή. Τα µέλη αναµένονται να 
συµµετέχουν σε κανονική βάση στις συζητήσεις της συµβουλευτικής επιτροπής, είτε 
λαµβάνοντας µέρος στις συνεδριάσεις είτε συµµετέχοντας µε άλλους προβλεπόµενους 
τρόπους επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεσυνεδριάσεις, IRC) που παρέχονται 
ως εναλλακτικές λύσεις. 

II. Υπευθυνότητες 
Η επιτροπή δίνει συµβουλές στη διεύθυνση του DCMI, για όλα τα τεχνικά και στρατηγικά 
ζητήµατα που εµφανίζονται στην λειτουργία του οργανισµού. Έχει διπλό ρόλο: εσωτερικά 
στον οργανισµό ο ρόλος της είναι να βοηθήσει και να συµβουλέψει για τις εξελίξεις που 
πραγµατοποιούνται µέσα στον  DCMI, ενώ  έξω από τα όρια του οργανισµού ο  ρόλος της 
είναι η επικοινωνία µε την κοινότητα των συµµετεχόντων και άλλες παγκόσµιες 
πρωτοβουλίες σχετικές µε τα µεταδεδοµένα. Παίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην 
αναθεώρηση της σύστασης και των δραστηριοτήτων των οµάδων εργασίας. Εδώ η επιτροπή  
δίνει περισσότερη έµφαση στον εντοπισµό και την επισήµανση πιθανών συγκρούσεων 
µεταξύ των δραστηριοτήτων των οµάδων, στην υποβολή προτάσεων συντονισµού µεταξύ 
των οµάδων εργασίας, και στη πρόταση συγκεκριµένων επαφών µε άτοµα, οµάδες ή 
οργανώσεις έξω από τον DCMI.  
Η συµβουλευτική επιτροπή διατηρεί ισχυρές συνδέσεις µε την επιτροπή χρήσεων, η οποία 
είναι πρωτίστως αρµόδια για τα σηµασιολογικά ζητήµατα. 

III. ∆ιαδικασίες επιλογής και διορισµών 
Κάθε θυγατρική του DCMI έχει το δικαίωµα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο στη 
συµβουλευτική επιτροπή. Οι προεδρεύοντες των οµάδων εργασίας και τα µέλη της 
επιτροπής χρήσεων είναι αυτοδίκαια µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής. Η διεύθυνση του 
DCMI διορίζει πρόσθετα µέλη, τα οποία έχουν συγκεκριµένη εµπειρία ή αντιπροσωπεύουν 
συγκεκριµένες κοινότητες, ανάλογα µε την περίπτωση. 

IV. Όροι  
Τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής, διορίζονται για διάστηµα τριών ετών, µε 
δυνατότητα ανανέωσης. Μπορούν επίσης να παραιτηθούν εάν το απαιτούν  επαγγελµατικές 
ή προσωπικές υποχρεώσεις.  

V. ∆ιαδικασίες αποφάσεων 
Η συµβουλευτική επιτροπή δεν έχει καµία επίσηµη διαδικασία ψηφοφορίας και λειτουργεί 
σε ένα πλαίσιο διαβουλεύσεων, διερευνώντας τις δυνατότητες συναίνεσης. Εάν πρέπει να 
λειτουργήσει διαφορετικά, θα πρέπει να εκφράσει και την κατάλληλη εξήγηση και 
αιτιολόγηση για τη διαφοροποίηση. Σε περίπτωση σύγκρουσης η επιτροπή των επιτρόπων 
καλείται να ενεργήσει ως διαιτητής. 

VI. Επικοινωνία και τεκµηρίωση 
Η συµβουλευτική επιτροπή λειτουργεί µε e-mail list (οµάδα συζήτησης), τηλεφωνικές 
διασκέψεις και άλλες µορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τουλάχιστον µια συνεδρίαση 
πραγµατοποιείται παράλληλα µε την ετήσια διάσκεψη του DCMI.  Το χρονοδιάγραµµα των 
συνεδριάσεων γίνεται γνωστό αρκετά νωρίτερα, έτσι ώστε να παραβρεθούν  σε αυτές όσο 
το δυνατό περισσότερα µέλη. 

VII. Υποβολές εκθέσεων 
Ο Γενικός διευθυντής του DCMI αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµπεριλάβει τα σχετικά 
µε τις δραστηριότητες, τις συνεδριάσεις και τις συστάσεις της συµβουλευτικής επιτροπής 
στην εµπιστευτική του έκθεση προς την επιτροπή των επιτρόπων. Επίσης στοιχεία των 
συνεδριάσεων της επιτροπής αυτής δίνονται από το Γενικό ∆ιευθυντή σε περίληψη και στις 
δηµόσιες ανακοινώσεις του οργανισµού. 
 

8.4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
DCMI 

 
1. Οικονοµικό έτος  
Το οικονοµικό έτος του DCMI λήγει την τελευταία ηµέρα του µήνα Ιουνίου ή κάποια άλλη 

ηµεροµηνίας που µπορεί να καθοριστεί κατά διαστήµατα από ψήφισµα της επιτροπής των επιτρόπων. 
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2. Χώροι καταθέσεων 
Τα χρήµατα του οργανισµού, κρατιούνται σε δολάρια ΗΠΑ σε έναν καθορισµένο ξεχωριστό 

λογαριασµό του κάθε φορά οικοδεσπότη (host) και χρησιµοποιούνται από τη διεύθυνση του DCMI 
κάτω από την επίβλεψη της επιτροπής των επιτρόπων.  
 

3. Πηγές  
Οι πηγές των εισοδηµάτων του DCMI περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται,  τις συνεισφορές των 

οικοδεσποτών, τις συνεισφορές των θυγατρικών και αµοιβές και επιχορηγήσεις εγγυοδοσίας.  Ο 
οργανισµός δεν δέχεται συνεισφορές κάτω από όρους που παραλλάζουν  το θεµελιώδη χαρακτήρα του 
ως ανοικτή και ανεξάρτητη οργάνωση. 
 

4. Αναθέσεις και υποβολή εκθέσεων 
Η διεύθυνση του DCMI, κάτω από την επίβλεψη της επιτροπής των επιτρόπων, ορίζει τα οικονοµικά 

κεφάλαια του DCMI που θα διατεθούν για άµεσες δαπάνες, σχετικές µε τις δραστηριότητες της 
οργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων εργολαβίας προσωπικού και των ταξιδιών της 
διεύθυνσης του DCMI, του προσωπικού του DCMI ή άλλων που συµβάλλουν σε συγκεκριµένες 
δραστηριότητες.  
Η διεύθυνση υποβάλλει έκθεση στην επιτροπή των επιτρόπων σε ετήσια βάση. Αυτές οι εκθέσεις 

τίθενται επίσης στην διάθεση των θυγατρικών του οργανισµού.  
 
8.5. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Παρουσία στο ∆ιαδίκτυο 

Ο οργανισµός διατηρεί παρουσία στο ∆ιαδίκτυο, για να προωθήσει την οργάνωση, τις 
δραστηριότητές του και τα πρότυπα του DCMI. Η ενηµέρωση του ιστοχώρου αποτελεί ευθύνη της 
διεύθυνσης του οργανισµού. 
 

2. Αναφορές τεκµηριώσεων 

Ο DCMI διαθέτει ένα σύνολο βασικών εγγράφων και άλλων υλικών, σαν αναφορές τεκµηρίωσης για 
τη θέσπιση των µεταδεδοµένων που δηµιούργησε και συντηρεί. Αυτό το σύνολο τεκµηρίωσης 
παρέχεται για χρησιµοποίηση ως παραποµπή ή για αναζήτηση οδηγιών και µπορεί να «κατεβαστεί» 
από τον ιστοχώρο του DCMI, σε οποιονδήποτε υπολογιστή  και για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς κανένα 
κόστος στους χρήστες. Τα πνευµατικά δικαιώµατα και άλλες πολιτικές του οργανισµού 
διευκρινίζονται ρητά στον ιστοχώρο του. 
 

3. Οµάδες εργασίας 

Οι οµάδες εργασίας διαµορφώνονται και διαλύονται σε συνάρτηση µε την εργασία που 
αναλαµβάνουν και την εµπειρία των µελών τους να ολοκληρώσουν την εργασία αυτή. Οι οµάδες 
εργασίας αποτελούνται από εθελοντές µε ενδιαφέρον, εµπειρία και διαθέσιµο χρόνο ώστε  να 
συµβάλουν στη λύση των προβληµάτων.  
Υπάρχουν οδηγίες του DCMI προς τις οµάδες εργασίας, οι οποίες καθορίζουν τις διαδικασίες που 

υιοθετούνται στην ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών από τον οργανισµό, όπως και για την εκπλήρωση  
άλλων στόχων προς όφελός του.  Οι οµάδες εργασίας έχουν πρόεδρο και αντιπρόεδρο, οι οποίοι είναι 
και µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής. Οι οµάδες του οργανισµού, που την περίοδο αυτή είναι 
ενεργές, είναι: 

 
I. Accessibility Working Group 

Το 2004, η οµάδα εργασίας ολοκλήρωσε το σύνολο των στόχων που της είχε ανατεθεί και 
παρήγαγε ένα σύνολο εγγράφων, που θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός νέου DC- στοιχείου 
µεταδεδοµένων, το οποίο θα καλείται DC-accessibility. Η επιτροπή χρήσεων πρόκειται να 
ολοκληρώσει την εργασία, γύρω από αυτό, στο κοντινό µέλλον. Η οµάδα εργασίας, πρέπει 
να ολοκληρώσει µερικές υποχρεώσεις για να ικανοποιήσει την επιτροπή χρήσεων: η 
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περιγραφή του όρου πρέπει να απλοποιηθεί και θα πρέπει να δοθούν ορισµένες τιµές 
κειµένου για το νέο στοιχείο, οι οποίες πιθανόν να είναι χρήσιµες σαν οδηγός για τους 
χρήστες που δεν θα έχουν περιεκτικότερες τιµές. Το µοντέλο µεταδεδοµένων για τον νέο 
όρο περιγράφει τις ανάγκες και τις προτιµήσεις των ανθρώπων για τη δυνατότητα 
πρόσβασης.  

II. Agents Working Group 
Με στόχο: 

• Την ανάπτυξη των λειτουργικών απαιτήσεων για τους ψηφιακούς πράκτορες 
(agents). 

• Να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις υπάρχουσες συµβάσεις για την περιγραφή 
των πρακτόρων σε σχέση µε τις  λειτουργικές απαιτήσεις. 

• Την ανάπτυξη οδηγιών για ένα σύνολο στοιχείων µεταδεδοµένων που θα αφορούν  
τους πράκτορες. 

III. Architecture Working Group 
Οι στόχοι της οµάδας εργασίας είναι να συζητήσει και να αναπτύξει ένα µοντέλο, µια 
στρατηγική και κάποιο προσανατολισµό για τη πρακτική επέκταση των µεταδεδοµένων του 
DCMI, χρησιµοποιώντας τις επικρατούσες δικτυακές τεχνολογίες (XML/RDF/XHTML). 

IV. Citation Working Group 
Με στόχο τη συµφωνία σε µηχανισµούς, οι οποίοι θα παρέχουν ένα, συµβατό µε το Dublin 
Core , σύνολο ιδιοτήτων µεταδεδοµένων, για πληροφορίες παραποµπής και καταγραφής 
στις βιβλιογραφικές πηγές. 

V. Collection Description Working Group 
Με στόχο να: 

• Παρέχει ένα φόρουµ για ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από τις διεθνώς υπάρχουσες 
δραστηριότητες  για την περιγραφή  συλλογών.    

• Αναπτύξει  ένα προφίλ εφαρµογής  για τον οργανισµό (DC AP), για περιγραφή στο 
επίπεδο των συλλογών.   

• Αναπτύξει  τα υποστηρικτικά  υλικά για τη χρησιµοποίηση του προφίλ αυτού 
εφαρµογής. 

VI. Date Working Group 
Με στόχο να: 

• Παρέχει ένα φόρουµ για συζήτηση ζητηµάτων σχετικών µε την αντιπροσώπευση της 
ηµεροµηνίας και του χρόνου στα µεταδεδοµένα. 

• Ενθαρρύνει  τη θέσπιση προτύπων και πρακτικών που θα ενισχύσουν τη 
διαλειτουργικότητα των πληροφοριών ηµεροµηνίας και χρόνου που µεταγράφονται  στα 
µεταδεδοµένα του οργανισµού.   

 
VII. DC-Kernel/ERC Working Group 

Ο στόχος είναι ένα καινούργιο µοντέλο διαµόρφωσης των µεταδεδοµένων του οργανισµού, 
το οποίο περιέχει ένα πυρήνα τεσσάρων σηµασιολογικών περιοχών. Η δηµιουργία των 
στοιχείων µεταδεδοµένων  γίνεται ευκολότερη και οικονοµικότερη. Η οµάδα συντηρεί ένα 
φόρουµ γύρω από το ζήτηµα αυτό, προσπαθώντας να απαντήσει στα προκύπτοντα, µε αυτή 
τη θεώρηση, προβλήµατα. 
 

VIII. Education Working Group 
Οι στόχοι της οµάδας εργασίας περιλαµβάνουν τη διατήρηση της συζήτησης και την 
ανάπτυξη προτάσεων για τη χρήση των µεταδεδοµένων του οργανισµού,  στη περιγραφή 
των εκπαιδευτικών πηγών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη ισχυρών (επισήµων 
αλλά και άτυπων) εργασιακών σχέσεων µεταξύ όλων των υπαρχόντων διεθνώς οργανισµών 
προτυποποίησης µεταδεδοµένων, τα οποία χρησιµοποιούνται  για την περιγραφή πηγών της  
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, µε στόχο τη διαλειτουργικότητα στην εκπαιδευτική 
κοινότητα. Η οµάδα εργασίας θα αναπτύξει ένα άτυπο γραφείο ενηµέρωσης, που θα 
ασχολείται µε τις σχετικές δραστηριότητες του τοµέα διεθνώς. Το πεδίο των ενδιαφερόντων 
της οµάδας εργασίας περιλαµβάνει τα µεταδεδοµένα για τον εντοπισµό, τη χρήση, και τη 
διαχείριση εκπαιδευτικών πόρων, που θα χρησιµοποιούνται µεταξύ πολλών εθνικών και 
διατοµεακών κοινοτήτων εκπαίδευσης (π.χ., προσχολική, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, επαγγελµατική και τεχνική κατάρτιση, δια βίου µάθηση κλπ). 

IX. Environment Working Group 
Αυτή η οµάδα είναι φόρουµ για µεµονωµένα άτοµα και οργανισµούς που συµµετέχουν 
στην εφαρµογή των DC µεταδεδοµένων στον τοµέα του περιβάλλοντος 
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X. Global Corporate Circle 

Ασχολείται µε την εφαρµογή των µεταδεδοµένων του οργανισµού στον τοµέα των 
επιχειρήσεων, τόσο εσωτερικά όσο και για την επικοινωνία µεταξύ τους. 

XI. Government Working Group 
Η οµάδα είναι ένα φόρουµ για άτοµα που συµµετέχουν στην εφαρµογή µεταδεδοµένων  του 
οργανισµού, µέσα και ανάµεσα  στις κυβερνητικές αντιπροσωπείες και τους διεθνείς 
κυβερνητικούς οργανισµούς. 

XII. Libraries Working Group 
Με στόχο: 

• Να ενθαρρύνει  την αύξηση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των µεταδεδοµένων του 
οργανισµού και άλλων µεταδεδοµένων που χρησιµοποιούνται στις βιβλιοθήκες.  

• Να κρατήσει τη κοινότητα των βιβλιοθηκών ενήµερη σχετικά µε τις εξελίξεις στον 
οργανισµό. 

• Να ενθαρρύνει τη δηµιουργία µιας κοινότητας ανθρώπων, που εφαρµόζουν τα 
µεταδεδοµένα του οργανισµού στον τοµέα.  

• Να διατηρήσει το προφίλ εφαρµογής DC-Lib του οργανισµού για να ικανοποιούνται 
οι ανάγκες της κοινότητας αυτής. 

XIII. Localization and Internationalization Working Group 
Αυτή η οµάδα είναι ένα φόρουµ για άτοµα και οργανώσεις από τις διεθνείς κοινότητες, 
στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώση από την 
εµπειρία τους στις τοπικές ή εξειδικευµένες εφαρµογές των µεταδεδοµένων του οργανισµού 
και  ιδέες σχετικές µε τις εφαρµογές αυτές.  

XIV. Persistent Identifier Working Group 
Η αξία των µεταδεδοµένων µπορεί να ενισχυθεί πολύ από την εφαρµογή των ψηφιακών 
δεικτών(αναγνωριστικών) που θα είναι διεθνώς µοναδικοί και που θα παραµένουν ως έχουν 
µε το πέρασµα  του χρόνου. Η οµάδα αυτή εργασίας στοχεύει να εξετάσει τις διαθέσιµες 
επιλογές, να υποβάλει συστάσεις σχετικές µε τη χρήση των δεικτών και εάν κριθεί 
απαραίτητο, να προσδιορίσει έναν ή περισσότερους τύπους δεικτών που θα  πρέπει να 
αναγνωριστούν και τυπικά  από τον DCMI στο µέλλον. 
Η οµάδα εργάζεται σε συνεργασία µε άλλους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης, ανάλογα 
µε την περίπτωση, κυρίως όπου τα οφέλη µπορούν να προσδιοριστούν εύκολα από αυτή. 

XV. Preservation Working Group 
Με στόχο: 

• Να συλλέγει πληροφορίες και να αναθεωρεί, το υπάρχον σχήµα συντήρησης 
µεταδεδοµένων.   

• Να ερευνά για  πιθανή ανάγκη ύπαρξης σχήµατος συντήρησης µεταδεδοµένων, ανά 
πεδίο εξειδικευµένης εφαρµογής.  

• Να βρίσκεται σε επικοινωνία κατά περίπτωση µε άλλα διεθνή προγράµµατα 
συντήρησης µεταδεδοµένων.  

 
XVI. Registry Working Group 

Ο γενικός στόχος της οµάδας είναι να εστιάζει στη συνεχή ανάπτυξη του Μητρώου 
µεταδεδοµένων του DCMI. Η οµάδα παρέχει ένα φόρουµ για συζήτηση γύρω από τις 
σχετικές µε τα Μητρώα δραστηριότητες και διευκολύνει τη συνεργασία µε την κοινότητα 
του ISO 11179, τον Σηµαντικό Ιστό (Semantic Web) και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες σε 
ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. 
Οι συγκεκριµένοι στόχοι της είναι: 

• Η παροχή ενός φόρουµ για τη συζήτηση των λειτουργικών απαιτήσεων.  
• Την προώθηση της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής των Μητρώων µεταδεδοµένων προς 
ένα διεθνές µοντέλο. 

• Την αξιολόγηση, τον προσδιορισµό και την εφαρµογή επεκτάσεων στο λογισµικό 
των Μητρώων, ώστε τα Μητρώα αυτά να υποστηρίζουν τις ετερογενείς ανάγκες των 
διαφορετικών  κοινοτήτων, αλλά και να διευκολύνεται η συνεργασία µεταξύ των. 

• Την εξεύρεση λύσεων για την εφαρµογή και τη διάθεση µεταδεδοµένων  σε πολλές 
γλώσσες µέσω ενός δικτύου αλληλοσυνδεδεµένων Μητρώων. 

XVII. Standards Working Group 
Η οµάδα είναι ένα φόρουµ για άτοµα που συµµετέχουν σε διάφορες προσπάθειες 
τυποποίησης, ώστε να διατηρηθεί η επαφή µεταξύ τους και να παρακολουθηθεί η εξέλιξη 
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του οργανισµού µέσω των διαφορετικών διαδικασιών ανάπτυξης προτύπων. Αυτή η οµάδα 
ενδιαφέρεται συγκεκριµένα για ζητήµατα σχετικά µε τη διαµόρφωση των µεταδεδοµένων 
του οργανισµού  και την αποδοχή τους µέσα στις πρωτοβουλίες δηµιουργίας προτύπων 
όπως η CEN ή ο ISO. 

XVIII. Tools Working Group 
Αυτή η οµάδα εργασίας προορίζεται να υποστηρίξει τον προγραµµατισµό και τη συζήτηση 
για εργαστήρια τα οποία δηµιουργούνται για την ανάπτυξη εργαλείων και εφαρµογών, που 
βασίζονται στα µεταδεδοµένα του οργανισµού. 

XIX. User Documentation Working Group 
Χρησιµεύει ως ένα φόρουµ για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ζητήµατα σχετικά µε την 
καθοδήγηση των χρηστών και για την ανατροφοδότηση στις νέες εκδόσεις -"Using Dublin 
Core." - του οδηγού, του γλωσσάριου και της βιβλιογραφίας που προετοιµάζονται από την 
εκδοτική οµάδα. Οι εκδόσεις δηµοσιεύονται µόνο στο ∆ιαδίκτυο και είναι ελεύθερα 
διαθέσιµες προς χρήση για διάφορους χρήστες που επιθυµούν να δηµιουργήσουν οδηγούς 
για µεµονωµένα προγράµµατα (…πρέπει να γίνει η αναφορά στη πηγή). Αυτήν την 
περίοδο, αποτελούνται από τρία τµήµατα: Using Dublin Core (Diane Hillmann), 
Γλωσσάριο όρων (Mary Woodley) και επιλεγµένη βιβλιογραφία (Corey Harper). Το τµήµα 
Using Dublin Core θα αναθεωρηθεί για να συµβαδίσει µε τα τυποποιηµένα µεταδεδοµένα 
του οργανισµού. Το γλωσσάριο θα ενηµερώνεται συνεχώς όταν πρέπει να προστεθούν νέοι 
όροι. Η βιβλιογραφία αναθεωρείται σε ετήσια βάση. 

 
 

4. Ετήσια διάσκεψη και εργαστήριο 

Ως τµήµα της λειτουργίας του, ο DCMI διοργανώνει µια ετήσια διάσκεψη και ένα εργαστήριο. Από 
κοινού µε το ετήσιο γεγονός, πραγµατοποιούνται οι συνεδριάσεις της επιτροπής των επιτρόπων, της 
επιτροπής χρήσεων και της συµβουλευτικής επιτροπής. 

 
Η έδρα του οργανισµού και η φυσική του διεύθυνση είναι κάθε φορά, η περιοχή των εγκαταστάσεων 

που διαθέτει σε αυτόν ο οικοδεσπότης του (host). Τη περίοδο αυτή ο οικοδεσπότης είναι το On Line 
Computer Library Center, Inc ή αλλιώς OCLC (Dublin, Ohio, U.S.A.). Υπάρχει παρουσίαση των 
µεταδεδοµένων του Dublin Core στα ελληνικά στην παρακάτω διεύθυνση. 

http://www.ionio.gr/~sarantos/dc/dublincore10.html  
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9. EdNA on line  (Educational Network Australia) 
   (http://www.edna.edu.au) 
 
Η EdNA είναι µια on-line υπηρεσία η οποία στοχεύει να υποστηρίξει και να προωθήσει τα οφέλη 

του ∆ιαδικτύου πάνω στη µάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Αυστραλία. Οργανώνεται 
γύρω από το αυστραλιανό αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών και τα εργαλεία που διαθέτει παρέχονται 
για ελεύθερη χρήση στους αυστραλούς εκπαιδευτικούς. Χρηµατοδοτείται από τους αρµόδιους για την 
παροχή εκπαίδευσης οργανισµούς στην Αυστραλία – και τις κυβερνήσεις όλων των πολιτειών της.  
 
Λειτουργεί σαν υπηρεσία, πληροφοριών, επικοινωνιών και παροχής υπηρεσιών: 

 
Σαν υπηρεσία πληροφοριών, η EdNA παρέχει δύο βασικές on-line λειτουργίες:  

• Ένα κατάλογο που περιέχει πληροφορίες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 
Αυστραλία.   

• Μια βάση δεδοµένων, για αναζήτηση πόρων στο ∆ιαδίκτυο, χρήσιµων για τη διδασκαλία και 
τη µάθηση. 

 
Σαν υπηρεσία επικοινωνιών, η EdNA on-line στοχεύει να προωθήσει τη συνεργασία και τη 

συνεργασία σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Αυστραλία και να διευκολύνει 
την αύξηση διαφόρων δικτύων κοινού συµφέροντος και πρακτικής.  
 
Σαν υπηρεσία παροχής υπηρεσιών για συστήµατα και τοµείς  της εκπαίδευσης και της κατάρτισης η 

EdNA on-line παρέχει επίσης ένα σύνολο εργαλείων δηµιουργίας (developer’s kit), για να βοηθήσει 
την εφαρµογή των χωρίς κόστος υπηρεσιών της σε άλλους ιστοχώρους και δικτυακές πύλες.   
 

9.1. Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ EDNA ON LINE 
 
Ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο education.au limited (http://www.educationau.edu.au/) κάτω 

από την εγγύηση και τη διοίκηση των Υπουργών  της εκπαίδευσης και κατάρτισης των πολιτειών της 
Αυστραλίας, διαχειρίζεται την EdNA on line. 
Η  δραστηριότητα  του οργανισµού είναι να αναπτύξει και να διαχειριστεί υπηρεσίες, που 

αναπτύσσονται δικτυακά  σε εθνικό επίπεδο και ωφελούν τον τοµέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης. Χρησιµοποιεί συνεργατικές και συµβουλευτικές διαδικασίες, µε στόχο τη δηµιουργία 
δικτύων και τη συλλογική προσέγγιση, στην αντιµετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που 
παρουσιάζονται από την οικονοµία της εποχής του ∆ιαδικτύου και των Πληροφοριών. Στοχεύει επίσης 
να προσθέσει περαιτέρω αξία σε αυτές τις διαδικασίες, µέσω του στρατηγικού σχηµατισµού εθνικών 
και διεθνών συµµαχιών, µε παρόµοιες κυβερνητικά χρηµατοδοτούµενες οργανώσεις. 
Ο οργανισµός αυτός παίζει επίσης και το ρόλο ηγετικής καθοδήγησης για την  ανάπτυξη και τον 

προσδιορισµό προτύπων, σχετικών µε τις -σε δικτυακή σύνδεση - υπηρεσίες πληροφοριών και παρέχει 
τέτοιου είδους υπηρεσίες, όπως αυτές για τη διαχείριση του «edu.au» ιστοχώρου. 
 

9.2. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ EDNA ON LINE 
 
Καθένας µπορεί να έχει πρόσβαση στον ιστοχώρο της EdNA on line.  Όλοι ενθαρρύνονται όχι µόνο 

να τον χρησιµοποιήσουν αλλά και να συµβάλουν στην εξέλιξή του. Οι πόροι, οι πληροφορίες, και οι 
περιοχές επικοινωνίας είναι στη διάθεση όλων, για χρήση τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη 
κατάρτιση. Ο καθένας µπορεί να συµβάλει, είτε προτείνοντας µια ιστοσελίδα, είτε παρέχοντας µια 
έρευνα για µαθησιακούς πόρους στο ∆ιαδίκτυο, είτε παρέχοντας ανατροφοδότηση για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες, είτε συµµετέχοντας στη συζήτηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω του φόρουµ 
που παρέχει ο οργανισµός, είτε γινόµενος µέλος της κοινότητας συλλογής, εξέλιξης και 
χρησιµοποίησης µεταδεδοµένων. 
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9.3. ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΤΗΣ EDNA ON LINE 
 
Η EdNA on-line διατηρεί σε ισχύ διάφορες στρατηγικές εθνικές και διεθνείς συµµαχίες. Αυτές οι 

συµµαχίες έχουν ως σκοπό να ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ τοµέων, συστηµάτων, οργανισµών 
των χωρών ώστε να µοιραστούν εµπειρία, ιδέες και λύσεις για τη χρησιµοποίηση των τεχνολογιών των 
Επικοινωνιών και της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και τη κατάρτιση. 
Οι συµµαχίες διαµορφώνονται µε εταιρίες  οι οποίες ασχολούνται µε την  εκπαίδευση και τη 

κατάρτιση, µε πολιτειακές κυβερνητικές αντιπροσωπείες και οργανώσεις , µε τις οποίες η EdNA on 
line ανταλλάσσει εκπαιδευτικό περιεχόµενο και µεταδεδοµένα και µε διεθνείς οργανώσεις και 
προγράµµατα που παρουσιάζουν παρόµοιες συµπληρωµατικές πορείες.   
 
Ο στόχος πίσω από την ανάπτυξη των συµµαχιών αυτών, είναι να υποστηριχθεί στην Αυστραλία η 

δηµιουργία µιας οµοσπονδιακής εθνικής υποδοµής πληροφοριών, µε χαρακτηριστικά τη 
διαλειτουργικότητα και την ανάπτυξη και εφαρµογή προτύπων και συµφωνηθέντων πρωτοκόλλων. 
Επίσης ένας δεύτερος στόχος είναι η από κοινού εργασία µε τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
για τους τρόπους που θα χρησιµοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες.  
 

9.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Ως τµήµα της διαδικασίας επιχειρησιακού προγραµµατισµού για την EdNA on-line, η education.au 

διευθύνει µια εκτενή διαδικασία συµβουλευτικής και συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων περιοχών της 
Αυστραλίας και της Αυστραλιανής κυβέρνησης, για να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες του EdNA  on 
line αναπτύσσονται παράλληλα µε τη, τοπική σε κάθε Πολιτεία, κατάσταση του  τοµέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και ότι παρέχουν επιπρόσθετη αξία στις πρωτοβουλίες που συναντώνται 
στις περιοχές αυτές. 
Η διαδικασία αυτή άρχισε µε τη δηµιουργία,  στις 17-18 Φεβρουαρίου 2004, ενός  εργαστηρίου 

ανάπτυξης του EDW από την  education.au, στο οποίο οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να στείλουν τους 
αντιπροσώπους τους. Το εργαστήριο αυτό λειτούργησε σαν ένα εθνικό think-tank και καταρχήν 58 
άτοµα συµµετείχαν σε αυτό, καταρτίζοντας ένα κατάλογο στρατηγικών κατευθύνσεων. 
Το επόµενο βήµα είναι η επικύρωση των κατευθύνσεων αυτών σε κάθε επί µέρους Πολιτεία. Για το 

σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν εργαστήρια (Workshops). 
Για το 2004 αναπτύχθηκαν σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του (EDW) τρία διαφορετικά εργαστήρια 

(Workshops): 
1. Εργαστήριο Α: 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, υπεύθυνους βιβλιοθηκών, 
δηµιουργούς ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου, διαχειριστές ή υπευθύνους ιστοσελίδων και 
διαχειριστές περιεχοµένου. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να καθοδηγήσει όλους τους 
προηγούµενους, στις υπηρεσίες, τις σχετικές µε τις δραστηριότητες του καθενός, που 
προσφέρονται από τον EdNA on line, αλλά και να τους βοηθήσει στην προσπάθεια να 
υλοποιήσουν δραστηριότητες σύµφωνες µε αυτές. 
Σύµφωνα µε τον EdNA on line η συµµετοχή θα βοηθούσε το κάθε µέλος να: 

I. να κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές µε 
τον τοµέα του 

II. να µάθει να χρησιµοποιεί καλύτερα τις δυνατότητες αναζήτησης πληροφορίας αλλά 
και να παρακολουθεί καλύτερα τις ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις του οργανισµού. 

III. να νοιώσει οικείος µε τα εργαλεία εκείνα τα οποία παρέχονται δωρεάν και ευνοούν την 
συνεργατικότητα και την επικοινωνία. 

IV. να µάθει πως µπορεί να δηµιουργήσει ένα προσωπικό περιβάλλον το οποίο θα του 
παρουσιάζει τις υπηρεσίες του οργανισµού. 

V. να ανακαλύψει µια ολόκληρη περιοχή ευκαιριών για συνεργασία.  
 

2. Εργαστήριο Β: 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι διατηρούν σελίδες στο ∆ιαδίκτυο για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών τους αλλά και σε διαχειριστές ή υπευθύνους ιστοσελίδων και εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου. Οι συµµετέχοντες σε αυτό το εργαστήριο θα πρέπει να έχουν οικειότητα µε τη 
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χρήση του δικτυακού τόπου του οργανισµού, αλλά και να έχουν βασικές γνώσεις της HTML. 
Σύµφωνα µε τον EdNA on line η συµµετοχή θα βοηθούσε το κάθε µέλος να: 

I. Να ανακαλύψει τρόπους µε τους οποίους θα εµπλουτίσει το περιεχόµενο της 
ιστοσελίδας του, µε δωρεάν περιεχόµενο παρεχόµενο από τον EdNA on line. 

II. Να πληροφορηθεί πως κάποιοι άλλοι οργανισµοί χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του 
Edna on line. 

III. Να ενηµερωθεί για τους διαφορετικούς τρόπους χρησιµοποίησης σε ιστοσελίδες, 
περιεχοµένου που προσφέρεται στην ιστοσελίδα του EdNA on line. 

IV. Να µπορεί να εφαρµόσει τα προηγούµενα. 
V. Να έχει την ευκαιρία να συζητήσει γύρω από το θέµα και µε άλλους συµµετέχοντες. 

 
3. Εργαστήριο Γ: 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, υπευθύνους βιβλιοθηκών, 
διαχειριστές και υπευθύνους ιστοσελίδων και εκπαιδευτικού περιεχόµενου, αλλά και υπευθύνους 
προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Πρόκειται για ένα εργαστήριο του οποίου ο σκοπός είναι να δοθούν στον συµµετέχοντα οι 
δυνατότητες και του Α και του Β εργαστηρίου. 
 

9.5. Η EDNA ON LINE ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ. 
 

Α. Australian Information and Communications Technology in 
Education Committee (AICTEC) 
Πρόκειται για  µια διατοµεακή, εθνική οµοσπονδιακή επιτροπή, αρµόδια για την παροχή συµβουλών 

σε όλους τους  υπουργούς παιδείας των πολιτειών της Αυστραλίας, για την οικονοµική και 
αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των σε απευθείας σύνδεση (on line) τεχνολογιών στην αυστραλιανή 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Αποτελεί ένα είδος οµοσπονδιακού εθνικού φόρουµ για συµβουλές πάνω 
σε αυτό το τοµέα. 
Στην AICTEC συµµετέχουν αντιπρόσωποι από σχολεία, από τοµείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

από τοµείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και εκφράζει τόσο τα δηµόσια όσο και τα ιδιωτικά συµφέροντα 
γενικότερα του τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Αυστραλία.  
Η αποστολή της είναι να ενθαρρυνθεί στην Αυστραλία η πρόοδος της διδασκαλίας µέσω της 

αποτελεσµατικής και αποδοτικής χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών  και των σε 
απευθείας σύνδεση υπηρεσιών (on line) που αυτές προσφέρουν και µε αυτόν τον τρόπο να επιτραπεί 
σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητά τους, 
αυξάνοντας έτσι και τη ζωτικότητα της κοινωνίας και της οικονοµίας της Αυστραλίας.  
Η βασική της λειτουργία είναι να υποστηρίζει συµβουλευτικά το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο 

Υπουργών Παιδείας και Κατάρτισης στην Αυστραλία, για την αποτελεσµατική και οικονοµική 
χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έτσι συµβουλεύει 
το Οµοσπονδιακό αυτό Συµβούλιο για τις προτεραιότητες στην εξέλιξη της χρησιµοποίησης των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση, εξασφαλίζει συµβουλές και προτροπές ειδικών στον τοµέα τις οποίες 
προµηθεύει στο Συµβούλιο, αλλά και συµβουλεύει το Συµβούλιο για τη διαχείριση των ήδη 
υπαρχόντων δραστηριοτήτων χρησιµοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη 
κατάρτιση. Μία τέτοια δραστηριότητα, ίσως η πλέον βασική είναι ο oργανισµός  EdNA on line, ο 
οποίος ελέγχεται από την εταιρεία education.au limited την ιδιοκτησία της οποίας έχουν οι Υπουργοί 
Παιδείας και Κατάρτισης των πολιτειών της χώρας, όπως ήδη έχουµε αναφέρει. H AICTEC αποτελεί 
ένα κεντρικό συστατικό µέρος του EdNA on line. Τον Οκτώβριο του 1999 η επιτροπή AICTEC ίδρυσε 
µια υποεπιτροπή την AICTEC Standards and Interoperability Committee (ASIC), η οποία ασχολείται 
καθαρά µε τα πρότυπα για την ηλεκτρονική µάθηση. Η ASIC συνεργάζεται µε διάφορους φορείς µε 
στόχο την ανάπτυξη, χρήση και προώθηση τεχνικών προτύπων για την υποστήριξη της τεχνολογίας 
των Πληροφοριών και της Πληροφορικής σε όλους της τοµείς που περιλαµβάνει η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση. Παρέχει εξειδικευµένες συµβουλές για τα θέµατα αυτά στην AICTEC και διαµέσου αυτής 
στο Οµοσπονδιακό Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας. Φροντίζει να εξυπηρετεί τα συµφέροντα όλων των 
συµµετεχόντων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, έχει διασυνδέσεις µε διάφορους 
διεθνείς φορείς που εργάζονται πάνω στα πρότυπα για την ηλεκτρονική µάθηση και προσπαθεί να 
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εµπλέξει κάθε ενδιαφερόµενο στην προσπάθεια ανάπτυξης προτύπων στην Αυστραλία διαµέσου 
αυτής. 
Ο οργανισµός EdNA on line, διαθέτει στον ιστοχώρο του µια βάση δικτυακής αναζήτησης 

προτύπων, που προέρχεται από την δουλειά της ASIC. Η βάση αυτή είναι κατηγοριοποιηµένη στις 
παρακάτω κατηγορίες: 

 Accessibility 
 Access Management 
 Architectures 
 Assessment & Competencies 
 Collaborative Technologies 
 Directory Services 
 Enterprise Systems 
 E- Portfolios 
 Intellectual Property 
 Knowledge, Information, Content Management 
 Learning Design 
 Learning Profiling 
 Metadata 
 Pervasive Computing 
 Portals and Portlets  
 Search 
 Vocabularies 

Χρησιµοποιώντας την αναζήτηση διαµέσου της ιστοσελίδας της EdNA on line ο ενδιαφερόµενος 
µπορεί να ενηµερωθεί για τις διεθνείς προσπάθειες προτυποποίησης στην συγκεκριµένη κατηγορία. 
 

Β. Το πρότυπο µεταδεδοµένων του EdNA on line. 
Ο οργανισµός EdNA on line έχει δηµιουργήσει ένα πρότυπο µεταδεδοµένων,  το οποίο στηρίζεται 

στο διεθνές αναγνωρισµένο σύνολο µεταδεδοµένων της DCMI. Η διατήρηση του συνόλου 
µεταδεδοµένων της εφαρµογής του EdNA on line, έχει ανατεθεί σε µια οµάδα εργασίας που έχει 
δηµιουργηθεί από αυτόν, η οποία οµάδα αναφέρεται τόσο στην υποεπιτροπή προτύπων της AICTEC 
την ASIC, όσο και στην διοικητική επιτροπή της education.au που ελέγχει τον οργανισµό. Ο σκοπός 
του συνόλου µεταδεδοµένων του EdNA on line είναι η υποστήριξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ 
όλων των τοµέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Αυστραλία, στην περιοχή της έρευνας, 
εντοπισµού και διαχείρισης µαθησιακών πόρων από δίκτυα. Η θέσπιση του προτύπου, σύµφωνα µε τον 
οργανισµό, θα βοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην δηµιουργία και χρησιµοποίηση εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου, το οποίο θα µπορεί να περιγραφεί πλήρως. Η κύρια εφαρµογή του προτύπου 
µεταδεδοµένων του οργανισµού αυτή τη στιγµή είναι η διευκόλυνση της συνάθροισης των 
µεταδεδοµένων των εκπαιδευτικών πόρων από όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας και για όλους τους 
τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε αυτές. 

To πρότυπο περιλαµβάνει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραµµών µαζί µε ένα σύνολο στοιχείων 
µεταδεδοµένων. 
Βρίσκεται στην έκδοση v 1.1. και είναι διαθέσιµο δωρεάν από τον ιστοχώρο του EdNA on line στην 

διεύθυνση: 
http://www.edna.edu.au/edna/go/engineName/filemanager/pid/385/edna_metadata.doc;jsessionid=8660
101DB62F5FBA69D6C7FA05F2D920?actionreq=actionFileDownload&fid=4864  
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10. Gateway to Educational Materials (GEM). 
(http://geminfo.org)  
 
Πρόκειται για ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό στις ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύει µια συνεργατική 

προσπάθεια για την παροχή στους εκπαιδευτικούς εύκολης και γρήγορης πρόσβασης σε ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο που υπάρχει σε διάφορες ιστοσελίδες, δηµόσιες -είτε οµοσπονδιακές είτε 
των πολιτειών, ιστοσελίδες διαφόρων πανεπιστηµίων, ιστοσελίδες µη κερδοσκοπικών αλλά και 
εµπορικών οργανισµών. Η προσπάθεια αυτή αφορά την εύκολη πρόσβαση σε διαφόρους τύπους 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου, όπως σχέδια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σχέδια 
µαθήµατος έως και εκπαιδευτικές εφαρµογές που τρέχουν διαδικτυακά και εφαρµογές αξιολόγησης 
εκπαιδευτικού έργου και µαθητικών ικανοτήτων. Ο αριθµός των εκπαιδευτικών πηγών που διέθετε ο 
οργανισµός τον Ιανουάριο του 2005 είναι πάνω από 41000. 
Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1996 και η αρχική εργασία ήταν η διαµόρφωση και δηµιουργία της 

κατάλληλης αρχιτεκτονικής και του απαραίτητου λογισµικού και των υλικών εκπαίδευσης. Μετά την 
ολοκλήρωση της  εργασίας αυτής, παρουσιάστηκε το 1997 µε το όνοµα GEM. Η χρήση του (δικτυακός 
τόπος) είναι ελεύθερη για τον καθένα. 
Χρηµατοδοτήθηκε τουλάχιστο κατά ένα µέρος από το Τµήµα Εκπαίδευσης της Οµοσπονδιακής 

κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αυτό βεβαίως χωρίς να αποτελέσει κάποιου είδους δέσµευση για τον 
οργανισµό ότι θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και να προωθεί διαδικτυακά τις πολιτικές θέσεις της 
κυβέρνησης, επίσης ούτε να προωθεί λογότυπα εµπορικών οργανισµών που µπορεί να έχουν κάποια 
σχέση υποστηρίζοντας µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο την κυβέρνηση. Ο οργανισµός είναι µέρος του 
Information Institute of Syracuse (ISS), ενός σχολείου για µελέτες στις σπουδές Πληροφορικής στο 
Πανεπιστήµιο Syracuse. 

 
 
 
 

10.1. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
Ενώ η χρήση του ιστοχώρου του οργανισµού είναι ελεύθερη για τον καθένα, εάν κάποιος 

οργανισµός, ίδρυµα κλπ θέλει να δηµοσιεύσει και να προωθήσει τις δικές του εκπαιδευτικές 
εφαρµογές µέσω του GEM, θα πρέπει να γίνει µέλος. Αυτό δεν απαιτεί οικονοµική συνεισφορά. 
Υπάρχουν έξι διαφορετικές οµάδες µελών: 
 
1. User Consortium (and Associate Members) 
Η οµάδα αυτή αποτελεί το ευρύτερο δυνατό επίπεδο συµµετοχής και αποτελείται από όλους τους 
οργανισµούς µέλη, σε κάθε επίπεδο συµµετοχής. Το µέγεθος της είναι απεριόριστο. Ο ρόλος της 
είναι η προώθηση του “The Gateway” (www.thegateway.org) στους εκπαιδευτικούς και τους εν 
δυνάµει συλλέκτες εκπαιδευτικού περιεχοµένου, όσο και της προώθησης του προφίλ εφαρµογής του 
GEM, σαν ένα πρότυπο για την αναπαράσταση εκπαιδευτικού υλικού στο ∆ιαδίκτυο. Συναντάται 
τουλάχιστον µια φορά το έτος. Σε αυτή περιέχονται εκτός από τους διάφορους οργανισµούς και 
µεµονωµένα άτοµα  τα οποία υποστηρίζουν το σκοπό και τα οράµατα του GEM. Τα µέλη της 
οµάδας έχουν την δυνατότητα να δράσουν συµβουλευτικά προς την ∆ιοικούσα Επιτροπή  (GEM 
Governance Board ), έχουν την ευκαιρία για ενηµέρωση και εκπαίδευση στην αιχµή της τεχνολογίας 
αλλά και τεχνική υποστήριξη στην προσπάθειά τους αυτή, έχουν την δυνατότητα να θέσουν τις 
γνώµες τους για θέµατα που αφορούν το προφίλ εφαρµογής του GEM και το δικτυακό τόπο του και 
να συµµετάσχουν στις οµάδες εργασίας. 
 
2. Users Group (Χρήστες) 
Η οµάδα αυτή αποτελείται από οργανισµούς οι οποίοι χρησιµοποιούν, είτε την δικτυακό τόπο του 
GEM είτε το προφίλ εφαρµογής για τη διακίνηση εκπαιδευτικού υλικού µέσω του ∆ιαδικτύου και 
επίσης υποστηρίζουν τους στόχους του οργανισµού. Και σε αυτήν, ο αριθµός των συµµετεχόντων 
είναι απεριόριστος και ο ρόλος της είναι πάλι η προώθηση του ιστοχώρου και του προφίλ εφαρµογής 
του GEM, σαν πρότυπο για την διακίνηση εκπαιδευτικού υλικού στο ∆ιαδίκτυο. Τα µέλη της έχουν 
τις  ίδιες παροχές-ευκαιρίες µε την συµµετοχή τους στον οργανισµό µε την προηγούµενη οµάδα. Τα 
µέλη συναντώνται, είτε προσωπικά - είτε ηλεκτρονικά, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. Στην οµάδα 
αυτή γίνονται δεκτοί µόνο οργανισµοί και όχι µεµονωµένα άτοµα. 
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3. Collection Holders (κάτοχοι συλλογών) 
Η οµάδα αυτή αποτελείται από οργανισµούς οι οποίοι διαθέτουν συλλογές από εκπαιδευτικό υλικό, 
οι οποίες περιέχονται ή πρόκειται να συµπεριληφθούν στους καταλόγους του ιστοχώρου του GEM. 
Μεµονωµένα άτοµα µπορεί να συµµετέχουν στην κατηγορία αυτή, εφόσον διαθέτουν παρόµοιες 
συλλογές, κατόπιν θετικής έγκρισης της αίτησης των, από την Οµάδα ∆ιαχείρισης (Administrative 
Group) του οργανισµού. Τα µέλη της κατηγορίας συναντώνται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, είτε 
προσωπικά είτε µέσω τηλεδιασκέψεων. Στον ρόλο τους, εκτός από αυτόν των µελών των 
προηγούµενων οµάδων συµπεριλαµβάνεται και η δηµιουργία καταλόγων και η παροχή αρχείων 
εγγραφών στα περιεχόµενα της  τοπικής ιστοσελίδας και στην ιστοσελίδα του οργανισµού, όπως και 
η κατοχή και η παροχή αναγνωρισµένων προτύπων για την αυθεντικότητα και την ποιότητα του 
περιεχοµένου. Η κατηγορία αυτή έχει, εκτός των υπολοίπων προνοµίων που έχουν οι προηγούµενες 
οµάδες και αντιπροσώπευση στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του GEM. 
4. Governance Board (∆ιοικούσα Επιτροπή) 
Η οµάδα αυτή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την έγκριση της πολιτικής του οργανισµού καθώς 
και των διαδικασιών που ακολουθούνται σε αυτόν. Η οµάδα έχει αντιπροσώπους από όλες τις 
κατηγορίες συµµετεχόντων. Αποτελείται από: 

 Τέσσερις αντιπροσώπους από την οµάδα Users Group 
 Τέσσερις αντιπροσώπους από την οµάδα Collection Holders 
 ∆ύο αντιπροσώπους από την οµάδα Administrative Group 

Υπάρχουν τρείς συν-πρόεδροι της οµάδας. Οι δύο εκλέγονται µεταξύ των αντιπροσώπων, ο ένας της 
οµάδας Users Group και ο άλλος της οµάδας Collection Holders. Οι συν-προεδρίες αυτές ορίζονται 
και εκλέγονται από την υπάρχουσα οµάδα Governance Board για δύο συνεχή έτη. Μια τρίτη συν-
προεδρία προέρχεται από ένα αντιπρόσωπο της οµάδας Administrative Group. 
Ο ρόλος της οµάδας αυτής είναι η διαµόρφωση και η επίβλεψη των πολιτικών και διαδικασιών που 
αφορούν τον οργανισµό και τον ιστοχώρο  του, η λήψη αποφάσεων που αφορούν την ιδιότητα 
µέλους της οµάδας Collection Holders και  ο σχεδιασµός για την συνέχεια του οργανισµού. Τα µέλη 
της συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Παίζει συµβουλευτικό ρόλο προς τις οµάδες 
εργασίας, όσον αφορά στις πολιτικές και τις κατευθύνσεις, παίρνει αποφάσεις για τον οργανισµό, 
όπως π.χ. για την ίδρυση µιας νέας οµάδας εργασίας, αξιολογεί την απόδοση της οµάδας 
Administrative Group. 
 
5. Working Groups 
Είναι οι οµάδες εργασίας του GEM. Σχηµατίζονται για να παρέχουν συστάσεις και λύσεις σε θέµατα 
και προβλήµατα σχετικά µε το σκοπό του οργανισµού. Οι οµάδες εργασίας δηµιουργούνται για ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µε καθορισµένους σκοπούς και σαφώς καθορισµένα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα. 
H δηµιουργία µιας οµάδας εργασίας, ξεκινά από την επισήµανση για την ανάγκη αυτή, από την 
οµάδα Administrative Group ή από µέλη της οµάδας Consotium membership, στα υπόλοιπα µέλη 
της οποίας γίνεται γνωστό διαµέσου του ∆ιαδικτύου. Η οµάδα Consotium membership θα πρέπει να 
αποφασίσει εάν το θέµα για το οποίο πρόκειται να δηµιουργηθεί οµάδα εργασίας, βρίσκεται ήδη σε 
επεξεργασία σε κάποιο άλλο περισσότερο εξειδικευµένο οργανισµό. Εάν όντως αυτό συµβαίνει, δε 
δηµιουργείται οµάδα εργασίας, αλλά κάποιο µέλος της Consortium αναλαµβάνει να παίξει το ρόλο 
του συνδέσµου µεταξύ των οργανισµών και να ενηµερώσει τα µέλη του GEM για τις εξελίξεις και τα 
αποτελέσµατα. Η προεδρία για τις οµάδες εργασίας είναι εθελοντική. Καλούνται να την καταλάβουν 
τα µέλη του οργανισµού. Εάν δεν προσφερθεί κανένα µέλος τότε η οµάδα εργασίας δε 
δηµιουργείται. Τα µέλη των οµάδων εργασίας συνεργάζονται διαµέσου τηλεδιασκέψεων και 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα συµπεράσµατα της οµάδας και οι υποδείξεις της δηµοσιεύοντας 
στην ιστοσελίδα της στο δικτυακό χώρο του GEM. Η οµάδα Governance Board έχει µέσω 
ψηφοφορίας των µελών της, την ευθύνη για την αποδοχή των συστάσεων των οµάδων εργασίας. Ο 
πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος κάθε οµάδας εργασίας έχουν το δικαίωµα να παρευρίσκονται 
στις συνεδριάσεις της Governance Board κατά το χρονικό διάστηµα που η οµάδα τους είναι ενεργή. 
 
6. Administrative Group 
Έχει σαν έργο τη διαχείριση και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στον οργανισµό. Η 
χρηµατοδότηση της προέρχεται µέχρι τώρα από το Τµήµα Εκπαίδευσης της Οµοσπονδιακής 
Κυβέρνησης. ∆ιαχειρίζεται όλα τα ζητήµατα του οργανισµού, παίζει συµβουλευτικό ρόλο στην 
Governance Board και στις οµάδες εργασίας, εφαρµόζει τις πολιτικές  και τις αποφάσεις της 
Governance Board, διευθετεί όλα τα σχετικά µε  τις διάφορες συναντήσεις των µελών του 
οργανισµού. Η οµάδα αυτή έχει αντιπροσώπους σε κάθε άλλη λειτουργική οµάδα του οργανισµού 
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και όπως αναφέρθηκε, δύο αντιπροσώπους στην Governance Board στην οποία κατέχει και τη θέση 
µιας συν- προεδρίας. 

 

10.2. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
 Ο οργανισµός GEM  διαθέτει στην ουσία σχήµατα µεταδεδοµένων, µε τα οποία µπορεί να 

προσφέρει σύνδεση µέσω του ∆ιαδικτύου µε πηγές ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµένου, οι οποίες 
είναι διασπαρµένες σε διάφορες ιστοσελίδες. Όλες αυτές οι διασπαρµένες πηγές περιεχοµένου είναι, 
µέσω µεταδεδοµένων, επιµελώς κατηγοριοποιηµένες από το GEM. Τα µεταδεδοµένα του οργανισµού 
χρησιµεύουν επίσης για να περιγραφεί  και το είδος του εκπαιδευτικού αυτού περιεχοµένου.  

 
Παίζει δηλαδή ένα ρόλο σύµφωνα και µε το όνοµά του Gateway, σαν το ρόλο που παίζουν οι πύλες 

(Gateways) που συνδέουν µεταξύ τους τα µικρότερα δίκτυα στον Παγκόσµιο ιστό. Ο GEM όµως, 
περιορίζεται σε πηγές εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 

 
Τα GEM µεταδεδοµένα βασίζονται στα δεκαπέντε στοιχεία του συνόλου  µεταδεδοµένων της DCMI, 

τα οποία είναι διεθνώς γνωστά και αποδεκτά. Σήµερα υπάρχουν 21 στοιχεία µεταδεδοµένων του GEM, 
εύκολα στην χρησιµοποίηση.  
Στον ιστοχώρο του ο οργανισµός επιτρέπει στον καθένα την αναζήτηση των κατηγοριοποιηµένων 

πηγών εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Οι περισσότερες από αυτές παρέχονται από τους δηµιουργούς 
τους δωρεάν. Οι σηµερινές περιοχές έρευνας και αναζήτησης στον εκπαιδευτικό τοµέα είναι η 
διαµόρφωση από τον οργανισµό υπηρεσιών Μητρώου για τα χρησιµοποιούµενα από αυτόν λεξιλόγια, 
ανάπτυξη πρωτοκόλλων και ανάπτυξη σχηµάτων σε στόχο την γεφυροποίηση των πηγών 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, µε τα διάφορα πρότυπα. 

 

10.2.1. ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPLICATION PROFILES)ΤΟΥ GEM 
 
Στον οργανισµό GEM, τα προφίλ εφαρµογών τεκµηριώνονται: 

 Σαν ένα σύνθετο σχήµα, αποτελούµενο από ιδιότητες (στοιχεία και εκλεπτύνσεις στοιχείων 
µεταδεδοµένων) τα οποία προέρχονται από ένα ή από περισσότερα σύνολα µεταδεδοµένων, 
κυρίως από σύνολα που έχουν το δικό τους namespace στο ∆ιαδίκτυο. 

 Σαν κανόνες που αφορούν την χρήση των ιδιοτήτων, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι 
καθορίζουν το πότε κάποια ιδιότητα είναι υποχρεωτική, προαιρετική ή εξαρτώµενη από τις 
συνθήκες ή ακόµα και στο εάν µπορούν να υπάρχουν περισσότερα του ενός στιγµιότυπα 
της ιδιότητας σε κάθε περιγραφή µε µεταδεδοµένα (repeatable –επαναλαµβανόµενες). 

 Σαν καλύτερες πρακτικές. Ένα σύνολο προτροπών στο ποιες – ποιου είδους τιµές µπορούν 
να συνδεθούν σε συγκεκριµένες ιδιότητες. 

Ο οργανισµός δηµοσιεύει στον ιστοχώρο του ένα πίνακα µε τα στοιχεία µεταδεδοµένων που 
δηµιούργησε και τις εκλεπτύνσεις τους, καθώς επίσης ορίζει τρία διαφορετικά προφίλ εφαρµογών. Οι 
χρήστες των εφαρµογών αυτών µπορούν να χρησιµοποιήσουν περισσότερα στοιχεία (τοπικές 
ιδιότητες) εάν είναι αναγκαίο. 
Τα τρία προφίλ εφαρµογών που διαθέτει ο GEM είναι: 

1. Gateway Life: αντιπροσωπεύει το ελάχιστο επίπεδο κατηγοριοποίησης, το οποίο απαιτείται 
για να συµπεριληφθεί µια περιγραφή µεταδεδοµένων στον ιστοχώρο του οργανισµού. 

2. Gateway Full: περιέχει όλα τα στοιχεία της προηγούµενης, αλλά επιπλέον και άλλα που 
κάνουν αναλυτικότερη την περιγραφή. 

3. GEM: αυτό το προφίλ εφαρµογής είναι το πληρέστερο και περιέχει όλες τις διαθέσιµες 
ιδιότητες, συµφωνεί δε µε την αρχή του DCMI, ότι όλες οι ιδιότητες θα πρέπει να είναι 
προαιρετικές και επαναλαµβανόµενες (repeatable). Το προφίλ εφαρµογής αυτό 
χρησιµοποιείται και σαν µέτρο σύγκρισης για την πιστοποίηση από τον οργανισµό κάποιας 
εφαρµογής. 

 
 
Ο πίνακας µε τα στοιχεία metadata είναι: 
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Στοιχεία metadata Εκλεπτύνσεις  Gateway Lite  Gateway Full GEM

  N  OR  OR

age N  OR  OR

beneficiary AR GEM-BEN AR GEM-BEN OR

educationLevel AR GEM-LEVEL AR GEM-LEVEL OR

mediator AR GEM-MED AR GEM-MED OR

audience 

prerequisites OR  OR  OR

  N  N  OR

catalogingOrganization M  M  OR

catalogingTool M  M  OR

cataloging 

individualCataloger A  A  OR

  N  N  OR

MARC_Annotator OR  OR  OR

MARC_Artist OR  OR  OR

MARC_Author OR  OR  OR

MARC_Cartographer OR  OR  OR

MARC_Composer OR  OR  OR

MARC_Creator OR  OR  OR

MARC_Editor OR  OR  OR

MARC_Interviewee OR  OR  OR

MARC_Interviewer OR  OR  OR

MARC_Narrator OR  OR  OR

MARC_Photographer OR  OR  OR

MARC_Reviewer OR  OR  OR

contributor 

MARC_Sponsor OR  OR  OR

  N  OR  OR

spatial N DCMI Point 
ISO 3166 
DCMI Box 
TGN 

OR DCMI Point 
ISO 3166 
DCMI Box 
TGN 

OR

coverage 

temporal N DCMI Period 
W3CDTF 

OR DCMI Period 
W3CDTF 

OR

creator   N  N  OR

  N  N  ORdate 

available N  O DCMI Period 
W3CDTF 

OR
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created O W3CDTF O W3CDTF OR

dateAccepted N  O W3CDTF OR

dateCopyrighted N  O W3CDTF OR

dateSubmitted N  O W3CDTF OR

issued N  O W3CDTF OR

modified N  OR W3CDTF OR

placedOnline N  O W3CDTF OR

recordCreated M W3CDTF M W3CDTF OR

 

valid N  O DCMI Period 
W3CDTF 

OR

  MR  MR  OR

abstract N  OR  OR

description 

tableOfContents N  OR  OR

duration   OR  OR  OR

essential 
resources 

  OR  OR  OR

  N  N  OR

extent N  O  OR

medium M IMT M IMT OR

format 

platform N  OR  OR

  M URI M URI OR

bibliographicCitation N  OR  OR

publicID O  OR  OR

sid M  M  OR

identifier 

sdn C1  C1  OR

  N  N  OR

assessment OR GEM-AM OR GEM-AM OR

grouping OR GEM-GRO OR GEM-GRO OR

instructionalMethod 

teachingMethods OR GEM-TM OR GEM-TM OR

language   C2R RFC1766 
ISO 639-2 

C2R RFC1766 
ISO 639-2 

OR

provenance   N  OR  OR

  C3  C3  ORpublisher 

onlineProvider M  M  OR

  N  N  ORrelation 

conformsTo C4R  C4R  OR
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hasBibliographicInfoIn OR  OR  OR

hasFormat OR  OR  OR

hasPart OR  OR  OR

hasVersion OR  OR  OR

isChildOf OR  OR  OR

isContentRatingFor OR  OR  OR

isDataFor OR  OR  OR

isDerivedFrom OR  OR  OR

isFormatOf OR  OR  OR

isOrderInfoFor OR  OR  OR

isOverviewOf OR  OR  OR

isParentOf OR  OR  OR

isPartOf OR  OR  OR

isPeerReview OR  OR  OR

isReferencedBy OR  OR  OR

isReplacedBy OR  OR  OR

isRequiredBy OR  OR  OR

isRevisionHistoryFor OR  OR  OR

isSiblingOf OR  OR  OR

isSiteCriteria OR  OR  OR

isSponsoredBy OR  OR  OR

isVersionOf OR  OR  OR

references OR  OR  OR

replaces OR  OR  OR

 

requires OR  OR  OR

  OR  OR  OR

accessRights N  OR  OR

license N  OR  OR

rights 

priceCode M GEMpriceCode M GEMpriceCode OR

rightsHolder   N  OR  OR

standards   N  N  OR

subject   AR Varies 
See GEM-S 
See ERIC

AR Varies 
See GEM-S 
See ERIC

OR

source   N  N  OR
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  MR  MR  ORtitle 

alternative OR  OR  OR

type   M GemType 
DCMIType 

M GemType 
DCMIType 

OR

 
Όπου: 

• A=προαιρετικό αλλά προτεινόµενο  
• C=εξαρτώµενο από τις συνθήκες  
• M=υποχρεωτικό  
• N=µη επιτρεπόµενο  
• O=προαιρετικό  
• R=επαναλαµβανόµενο  

Και 
C1= Εάν τα µοναδικά προσδιοριστικά έχουν οριστεί σε µεµονωµένα αρχεία από τον κάτοχο της 
συλλογής, εκείνα τα µοναδικά προσδιοριστικά πρέπει να παρασχεθούν.  
C2= Εάν ο πόρος που περιγράφεται εκφράζεται σε µια ή περισσότερες κατανοήσιµες από τον άνθρωπο 
γλώσσες (π.χ., αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά κ.λπ.), αυτές οι γλώσσες πρέπει να προσδιοριστούν.  
C3= Όπου ο παραδοσιακός εκδότης του πόρου είναι αναγνωρίσιµος και διαφορετικός από τον 
προµηθευτή, αυτός ο εκδότης πρέπει να προσδιοριστεί.  
C4= Όπου ο πόρος συσχετίζεται σε επίσηµα πρότυπα, είτε το κυριολεκτικό κείµενο των προτύπων είτε 
µια αναφορά σε αυτά µε τη βοήθεια ενός URI πρέπει να παρασχεθεί. 

 

10.2.2. ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο οργανισµός έχει δηµιουργήσει µια σειρά από ελεγχόµενα λεξιλόγια (controlled vocabularies), τα 

οποία συνιστά προς χρήση, για κάποιο αριθµό στοιχείων από το σύνολο µεταδεδοµένων του GEM. 
Πάντως ενώ αυτά είναι που προτείνονται, η χρησιµοποίηση διαφορετικών λεξιλογίων δεν 
αποθαρρύνεται, όταν πρόκειται να υπηρετήσουν τις ανάγκες κάποιας συγκεκριµένης εφαρµογής. Η 
λίστα των ελεγχοµένων λεξιλογίων είναι η εξής: 

 
Assessment Element GEM Controlled Vocabulary 
Λέξεις και φράσεις που περιγράφουν τις µεθόδους και τα όργανα για την αξιολόγηση της µάθησης του 
µαθητή. [RDF Reference URI: http://purl.org/gem/instance/GEM-AM/] 
Beneficiary Element GEM Controlled Vocabulary 
Λέξεις και φράσεις που περιγράφουν τον τελευταίο δικαιούχο του πόρου που περιγράφεται  
[RDF Reference URI: http://purl.org/gem/instance/GEM-BEN/] 
Grouping Element GEM Controlled Vocabulary 
Λέξεις και φράσεις που περιγράφουν τα δηµογραφικά στοιχεία των µαθητών 
 [RDF Reference URI: http://purl.org/gem/instance/GEM-GRO/] 
Level Element GEM Controlled Vocabulary 
Λέξεις και φράσεις που προσδιορίζουν το επίπεδο ικανότητας των εκπαιδευοµένων στο οποίο στοχεύει 
ένα σύστηµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 
 [RDF Reference URI: http://purl.org/gem/instance/level/] 
Mediator Element GEM Controlled Vocabulary 
Λέξεις και φράσεις που περιγράφουν ένα ενδιάµεσο που µεσολαβεί µεταξύ του τελευταίου δικαιούχου 
του πόρου και του ίδιου του πόρου – συνήθως ένας τύπος µαθητή ή εκπαιδευτή ο οποίος χρησιµοποιεί 
τον πόρο σαν εργαλείο. 
 [RDF Reference URI: http://purl.org/gem/instance/GEM-MED/] 
PriceCode Element GEM Controlled Vocabulary 
Κώδικες που επισηµαίνουν την οικονοµική συµµετοχή για ένα πόρο 
[RDF Reference URI: http://purl.org/gem/instance/GEMpriceCode/] 
Resource Type Element GEM Controlled Vocabulary 
Λέξεις ή φράσεις που περιγράφουν το είδος ή το ύφος της περιγραφής του πόρου 
[RDF Reference URI: http://purl.org/gem/instance/GemType/] 
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Subject Element GEM Controlled Vocabulary 
Λέξεις ή φράσεις που περιγράφουν την ευρύτερη περιοχή στην οποία ανήκει ένας πόρος. Π.χ. Φυσική 
Για ακριβέστερη περιγραφή θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν επιπλέον λεξικά. [RDF Reference URI: 
http://purl.org/gem/instance/subject/GEM-S/] 
Teaching Methods Element GEM Controlled Vocabulary 
Λέξεις ή φράσεις που περιγράφουν τρόπους παρουσίασης εκπαιδευτικού περιεχοµένου, η εφαρµογής 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
[RDF Reference URI: http://purl.org/gem/instance/GEM-TM/] 
 

10.2.3. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο οργανισµός χρησιµοποιεί RDF( Resourche Description Framework) σχήµατα µεταδεδοµένων σε 
XML, για την περιγραφή των εκπαιδευτικών πηγών περιεχοµένου. ∆ηµοσιεύει σχετικές αναφορές 
στον ιστοχώρο του, ώστε ο κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος επιθυµεί το εκπαιδευτικό περιεχόµενο που 
κατέχει να αναφέρεται στο δικτυακό τόπο του GEM, να προετοιµάσει τα µεταδεδοµένα του 
εκπαιδευτικού  αυτού περιεχoµένου.  
Προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων, για τους κατόχους συλλογών (collection 
holders), ώστε να προετοιµάσουν περιγραφές για τους εκπαιδευτικούς πόρους που κατέχουν, ώστε οι 
πόροι αυτοί να συµπεριληφθούν στον ιστοχώρο του οργανισµού. Τα εργαλεία τα οποία προσφέρει 
είναι: 

GemCat4 beta Πρόκειται για ένα εργαλείο παραγωγής DCMI µεταδεδοµένων µε ικανότητα 
αλληλεπίδρασης µε Μητρώα. Το GEMCat4 παράγει στοιχεία RDF. Τα 
χαρακτηριστικά  του γνωρίσµατα περιλαµβάνουν, την από κοινού χρησιµοποίηση 
διαφορετικών Μητρώων ελεγχόµενων λεξιλογίων, τη δυνατότητα να 
δηµιουργηθούν σύνθετες σηµασιολογικές δηλώσεις και την ευελιξία των προφίλ 
εφαρµογής ως προς την πρόσθεση ή την αφαίρεση στοιχείων µεταδεδοµένων από 
την επιφάνεια διεπαφής.  
 

GemCat 3.22 

Πρόκειται για  ένα αυτόνοµο πρόγραµµα,  για κατηγοριοποίηση των πόρων 
∆ιαδικτύου, για τους οποίους χρησιµοποιήθηκε το σύνολο µεταδεδοµένων του 
GEM, το προφίλ εφαρµογής του GEM, και τα ελεγχόµενα λεξιλόγια του 
οργανισµού. Αποθηκεύει τα δεδοµένα σε META – ετικέτες της HTML. 
 

GemCat 3.22 
web version

Η βασισµένη στο WEB έκδοση της εφαρµογής GemCat 3.22. Η εφαρµογή 
λειτουργεί ως Java applet. 
 

GemXml 
transformer 

Το GemXML παίρνει τα µεταδεδοµένα που δηµιουργούνται σε εκδόσεις GemCat 
versions 3.x και τα µετασχηµατίζει σε γλώσσα XML.  
 

Gem Harvest 

Πρόκειται για ένα ∆ιαδικτυκό ροµπότ που συγκεντρώνει GEM µεταδεδοµένα από 
το ∆ιαδίκτυο. Συγκεντρώνει επίσης GEM µεταδεδοµένα και από ένα 
αποµονωµένο σκληρό δίσκο. Το εργαλείο αυτό έχει τη δυνατότητα για σύνδεση-
ελέγχου µε αποµονωµένα αρχεία µεταδεδοµένων, για να διερευνηθεί εάν ο πόρος 
υπάρχει ακόµα στο ∆ιαδίκτυο. Παρέχει στατιστικές πληροφορίες για τις εγγραφές 
που βρέθηκαν. Το GemXML αποθηκεύει σε µια διαµόρφωση (format) 
αποκαλούµενη Syntax 0. Αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο εργαλείο 
GemXML, για να παραχθούν XML περιγραφές µεταδεδοµένων. 

 
 
 
O GEM  δηµοσιεύει στον ιστοχώρο του  και ενηµερωτικό οδηγό για τα πνευµατικά δικαιώµατα 

χρήσης των µεταδεδοµένων του οργανισµού, τόσο για τις διάφορες οµάδες λειτουργίας των µελών του, 
όσο και για τρίτους. (GEM Intellectual Property Rights Policy) 
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11. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
(http://ltsc.ieee.org)  

 
Το ινστιτούτο IEEE έχει πάνω από 380000 µέλη σε περίπου 150 χώρες. ∆ιαµέσου των µελών του, 

έχει ηγετική θέση σε τοµείς όπως η αεροδιαστηµική, οι υπολογιστές και οι επικοινωνίες, µέχρι και σε 
τοµείς όπως η βιοϊατρική, η ενέργεια ηλεκτρικού ρεύµατος και τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά 
προϊόντα. Το ΙΕΕΕ παράγει ετησίως το 30% περίπου της διεθνούς  αρθρογραφίας γύρω από την 
Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική και την Επιστήµη των Υπολογιστών. Πρόκειται για ένα 
µη κερδοσκοπικό οργανισµό µε την χορηγία ή την συνχορηγία του οποίου, κάθε έτος 
πραγµατοποιούνται περισσότερα από 300 τεχνολογικά συνέδρια. 

 
Η IEEE Standards Association (IEEE SA), µέρος του ΙΕΕΕ, είναι ένας διεθνώς αναγνωρισµένος 

φορέας για την δηµιουργία προτύπων διαµέσου µιας ανοικτής διαδικασίας, η οποία εξασφαλίζει την 
συνεργασία διαφορετικών µερών της παραγωγικής διαδικασίας για τη διαµόρφωσή τους  και την 
τελική συναίνεση όλων πάνω στα πρότυπα αυτά.  H IEEE SA έχει ολοκληρώσει την δηµιουργία πάνω 
από 870 προτύπων, ενώ πάνω από 400 βρίσκονται στη διαδικασία προς την ολοκλήρωση. 
Περισσότερα από 15000 µέλη της IEEE παγκοσµίως ανήκουν στην IEEE SA και συµµετέχουν 
εθελοντικά στις δραστηριότητες των προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες για την IEEE SA στην 
ιστοσελίδα http://standards.ieee.org  

 

11.1.  Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΙΕΕΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ. (IEEE/LTSC) 

 
H επιτροπή IEEE Learning Technology Standard Committee (IEEE/LTSC) ανήκει στο σώµα 

της IEEE SA και έχει σαν σκοπό τη δηµιουργία αναγνωρισµένων τεχνικών προτύπων, προτεινόµενων 
πρακτικών και οδηγιών για την τεχνολογία της ηλεκτρονικής µάθησης. Συνεργάζεται, τόσο τυπικά όσο 
και άτυπα, µε άλλους οργανισµούς οι οποίοι παράγουν τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα για τους 
ίδιους σκοπούς. Βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε τη ISO/IEC JTC1 SC36. Η δηµιουργία των 
προτύπων γίνεται σε οµάδες εργασίας (working groups), µε συνδυασµό προσωπικών συναντήσεων, 
τηλεσυσκέψεων και ανταλλαγών µεταξύ των οµάδων εργασίας. Οι συµµετέχοντες στις οµάδες 
εργασίας, προέρχονται από διάφορα  µέλη του IEEE/LTSC διεθνώς και δεν αντιπροσωπεύουν µια 
συγκεκριµένη εθνική ή τοπική κοινότητα. Η IEEE/LTSC φροντίζει, τόσο για την- όσο το δυνατό- 
σφαιρική αντιπροσώπευση σε αυτές, όσο και για την ανταλλαγή µελών µεταξύ των οµάδων, έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται µεταφορά εµπειρίας από την µία στην άλλη. Πρόκειται για µια πολύ επιτυχηµένη 
επιτροπή, η οποία δραστηριοποιείται µέσω των οµάδων της, σε είκοσι περίπου διαφορετικές περιοχές 
που αφορούν την χρησιµοποίηση των τεχνολογιών των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής στην 
κατάρτιση και εκπαίδευση. Οι οµάδες εργασίας της είναι οι παρακάτω: 

 
* P1484.1 Architecture and Reference Model Working Group 
* P1484.2 Learner Model Working Group 
* P1484.3 Glossary Working Group 
* P1484.4 TaskModel Working Group 
* P1484.6 Course Sequencing Working Group 
* P1484.7 Tool/Agent Communication Working Group 
* P1484.10 CBT Interchange Language Working Group 
* P1484.11 Computer Managed Instruction Working Group 
* P1484.12 Learning Objects Metadata Working Group 
* P1484.13 Student Identifier Working Group 
* P1484.14 Semantics and Exchange Bindings Working Groups 
* P1484.15 Data Interchange Protocols Study Group 
* P1484.16 HTTP Bindings Study Group 
* P1484.17 Content Packaging Study Group 
* P1484.18 Platform and Media Profiles Study Group 
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* P1484.19 Quality System for Technology-Based Life-Long Learning Study Group 
* P1484.20 Competency Definitions Study Group 
 

Περισσότερες πληροφορίες για µερικές από αυτές: 
 

11.1.1  Οµάδα Εργασίας 1 (WG1) 
Η οµάδα αυτή ασχολήθηκε µε τη δηµιουργία ενός προτύπου (Standard  IEEE/ P1484.1 µε πλήρες 

όνοµα: Standard for Information Technology – Education and Training Systems—Architecture and 
Reference Model) που προσδιορίζει µια υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική για συστήµατα που έχουν σαν 
σκοπό την εξυπηρέτηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και βασίζονται στις τεχνολογίες των 
Επικοινωνιών και της Πληροφορικής. Καλύπτει µια ευρεία περιοχή συστηµάτων, που προσδιορίζονται 
σήµερα µε το γενικό όρο «συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης». Το πρότυπο αυτό είναι ουδέτερο ως 
προς το περιεχόµενο, «ουδέτερο παιδαγωγικά» και «πολιτισµικά» όπως και ουδέτερο «πλατφόρµας». 
Παρέχει σύµφωνα µε τους δηµιουργούς του: 

• Ένα πλαίσιο για την κατανόηση των υπαρχόντων αλλά και των µελλοντικών συστηµάτων 
για την ηλεκτρονική µάθηση. 

• ∆ιασφαλίζει την διαλειτουργικότητα (interoperability) και την µεταφερσιµότητα 
(portability), καθορίζοντας κρίσιµες διεπαφές του συστήµατος. 

• Παρέχει  έναν τεχνικό ορίζοντα  χρησιµοποίησης τουλάχιστον 5-10 ετών, ενώ παραµένει 
επεκτάσιµο σε νέες τεχνολογίες και τεχνολογικά συστήµατα µάθησης. 

Γενικότερα, ο σκοπός για την δηµιουργία διεθνούς προτύπου αρχιτεκτονικής συστηµάτων, είναι η 
διάθεση υψηλού επιπέδου πλαισίων για την κατανόηση των διαφορετικών ειδών συστηµάτων, των 
υποσυστηµάτων τους και την αλληλεπίδρασή τους µε άλλα σχετικά µε αυτά συστήµατα. Μπορεί να 
εφαρµοστούν περισσότερες από µια «αρχιτεκτονικές». ∆ηλαδή το πρότυπο για την αρχιτεκτονική, δεν 
αφορά απλά και µόνο ένα σύστηµα το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί, αλλά είναι ένα γενικότερο 
πλαίσιο για το σχεδιασµό µε την πάροδο του χρόνου µιας ολόκληρης οµάδας συστηµάτων, αλλά και 
για την ανάλυση και τη σύγκριση µεταξύ αυτών των συστηµάτων. Αναδεικνύοντας  τα κοινά 
συστατικά (components) διαφορετικών συστηµάτων σε ένα κατάλληλο επίπεδο γενικότητας, προωθεί 
το σχεδιασµό και την υλοποίηση συστατικών συστηµάτων αλλά και υποσυστηµάτων, τα οποία είναι 
επαναχρησιµοποιήσιµα (re –usable), µικρού κόστους και επεκτάσιµα. Το αρχιτεκτονικό πλαίσιο που 
δηµιουργήθηκε σε αυτό το πρότυπο, δεν καθορίζει τις ειδικές λεπτοµέρειες των τεχνολογιών 
υλοποίησης (π.χ. γλώσσες προγραµµατισµού, εργαλεία συγγραφής ή λειτουργικά συστήµατα) που 
είναι απαραίτητες για την δηµιουργία των συστατικών των συστηµάτων ή των λειτουργιών για τη 
διαχείρισή τους. Όµως δίνει τη δυνατότητα για την ανάδειξη των  αντικειµενικών  σκοπών των 
ανθρώπινων ενεργειών, την διασάφηση των επεξεργασιών του υπολογιστή και την ανάλυση των 
σύνθετων κατηγοριών γνώσης. 

 

11.1.2. Οµάδα Εργασίας  2 (WG2) 
Η οµάδα αυτή ασχολήθηκε µε τη δηµιουργία ενός προτύπου (IEEE LTSC P1484.2 µε πλήρες όνοµα 

Public and Private Information (PAPI) for Learners (PAPI Learner), που θα καθορίζει το «συντακτικό» 
και τη «σηµαντική» ενός «µοντέλου µαθητή», το οποίο θα µπορεί να χαρακτηρίζει ένα οποιοδήποτε 
µαθητή και τις γνωστικές του ικανότητες. 
Το πρότυπο περιλαµβάνει στοιχεία για την καταγραφή της απόκτησης γνώσης από το µαθητή, καθώς 

επίσης και για την καταγραφή των δεξιοτήτων του, των δυνατοτήτων του, των µορφών µάθησης που 
επιλέγει, των αρχείων του, και διαφόρων προσωπικών πληροφοριών. Όλα αυτά τα στοιχεία 
παρουσιάζονται σε πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης, από µια πολύ γενική επισκόπηση µέχρι και το 
επίπεδο του µικρότερου κατανοητού υποστοιχείου. Επιτρέπει διαφορετικές προσεγγίσεις στο «µοντέλο 
µαθητή» ( από τη µεριά του µαθητή, του δασκάλου, του γονέα, του σχολείου, του εργοδότη, κλπ) και 
αγγίζει ουσιωδώς και τα θέµατα της ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων.  
Ο σκοπός του παραπάνω προτύπου όπως προσδιορίζεται από την WG2 οµάδα εργασίας είναι: 

• Να δώσει την δυνατότητα σε µαθητές οποιασδήποτε ηλικίας, µε οποιοδήποτε γνωστικό 
υπόβαθρο, σε οποιαδήποτε τοποθεσία, για οποιουσδήποτε σκοπούς να δηµιουργήσουν ένα 
προσωπικό «µοντέλο µαθητή», βασισµένο σε πρότυπα, το οποίο θα µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής των, των εµπειριών µάθησης που θα 
έχουν αλλά και στην επαγγελµατική τους  ζωή. 
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• Να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν προγράµµατα µαθηµάτων 
να αναπτύξουν υλικά που θα παρέχουν περισσότερο εξ’ ατοµικευµένη και αποτελεσµατική 
µάθηση. 

• Να δώσει στους ερευνητές εκπαιδευτικούς µια προτυποποιηµένη και διαρκώς αυξανόµενη 
πηγή δεδοµένων. 

• Να δώσει µια βάση αναφοράς για την ανάπτυξη επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προτύπων 
στηριγµένη µάλιστα σε µια «µαθητοκεντρική» προσέγγιση. 

• Να παίξει, για τους σχεδιαστές, το ρόλο ενός οδηγού για την αρχιτεκτονική των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων.  

 

11.1.3. Οµάδα Εργασίας 3 (WG3) 
(IEEE LTSC P1484.3  Glossary Working Group) 
Η οµάδα αυτή ασχολείται µε τη δηµιουργία ορισµών των διαφόρων όρων και των συντµήσεών τους, 

που χρησιµοποιούνται στα πρότυπα της IEEE LTSC. Επίσης παρέχει ένα σύνολο επεξηγήσεων των 
όρων, οι οποίες συµπληρώνουν τους ορισµούς καθορίζοντας τις εννοιολογικές συνδέσεις µεταξύ 
συσχετιζόµενων όρων.  
Όλη αυτή η εργασία έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους σχεδιαστές και τους δηµιουργούς ή και κάθε 

άλλο ενδιαφερόµενο για τα IEEE / LTSC πρότυπα να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες κλειδιά που 
χρησιµοποιούνται σε αυτά. Αν και προορίζεται να είναι όσο γίνεται περιεκτική, δεν παρέχει ένα 
πλήρες «Γλωσσάριο» (Glossarry) για την ηλεκτρονική µάθηση. Εστιάζει περισσότερο σε όρους που 
χαρακτηρίζονται σαν σπουδαιότεροι για τη σφαιρική κατανόηση των προτύπων της LTSC. Οι όροι 
βέβαια ορίζονται στην περισσότερο γενική έννοια τους, συνακόλουθα µε την χρήση και την 
προσπάθεια υλοποίησης των προτύπων αυτών. Παρόλα αυτά, επειδή η χρήση έξω από τα όρια της 
LTSC δεν είναι πάντα σαφώς καθορισµένη, ο κύριος σκοπός των ορισµών είναι ο καθορισµός των 
όρων µε τον τρόπο που χρησιµοποιούνται στις εργασίες της. Τα «λεξικά όρων» τα σχετικά µε την 
εκπαιδευτική τεχνολογία, την εκπαίδευση και την τεχνολογία της πληροφορίας, έχουν προς το παρόν 
ένα διαρκώς αυξανόµενο αριθµό κοινών όρων, αλλά απέχουν πολύ από µια ενοποίηση. Ενώ ελπίζεται 
ότι η εργασία της οµάδας αυτής θα συνεισφέρει στην ενοποίηση, δεν σκοπεύεται από αυτή να 
καθοριστεί  το νόηµα των όρων, όπως αυτοί χρησιµοποιούνται έξω από το πλαίσιο των προτύπων της 
LTSC. 

 

11.1.4. Οµάδα Εργασίας 4 (WG4) 
Η οµάδα αυτή ασχολείται µε τη δηµιουργία ενός προτύπου ( IEEE/P1484.4 µε πλήρες όνοµα: 

Recommended Practice for Digital Rights Expression Languages –DRELs- Suitable for eLearning 
Technologies) για την υποστήριξη της µάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Με τον όρο  DREL αναφερόµαστε σε µια τυπική γλώσσα για την έκφραση των συνθηκών χρήσης 

και των δικαιωµάτων χρήσης των ψηφιακών πηγών περιεχοµένου. Οι εκφράσεις της αναφέρονται στις 
πηγές, τα δρώντα και τα δρώµενα και καθορίζουν ποιος µπορεί να κάνει τι, κάτω από ποιες συνθήκες 
και βάσει ποιας αρµοδιότητας. Οι εκφράσεις της DREL µπορούν να µεταφέρονται σαν κοµµάτι µιας 
έκφρασης µεταδεδοµένων τα οποία συνδέονται µε κάποιο περιεχόµενο. Επίσης οι εκφράσεις της 
µπορούν να εφαρµοστούν σε ολόκληρες κλάσεις πηγών περιεχοµένου. (πχ. «κάθε ενδιαφερόµενος σε 
ολόκληρο τον πλανήτη µπορεί να χρησιµοποιήσει οτιδήποτε δηµιουργεί ο Χ δηµιουργός»). 
Η προτυποποίηση στις γλώσσες αυτές, θα επιτρέπει την οµοιόµορφη ερµηνεία των συνθηκών και 

των εξουσιοδοτήσεων στα ψηφιακά αντικείµενα, ανεξάρτητα από το λογισµικό που κάθε φορά 
χρησιµοποιείται ή ανεξάρτητα από την µετακίνηση των πηγών από το ένα σύστηµα στο άλλο. Για 
παράδειγµα, ένα άρθρο το οποίο ανήκει σε µια ψηφιακή συλλογή, θα µπορεί να γίνει διαθέσιµο 
διαµέσου πολλών δικτυακών πυλών (portals) και χρησιµοποιήσιµο σε πολλές εκπαιδευτικές εφαρµογές 
από µια ποικιλία συστηµάτων, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση τα δικαιώµατα που καθόρισε ο 
δηµιουργός και ο εκδότης του. 
Ο όρος  DREL πολλές φορές συνδέεται µε τον όρο  DRM (Digital Rights Management) και για το 

λόγο αυτό εξισώνεται απλά µε την εφαρµογή του προσδιορισµού δικαιωµάτων. Όµως, µια 
προτυποποιηµένη DREL έχει πολύ περισσότερες εφαρµογές. Κάθε είδος αδείας για την πνευµατική 
περιουσία µπορεί να εκφραστεί µε αυτή. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εκφραστούν οι 
παιδαγωγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ο µαθητής θα έρθει σε αλληλεπίδραση µε µια 
συγκεκριµένη υπηρεσία ή ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό περιεχόµενο.  
Οι προτυποποιηµένες εκφράσεις DREL µπορεί δυναµικά να αναφέρονται τόσο σε περιεχόµενο όσο 

και σε υπηρεσίες, των οποίων η διαχείριση της διάθεσής τους θα γίνεται µε εντελώς νέους τρόπους ή 
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µε τρόπους που µέχρι τώρα ήταν προβληµατικοί ως προς την υλοποίηση τους από την εκπαιδευτική 
κοινότητα. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν για: 

• Τη δηµιουργία περιεχοµένου το οποίο δεν µπορεί να προωθηθεί ή µπορεί µόνο να προωθηθεί 
σε µια συγκεκριµένη κοινότητα εκπαιδευτικής πρακτικής ή µόνο κάτω από την κάθε φορά 
ρητή άδεια του δηµιουργού. 

• Τη δηµιουργία «µαθησιακών αντικειµένων» (Learning Objects), τα οποία ως προς τις 
διορθώσεις και τις αναβαθµίσεις παραµένουν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της πηγής στην 
οποία ανήκουν, ή επιτρέπουν τις διορθώσεις και τροποποιήσεις σε ορισµένες οµάδες 
ανθρώπων ή απλά είναι διαθέσιµα σε όλους για τροποποιήσεις. 

• Τη διάθεση περιεχοµένου ή υπηρεσιών που µπορεί να χρησιµοποιηθούν ή να διαµοιραστούν  
ελεύθερα για εκπαιδευτικούς και όχι εµπορικούς σκοπούς αλλά που διαφορετικά απαιτούν 
οικονοµικά δικαιώµατα. 

• Την απαίτηση, η χρησιµοποίηση του περιεχοµένου ή των υπηρεσιών, να γίνει σύµφωνα µε τις 
επιθυµίες των δηµιουργών και να καταγραφεί. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό ότι οι εξουσιοδοτήσεις και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα 
γίνει η χρήση περιεχοµένου ή υπηρεσιών θα παραµείνουν όπως καθορίστηκαν από τους δηµιουργούς, 
παρά τη µεταφορά ή την αντιγραφή τους σε διαφορετικά συστήµατα. 
Η οµάδα εργασίας WG4 βρίσκεται την περίοδο αυτή σε αναζήτηση σε ευρύτερο επίπεδο: 

• Για το είδος του περιεχοµένου, των υπηρεσιών ή των επεξεργασιών που µπορεί να 
συµπεριληφθούν 

• Για τον ακριβή αριθµό των εµπλεκοµένων στη δηµιουργία τους. 
• Για τις ενέργειες που γίνονται σχετικά και από ποιους. 
• Για το είδη των αδειών και τον καθορισµό των διαφόρων συνθηκών που θα πρέπει να 

εκφραστούν. 
• Για την κάλυψη των αναγκών των δηµιουργών  

και περιµένει εισηγήσεις από την διεθνή εκπαιδευτική  κοινότητα και τις τοπικές πρακτικές επί του 
θέµατος. 
 
 
 

11.1.5. Οµάδα Εργασίας 7 (WG7) 
(Tool/Agent Communication: Base Document) 
 
Σε πολλά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι χρήστες καλούνται να αλληλεπιδράσουν µε εφαρµογές 

(όπως λογιστικά φύλλα, προσοµοιώσεις, κειµενογράφους, κ.λπ....) προκειµένου να ολοκληρωθεί 
κάποιος στόχος. Η οµάδα αυτή αναφέρει τις εφαρµογές αυτές, σαν Tools (εργαλεία), δεδοµένου ότι 
βοηθούν έναν χρήστη να ολοκληρώσει κάποιο στόχο. Στην χωρίς βοήθεια εκπλήρωση κάποιου 
στόχου, αυτά τα εργαλεία λειτουργούν ανεξάρτητα, σύµφωνα µε τη θέληση του χρήστη. Σε ένα 
πλαίσιο µάθησης όµως, τέτοια εργαλεία µπορούν να συµπληρωθούν από διάφορα είδη πρόσθετων 
συστηµάτων λογισµικού, τα οποία παρέχουν ένα είδος «έξυπνης βοήθειας» στο χρήστη. 
Παραδείγµατος χάρη, πρόσθετα συστήµατα µπορούν να εισαγάγουν έννοιες, να εξηγήσουν το στόχο 
στο µαθητή και να αποθηκεύσουν αρχεία για τη δραστηριότητα του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα συστήµατα λογισµικού που µπορούν να βοηθήσουν αρχαρίους στην ολοκλήρωση 
των στόχων τους. Η οµάδα αυτή ονοµάζει τέτοιου είδους συστήµατα σαν Tutor Agents. (Ένα 
αντίστοιχο παράδειγµα είναι οι γνωστοί «µάγοι» (wizards) του Microsoft Office)  
Η γενική αρχιτεκτονική, η σύνθεση και ο ρόλος των συστατικών ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος έχουν αποτυπωθεί στο IEEE LTSC P1484.1  πρότυπο. Η οµάδα αυτή ασχολείται µε το 
να παρουσιάσει µια πρόταση για ένα πρότυπο αρχιτεκτονικής που θα εξασφαλίζει την επικοινωνία 
µεταξύ των «εργαλείων» (tools) και των tutor agents. Η αρχιτεκτονική αυτή θα καθορίζει τα 
απαραίτητα στοιχεία για ένα εργαλείο (tool) ώστε να δράσει σαν ένα συστατικό σε ένα ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να έχει ένας tutor agent για να 
συµµετάσχει σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
Η εργασία της οµάδας αυτής αφορά περισσότερο τους σχεδιαστές ψηφιακών εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, τους δηµιουργούς ενεργών συστηµάτων βοήθειας (όπως οι βοηθοί στο MS Office), αλλά 
και τους σχεδιαστές νοηµόνων εκπαιδευτικών συστηµάτων . 
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11.1.6. Οµάδα Εργασίας 11 (WG11) 
(Computing Management Instruction-CMI) 
Η οµάδα αυτή δραστηριοποιείται για τη δηµιουργία ενός προτύπου (ΙΕΕΕ LTSC P1484.11 µε 

πλήρες όνοµα Standard for Information Technology – Learning Systems—Computer Management 
Instruction). Σήµερα για την εκπαίδευση µέσω του υπολογιστή (CBT), χρησιµοποιούνται λογισµικά τα 
οποία προέρχονται από πολύ διαφορετικές οµάδες δηµιουργών αλλά και τα οποία είναι δηµιουργηµένα 
σε πολύ διαφορετικά συστήµατα ή εργαλεία συγγραφής. Παρόλη όµως αυτή τη διαφοροποίηση, τα 
λογισµικά αυτά θα µπορούσαν να συνδυαστούν και να λειτουργήσουν καλά µαζί. Ο στόχος είναι, να 
δοθεί η δυνατότητα, διαφορετικά ως προς τη δηµιουργία λογισµικά να χρησιµοποιηθούν µαζί, για την 
επίτευξη κάποιας ηλεκτρονικής µαθησιακής δραστηριότητας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη ενός πρότυπου για το σύνολο των λειτουργιών της CBT και ενός πρότυπου για 
το σύνολο λειτουργιών ενός συστήµατος για την διαχείριση των προϊόντων της CBT µέσω του 
υπολογιστή. (Η διαχείριση γίνεται µε ένα σύστηµα  που ονοµάζεται  CMI- Computer Management 
Instruction) 
Επιπροσθέτως, προκύπτουν πάντα αναγκαιότητες για την µετακίνηση ψηφιακών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων από ένα ψηφιακό περιβάλλον – το οποίο εξυπηρετείται από ένα CMI σύστηµα- σε 
ένα άλλο. Εποµένως δηµιουργείται η ανάγκη: 

• για δηµιουργία ενός µόνο CMI συστήµατος (µικρότερο κόστος) για την διαχείριση 
εκπαιδευτικού αντικειµένου, αντί πολλών διαφορετικών συστηµάτων CMI ανάλογα µε το 
περιβάλλον εργασίας. 

• αλλά και για µικρότερο κόστος διαχείρισης που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση ενός 
τύπου CMI αντί περισσοτέρων. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη στην CBT για προτυποποίηση της περιγραφής των περιεχοµένων, της 
λίστας των περιεχοµένων και της σειράς παρουσίασής των. 
Επιπλέον, υπάρχει η αναγκαιότητα διαχείρισης συσσωρευµένων ψηφιακών δεδοµένων, που αφορούν 

την  απόδοση του µαθητή σε κάθε µάθηµα, διότι αυτό θα ενδυναµώσει την ανάλυση των διαφορετικής 
παιδαγωγικής αντίληψης µαθηµάτων, που δηµιουργήθηκαν από διαφορετικούς ανθρώπους και για 
διαφορετικά συστήµατα. 
Το παραπάνω πρότυπο καλύπτει: 

• Τη περιγραφή του τι συµβαίνει σε µια οργανωµένη αλληλουχία µαθηµάτων. 
• Την οργάνωση και την σειρά διαδοχής των µαθηµάτων σε  µια αλληλουχία. 
• Την εκκίνηση της εκχώρησης  µονάδων µε το λογισµικό του CMI. 
• Την ανταλλαγή πληροφοριών  µεταξύ του λογισµικού που καλύπτει τη διαχείριση µιας 

σειράς µαθηµάτων (πχ CMI) και των µαθηµάτων. 
• Την περιγραφή των αντικειµενικών σκοπών µιας αλληλουχίας µαθηµάτων και την 

συσχέτισή τους µε τα µαθήµατα ή µε οµάδες µαθηµάτων. 
• Την αναφορά πληροφοριών για την απόδοση του µαθητή και το συσχετισµό της απόδοσης 

µε τους αντικειµενικούς σκοπούς. 
Για τη διαµόρφωση αυτού του προτύπου χρησιµοποιούνται τα προϊόντα της εργασίας της οµάδας, 

P1484.11.1 Data Model For Content To Learning Management System Communication  που αφορά 
ένα µοντέλο για το εκπαιδευτικό περιεχόµενο και P1484.11.2 ECMAScript API For Content To 
Runtime Services Communication που αφορά την επιφάνεια διεπαφής µεταξύ του CMI και του 
περιεχοµένου. 

 
Γενικότερα ο σκοπός του παραπάνω προτύπου από την WG11 της ΙΕΕΕ LTSC είναι: 

• Να επιτρέψει διαφορετικού τύπου µαθήµατα CBT να λειτουργήσουν µε διαφορετικού 
τύπου συστήµατα CMI. 

• Να επιτρέψει τη µεταφορά µιας σειράς µαθηµάτων (Course) από το ένα CMI σύστηµα στο 
άλλο, µε την λιγότερη δυνατή προσπάθεια. 

• Να επιτρέψει την τροποποίηση/επέκταση  µιας σειράς µαθηµάτων από κάθε δάσκαλο µε 
την χρησιµοποίηση των εργαλείων CMI της αρεσκείας του. 

• Να επιτρέψει την ευκολότερη ανάλυση των δεδοµένων απόδοσης των µαθητών έπειτα  από 
την επαφή τους µε µαθήµατα δηµιουργηµένα για διαφορετικά συστήµατα. 

 

11.1.7. Οµάδα Εργασίας 12 (WG12) 
Η οµάδα ενεργοποιείται για την δηµιουργία ενός πολυσύνθετου προτύπου (IEEE LTSC P1484.12 µε 

πλήρες όνοµα: Standard for Information Technology – Education and Training Systems – Learning 
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Objects and Metadata). Αυτό το πρότυπο θα προσδιορίσει το «συντακτικό» και την «σηµαντική» των 
«µεταδεδοµένων» που θα χρησιµοποιηθούν για τη περιγραφή των «µαθησιακών αντικειµένων» 
(Learning Objects Metadata  - LOM), ώστε να µπορούν να περιγράψουν πλήρως και σαφώς τα 
«µαθησιακά αντικείµενα» (Learning Objects). H ΙΕΕΕ LTSC έχει ξεκινήσει την διαδικασία αυτή 
διαµέσου της WG12 από το 1997. Η διαδικασία ξεκίνησε και συνεχίζει να εξελίσσεται σε διεθνές 
επίπεδο, µε την ενεργό συµµετοχή για την ανάπτυξη του προτύπου, µελών της οµάδας τα οποία 
προέρχονται από περισσότερες των 15 χωρών. Τελευταία τον Ιούνιο του 2002, η εργασία αυτής της 
οµάδας οδήγησε στο πρώτο πιστοποιηµένο πρότυπο που δηµιουργήθηκε από την LTSC το P1484.12.1 
LOM Data Model Standard. Αυτό είναι το πρώτο κοµµάτι από το παραπάνω  πολυσύνθετο πρότυπο 
για τα Learning Object Metadata, για το οποίο η οµάδα είναι υπεύθυνη να συντηρήσει, σχεδιάσει και 
επεκτείνει. 
Τα «µαθησιακά αντικείµενα» (Learning Objects) ορίζονται εδώ σαν κάθε οντότητα, σε ψηφιακή 

µορφή ή όχι, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί, επαναχρησιµοποιηθεί ή να αναφερθεί στην µάθηση µε 
την υποστήριξη της τεχνολογίας. Σαν παραδείγµατα µάθησης µε την υποστήριξη της τεχνολογίας 
µπορούν να αναφερθούν τα συστήµατα CBT, τα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα µάθησης, τα έξυπνα 
συστήµατα για υποβοήθηση της διδασκαλίας, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τα περιβάλλοντα 
οµαδο-συνεργατικής µάθησης. Σαν παραδείγµατα «µαθησιακών αντικειµένων» (Learning Objects) 
µπορούν να αναφερθούν, τα πολυµεσικά περιεχόµενα, εκπαιδευτικό περιεχόµενο, οι αντικειµενικοί 
σκοποί της διδασκαλίας, εκπαιδευτικό λογισµικό και πρόσωπα, οργανισµοί ή γεγονότα που 
αναφέρονται κατά τη διάρκεια της τεχνολογικά υποβοηθούµενης µάθησης. Τα πρότυπα για τα 
«µεταδεδοµένα των µαθησιακών αντικειµένων»(LOM) εστιάζουν στο µικρότερο σύνολο 
χαρακτηριστικών που θα πρέπει τα µεταδεδοµένα αυτά να περιγράφουν, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα  διαχείρισης, εντοπισµού και αξιολόγησης των «µαθησιακών αντικειµένων». Τα πρότυπα 
θα πρέπει να δίνουν την δυνατότητα για την τοπική επέκταση των βασικών δοµών και τύπων των 
µεταδεδοµένων, όσο και να παρουσιάζεται κάθε στοιχείο µεταδεδοµένων µε την δυνατότητα της 
υποχρεωτικής ή όχι παρουσίας του.   Χαρακτηριστικά των «µαθησιακών αντικειµένων» τα οποία 
µπορούν να περιγραφούν είναι ο τύπος τους, ο συγγραφέας, ο ιδιοκτήτης, οι όροι διάθεσης και η δοµή. 
Τα «µεταδεδοµένα των µαθησιακών αντικειµένων» µπορούν επίσης να αναφέρονται, όταν και όπου 
υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες, σε παιδαγωγικά χαρακτηριστικά όπως η διδακτική µέθοδος, ο 
βαθµός δυσκολίας, ο βαθµός εξειδίκευσης και η προαπαιτούµενη γνώση. Είναι επίσης δυνατό ένα 
«µαθησιακό αντικείµενο» να περιγράφεται από περισσότερα του ενός συστήµατα µεταδεδοµένων.  Το 
πρότυπο θα υποστηρίξει την ασφάλεια, την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας, τις κάθε είδους συναλλαγές 
και την αξιολόγηση, αλλά µέχρι εκείνο το βαθµό που θα διατίθενται πεδία µεταδεδοµένων που θα 
προσδιορίζουν τον τρόπο της περιγραφής των παραπάνω. Το πρότυπο δεν θα περιέχει τον τρόπο  µε 
τον οποίο  αυτά τα χαρακτηριστικά πρόκειται να υλοποιηθούν. 
Ο σκοπός της εργασίας της οµάδας αυτής είναι: 

• Να δοθεί η δυνατότητα στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς, για έρευνα, αξιολόγηση, 
αποδοχή και χρήση των «µαθησιακών αντικειµένων» (Learning Objects). 

• Να δοθεί η δυνατότητα της ανταλλαγής «µαθησιακών αντικειµένων» µεταξύ των 
διαφόρων συστηµάτων µάθησης που υποστηρίζονται από την τεχνολογία. 

• Να ενθαρρύνει τον, σε κοµµάτια, σχεδιασµό των «µαθησιακών αντικειµένων» έτσι ώστε 
τα κοµµάτια αυτά να µπορούν να διαχωρίζονται και να συνδέονται µε πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους, για την απόδοση κάποιου διαφορετικού κάθε φορά νοήµατος. 

• Να δοθεί η δυνατότητα σε «έξυπνους πράκτορες», δηλαδή ειδικά λογισµικά, να 
δηµιουργούν το κατάλληλο περιεχόµενο για κάθε µαθητή. 

• Να τονίσει την σηµασία  για την δηµιουργία προτύπων µε σκοπό την δυνατότητα να 
συνδεθούν και να δουλέψουν αποτελεσµατικά τα  «µαθησιακά αντικείµενα» µέσα σε ένα 
διασκορπισµένο σύστηµα εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

• Να καταστήσει δυνατή, όταν απαιτείται, την τεκµηρίωση και την αναγνώριση της 
ολοκλήρωσης ήδη υπαρχόντων ή νέων αντικειµενικών σκοπών διδασκαλίας συνδεδεµένων µε 
τα «µαθησιακά αντικείµενα». 

• Να κάνουν εφικτή µια δυνατή και συνεχώς αναπτυσσόµενη οικονοµία γύρω από τα 
«µαθησιακά αντικείµενα», η οποία θα υποστηρίζει και θα επικυρώνει όλες τις µορφές της 
διάθεσής των, όπως  µη κερδοσκοπική, µε στόχο το κέρδος,.. κλπ 

• Να δώσει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισµούς, είτε δηµοσίους είτε ιδιωτικούς, 
για τη δηµιουργία εκπαιδευτικού περιεχοµένου όπως και προτύπων αποτελεσµατικότητας της 
διδακτικής µεθόδου, σε µια προτυποποιηµένη διαµόρφωση ανεξάρτητη από το καθαυτό 
περιεχόµενο. 
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• Να εφοδιάσει τους ερευνητές γύρω από την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα 
των «µαθησιακών αντικειµένων», µε πρότυπα τα οποία υποστηρίζουν την συλλογή και το 
µοίρασµα συγκρίσιµων δεδοµένων.  

• Να ορίσει ένα πρότυπο, το οποίο να είναι απλό και επεκτάσιµο σε πολλές περιοχές και 
νοµικές υποχρεώσεις, έτσι ώστε να γίνει εύκολα αποδεκτό και εφαρµόσιµο. 

• Να υποστηρίξει την απαραίτητη ασφάλεια και την πιστοποίηση για τη διάθεση και τη 
χρήση των «µαθησιακών αντικειµένων». 

 
Το IEEE LTSC P1484.12.1 LOM πρότυπο, που αποτελεί όπως αναφέρθηκε ένα κοµµάτι της 

εργασίας της WG12, οµάδας έγινε ικανοποιητικά αποδεκτό και αναγνωρίσιµο διεθνώς. Στηρίχθηκε σε 
εργασίες από την ARIADNE και την  IMS όπως επίσης και την εργασία που έγινε από την Dublin 
Core Metadata Initiative . Η εργασία όµως της WG12 για το πολυσύνθετο πρότυπο συνεχίζεται µε τα 
προς τελική διαµόρφωση πρότυπα: 
P1484.12.2 Standard for ISO/IEC 11404 binding For Learning Object Metadata Data Model 
P1484.12.3 Standard For XML Binding For Learning Object Metadata Data Model 

Τον Απρίλιο του 2004 συµπλήρωσαν αυτή τη προσπάθεια µε το : 
XML Schema Definitions (XSD) 

P1484.12.4 Standard For Resource Description Framework (RDF) Binding For Learning Object 
Metadata Data Model 

 
 
 

11.1.8. Οµάδα Εργασίας 13 (WG13) 
Η οµάδα αυτή ανέλαβε τη δηµιουργία ενός προτύπου (IEEE LTSC P1484.13  µε πλήρες όνοµα 

Simple Stundent Identifiers), µε σκοπό την ανάπτυξη «δεικτών»(identifiers) που θα χαρακτηρίσουν 
τους µαθητές στην ψηφιακή τους αναπαράσταση, σε ένα τεχνολογικό σύστηµα µάθησης.  
Μπορεί επίσης να αναπτυχθούν δείκτες που θα χαρακτηρίζουν ψηφιακές οντότητες που 

αντιπροσωπεύουν δασκάλους, άλλους ανθρώπους εµπλεκόµενους στην διαδικασία της µάθησης, αλλά 
και ψηφιακές οντότητες που δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως ανθρώπινα όντα. Ένας δείκτης θα 
πρέπει να αντιστοιχεί µόνο σε µια οντότητα, ενώ αντιθέτως µια οντότητα είναι πιθανόν να έχει 
περισσότερους από ένα δείκτες.  
Η οµάδα ξεκίνησε µε την δηµιουργία µιας τεχνικής προδιαγραφής για τους δείκτες οι οποίοι θα 

αναφέρονται στους µαθητές αλλά και άλλες ψηφιακές οντότητες που περιέχονται στην αρχιτεκτονική 
ενός ψηφιακού συστήµατος µάθησης, µε σκοπό να είναι µια εισαγωγική πρόταση για το προς 
διαµόρφωση σχέδιο προτύπου που θα δηµιουργήσει. Σήµερα η οµάδα δεν είναι ενεργή. 

 

11.1.9. Οµάδα Εργασίας 15 (WG15) 
Η οµάδα αυτή ασχολείται µε την δηµιουργία ενός πρωτοκόλλου ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των 

συστατικών ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού συστήµατος, τα οποία βρίσκονται σε επικοινωνία. Το 
πρωτόκολλο αυτό το αναφέρει σαν Data and Control Transfer Protocol (DCTP)  και µέσω αυτού θα 
περιγράφεται η σύνδεση, η προσαρµογή, ο συγχρονισµός, η έναρξη, η ανταπόκριση, η αποστολή 
µηνυµάτων και η αποσύνδεση µεταξύ των διαφόρων ψηφιακών οντοτήτων που βρίσκονται σε 
επικοινωνία. 
Το προς δηµιουργία πρότυπο θα δώσει ένα κοινό πρωτόκολλο για την επικοινωνία µεταξύ των 

χρηστών, και µεταξύ των χρηστών και των servers. Η ανταλλαγή δεδοµένων βασίζεται σε µια 
περισσότερο εκλεπτυσµένη διαβάθµιση από ότι στο HTTP πρωτόκολλο και σχεδιάζεται µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι αποτελεσµατικότερο σε µια ευρεία περιοχή υποδοµών δικτύων, ποιότητας 
υπηρεσιών, διασκορπισµένων συστηµάτων, συνεργατικών συστηµάτων αλλά και συστηµάτων 
ασφαλείας. Θα καθορίσει ένα πρωτόκολλο και την απαραίτητη σηµειολογία, ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί εύκολα σε εφαρµογές δικτύου και να συνδεθεί µε επιφάνειες διεπαφής. 
Για την ανταλλαγή δεδοµένων υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα, όπως το FTP το HTTP ή το COBRA. 

Όµως τα πρωτόκολλα αυτά δεν είναι πάντα αποτελεσµατικά. Για παράδειγµα το HTTP δεν είναι 
κατάλληλο για εκλέπτυνση δεδοµένων, το FTP δεν µπορεί να χειριστεί  χαρακτηριστικά –ιδιότητες ή 
µεταδεδοµένα και το COBRA έχει πρόβληµα µε αρκετές επιφάνειες διεπαφής. Ένα ελαφρύ 
πρωτόκολλο το οποίο θα είναι εύκολα υλοποιήσιµο και θα ικανοποιεί τις ανάγκες της ηλεκτρονικής 
µάθησης θα έχει ευρεία αποδοχή και σταδιακή ανάµειξη σε διάφορες εφαρµογές. 
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11.1.10. Οµάδα Εργασίας 18 (WG18) 
Η οµάδα αυτή ανέλαβε την δηµιουργία ενός προτυποποιηµένου διαγράµµατος (ΙΕΕΕ/LTSC 

P1484.18 µε πλήρες όνοµα Platform and Media Profiles) µε σκοπό τον προσδιορισµό των υπαρχόντων 
προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών για τις πλατφόρµες της ηλεκτρονικής µάθησης και το 
περιεχόµενό τους. Ειδικότερα το διάγραµµα αυτό θα περιέχει πολλά επί µέρους πρότυπα και τεχνικές 
προδιαγραφές, τα οποία θα αναφέρονται σε αντίστοιχα σενάρια λειτουργίας, όπως η λειτουργία σε 
φυλλοµετρητές του Ιστού (Browsers), η λειτουργία σε σταθµούς εργασίας, οι τύποι των πολυµέσων 
του ∆ιαδικτύου που θα χρησιµοποιούνται κ.λ.π.. Το προτυποποιηµένο διάγραµµα,  δεν έχει σαν σκοπό 
να προσδιορίσει τις τεχνικές λεπτοµέρειες, αλλά τους περιορισµούς και τις επεκτάσεις σε αυτά τα 
προϋπάρχοντα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές. Αναµένεται ότι η εργασία αυτή θα πρέπει να 
επανεξετάζεται και να αναθεωρείται αρκετά συχνά, έτσι ώστε να ακολουθηθεί η εξέλιξη της 
τεχνολογίας. 
Πολλά συστήµατα απαιτούν συµβατότητα για ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών όπως πχ οι 

Browsers, τα λειτουργικά συστήµατα και το περιεχόµενο. Το προτυποποιηµένο διάγραµµα θα πρέπει 
να διευκρινίζει περισσότερο την λειτουργικότητα (πχ Java 1.1, JPEG, GIF-89 κλπ) παρά τις εφαρµογές 
(πχ Netscape 4.0, Windows 95, Adobe PDF plug in  κλπ). ∆ιότι οι τεχνικές προδιαγραφές που 
βασίζονται στη λειτουργικότητα επιτρέπουν τη διάθεση ενός ευρύτερου πλαισίου συµβατών 
εφαρµογών στους καταναλωτές και στους πωλητές. Επειδή αρκετά πρότυπα και τεχνικές 
προδιαγραφές µπορεί να υπονοηθούν από την αναφορά σε κάποια «συµβατότητα», ένα 
προτυποποιηµένο διάγραµµα θα αποτελεί  για τους καταναλωτές και τους πωλητές µια βάση 
αναφοράς, που περιέχει τη συλλογή των κάθε φορά απαιτουµένων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. 

 

11.1.11. Οµάδα Εργασίας 20 (WG20) 
Η οµάδα αυτή ανέλαβε την δηµιουργία ενός προτύπου (IEEE LTSC P1484.20 µε πλήρες όνοµα: 

Standard For Information Technology – Learning Technology –Competency Definitions) το οποίο θα 
αναφέρεται στα υποχρεωτικά και προαιρετικά στοιχεία που συνιστούν τον καθορισµό της επάρκειας, 
όπως αυτός χρησιµοποιείται σε ένα «σύστηµα διαχείρισης µάθησης» (Learning Management System) 
ή αναφέρεται σε ένα προφίλ επάρκειας. Η προτεινόµενη προσέγγιση είναι η χρησιµοποίηση ενός 
γενικού ορισµού, ο οποίος µπορεί να έχει αυστηρότερη ή χαλαρότερη σηµασία στα κάθε φορά 
δεδοµένα, ενώ παράλληλα διατηρεί το ίδιο µοντέλο δεδοµένων ανεξάρτητα από το πόσο αυστηρά ο 
κάθε οργανισµός ή ινστιτούτο απαιτεί να διαµορφωθούν τα δεδοµένα. 
Ο σκοπός είναι ο καθορισµός ενός διεθνώς δεκτού  µοντέλου «ορισµού επάρκειας», το οποίο θα 

επιτρέπει  την δηµιουργία, την ανταλλαγή και την επαναχρησιµοποίηση του «ορισµού επάρκειας» σε 
εφαρµογές όπως τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένων µάθησης ( Learning Management Systems ή 
Computer Management Systems), τις Αναλύσεις αποκλίσεων  της επάρκειας ή των δεξιοτήτων, το 
προφίλ του µαθητή ή άλλα προφίλ επάρκειας κλπ.  
Το πρότυπο αυτό είναι απαραίτητο, διότι προς το παρόν, υπάρχουν πολλοί ορισµοί για όρους όπως 

«Learning Objective», «Competency», και «Skill» και ελάχιστη συµφωνία για τον τρόπο που οι 
ορισµοί αυτοί θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία επαναχρησιµοποιήσιµων µοντέλων δεδοµένων. 
∆ιαµέσου του προτύπου της οµάδας, γίνεται προσπάθεια για την ικανοποίηση των εξής αναγκών: 

• Ένα προτυποποιηµένο µοντέλο δεδοµένων, το οποίο θα επιτρέπει τη δηµιουργία 
εναλλακτικών µοντέλων επάρκειας, ιεραρχίες και χάρτες (αν και οι ορισµοί για τέτοιες 
εφαρµογές είναι έξω από τους σκοπούς αυτού του προτύπου). 

• Ένα πρότυπο το οποίο θα επιτρέπει συνεχείς, µε µεγάλη διάρκεια ζωής ορισµούς 
επάρκειας, οι οποίοι θα ανταλλάσσονται µεταξύ των συστηµάτων και θα διατηρούνται. 

• Μια προτυποποιηµένη µέθοδο, µε την οποία οι ορισµοί επάρκειας µπορεί να γίνουν 
διεθνώς µοναδικοί, για συστήµατα και αποθήκες δεδοµένων που ακολουθούν το πρότυπο. 

• Μια προτυποποιηµένη µέθοδο για τον χαρακτηρισµό των αποσυρµένων πεπαλαιωµένων 
ορισµών επάρκειας και για την υπόδειξη περισσότερων σύγχρονων στην θέση τους. 

• Ένα προτυποιηµένο µοντέλο για µεταδεδοµένα, που χρησιµοποιούνται σε ένα 
επαναχρησιµοποιήσιµο ορισµό επάρκειας, σε περιβάλλοντα όπως αυτά για την έρευνα για 
ορισµούς επάρκειας, περιβάλλοντα επικύρωσης πληροφοριών και άλλες εγγραφές 
µεταδεδοµένων χρήσιµες για τον εντοπισµό δεδοµένων σε µια αποθήκη ή σε µια συλλογή 
δεδοµένων. 

• Την αντιστοιχία µε το LOM πρότυπο που αναπτύχθηκε από την WG12 οµάδα εργασίας.  

175 



 

176 

12. Instructional Management System (IMS Global Learning 
Consortium) 
  (http://www.imsglobal.org)  
 
Το IMS ιδρύθηκε το 1997, ως πρόγραµµα, µέσα από την πρωτοβουλία Learning Infrastructure 

Initiative του EDUCAUSE. Ενώ το IMS εστίασε αρχικά τις εργασίες του στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, τόσο οι τεχνικές προδιαγραφές που δηµοσίευσε µέχρι σήµερα όσο επίσης και οι 
απαιτήσεις από τα τρέχοντα προγράµµατα εργασίας του, το κατατάσσουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
µάθησης, συµπεριλαµβανοµένης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά  και της 
κατάρτισης µέσα από επιχειρήσεις  ή κυβερνητικούς οργανισµούς.  

 
Το πεδίο στο οποίο περιλαµβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές IMS, ορίζεται διεθνώς ως 

"distributed learning" (διανεµηµένη µάθηση) και περιλαµβάνει και τις περιπτώσεις απευθείας 
σύνδεσης σε υπηρεσίες δικτύων αλλά και τις  περιπτώσεις, όχι άµεσης σύνδεσης στις υπηρεσίες αυτές. 
Οι υπηρεσίες µπορεί να εκτελούνται σύγχρονα (πραγµατικός χρόνος) ή ασύγχρονα. Αυτό σηµαίνει ότι 
τα πλαίσια µάθησης που ωφελούνται από τις προδιαγραφές IMS περιλαµβάνουν συγκεκριµένα 
περιβάλλοντα που στηρίζονται στο ∆ιαδίκτυο (όπως τα βασισµένα στο Web συστήµατα διαχείρισης 
σειράς µαθηµάτων  ή αλλιώς WBT όπως ονοµάζεται από την AICC, η τεχνολογία της CBT διαµέσου 
του Παγκόσµιου Ιστού), καθώς επίσης και καταστάσεις µάθησης που περιλαµβάνουν ηλεκτρονικούς 
πόρους σε µη απευθείας σύνδεση (όπως ένας αρχάριος που έχει πρόσβαση σε πόρους µάθησης µέσα 
από ένα δίσκο CD-ROM). Οι µαθητές πιθανόν να βρίσκονται σε ένα παραδοσιακό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον (σχολική τάξη, πανεπιστήµιο), σε ένα χώρο εταιρικής ή κυβερνητικής κατάρτισης, ή στο 
σπίτι. Παραδείγµατος χάρη, η τεχνική προδιαγραφή «IMS Learning Resources Meta-data 
Specification», ωφελεί τον µαθητή που ψάχνει για συγκεκριµένες πληροφορίες, µε ένα ενηµερωµένο 
µε µεταδεδοµένα εργαλείο αναζήτησης και στις δύο περιπτώσεις και όταν η αναζήτηση γίνεται  στο 
∆ιαδίκτυο και όταν γίνεται σε ένα CD-ROM ή DVD-ROM, που διαθέτει ο µαθητής στο σπίτι και που 
σε αυτό περιλαµβάνεται µια εγκυκλοπαίδεια. Οι δηµιουργοί περιεχοµένου, που χρησιµοποιούν την 
παραπάνω τεχνική προδιαγραφή, µπορούν να δώσουν την δυνατότητα καλύτερης αναζήτησης στους 
χρήστες, αφού οι τελευταίοι µπορούν µε αυτή να δώσουν περισσότερο αναλυτικά και εξειδικευµένα 
κριτήρια αναζήτησης για το θέµα που τους ενδιαφέρει. 

 
 

12.1. ∆ΟΜΗ ΤΟΥ IMS 
 

Το IMS είναι ένα διεθνές πρόγραµµα, που διαθέτει ένα µικρό αριθµό προσώπων για βασικό 
προσωπικό, το οποίο συµπληρώνεται µε συνεργαζόµενο προσωπικό από τις οργανώσεις µέλη του σε 
όλο τον κόσµο. Το συνεργαζόµενο προσωπικό, µπορεί να προσφέρει  από µερικές ώρες εργασίας 
εβδοµαδιαίως ή ακόµα και να του διατεθεί από τον οργανισµό στον οποίο ανήκει,  πλήρες ωράριο για 
τις προσπάθειες του IMS.  
Το βασικό προσωπικό αποτελείται από τους: 

1. Chief Executive Officer 
2. Executive Director eLearning Standards Adoption  
3. Chief of Specifications Strategy  
4. Director, Operations  
5. Senior Strategist for New Activities 

 
∆ιαθέτει  
 
Συµβαλόµενα µέλη (Contributing members): 
Τα συµβαλλόµενα µέλη του IMS περιλαµβάνουν ακαδηµαϊκές, εταιρικές, µη κερδοσκοπικές και 
κυβερνητικές οργανώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέλη διαθέτουν αντιπροσωπευτικό ψήφο στο τεχνικό 
συµβούλιο και συµµετέχουν στην διοίκηση του οργανισµού. 
 
Συµµετέχοντα σε πρόγραµµα µέλη (Project Participants): 
που επίσης περιλαµβάνουν ακαδηµαϊκές, εταιρικές, µη κερδοσκοπικές και κυβερνητικές οργανώσεις 
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Μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη µιας ή περισσότερων συγκεκριµένων τεχνικών  
προδιαγραφών, µε το να ζητήσουν να συµµετέχουν στη σχετική οµάδα του προγράµµατος. 
 
Συνδροµητές υπεύθυνοι ανάπτυξης δικτύων (Developers Network Subscribers ): 
Έχουν ειδική πρόσβαση στις προδιαγραφές και πολύτιµη τεχνική υποστήριξη, υπό τη µορφή 
διασκέψεων για υπευθύνους δικτύων, δειγµάτων κώδικα, χρησίµων λειτουργιών και on line φόρουµ, 
στο οποίο διάφορες οργανώσεις συζητούν τις εµπειρίες τους από την εφαρµογή των τεχνικών  
προδιαγραφών του IMS. Συµπληρωµατικές πληροφορίες διανέµονται µέσω προγραµµάτων  
κατάρτισης και ενηµέρωσης που πραγµατοποιούνται  αρκετές φορές ετησίως.   
 
Οι συνεργαζόµενοι οργανισµοί µε το IMS, οι οποίοι εργάζονται µε παρόµοιους µε τους δικούς του 
στόχους είναι: 

• Advanced Learning Infrastructure Consortium (ALIC) 
• Coalition for Networked Information (CNI) 
• IEEE/LTSC – Learning Technology Standards Committee 
• MERLOT 
• Online Computer Library Center (OCLC) 
• Schools Interoperability Framework (SIF) 

 
 

12.2. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ IMS 
 
Το IMS έχει αναλάβει ένα ευρύ πεδίο εργασίας. Συλλέγει απαιτήσεις µέσω συνεδριάσεων, οµάδων 

εστίασης και άλλων πηγών σε όλη την υδρόγειο για να καθορίσει τις κρίσιµες πτυχές της 
διαλειτουργικότητας στη αγορά της ηλεκτρονικής µάθησης. Με βάση αυτές τις απαιτήσεις, 
αναπτύσσει σχέδια τεχνικών προδιαγραφών, περιγράφοντας τον τρόπο µε τον οποίο το λογισµικό 
πρέπει να χτιστεί προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις. Ο οργανισµός δηλώνει ότι, σε κάθε 
περίπτωση, αυτά τα σχέδια αναπτύσσονται για να υποστηρίξουν τις διεθνείς ανάγκες. Μόλις 
οριστικοποιηθούν εσωτερικά τα σχέδια τεχνικών προδιαγραφών και δοκιµαστούν για την 
αποτελεσµατικότητά τους, µέσω δοκιµών διαλειτουργικότητας  για την υλοποίηση των οποίων, 
εµπλέκονται συνήθως τα συµβαλλόµενα µέλη και οι συνδροµητές υπεύθυνοι ανάπτυξης δικτύων, η 
τεχνική προδιαγραφή εγκρίνεται τυπικά από το τεχνικό συµβούλιο της IMS και διατίθεται έπειτα στο 
κοινό. Οι προδιαγραφές IMS δίνονται στο ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από το εάν είναι ή όχι µέλη του 
IMS, µόλις εγκρίνει το τεχνικό συµβούλιο την απελευθέρωσή τους. Υποβάλλονται επίσης στους 
διεθνείς οργανισµούς προτυποποίησης, προκειµένου να συµβάλει το IMS, στην αναγνώριση και την 
υιοθέτηση µιας παγκόσµιας βάσης τεχνικών προτύπων για τη διανεµηµένη µάθηση.   

 
To IMS έχει δηµιουργήσει τεχνικές προδιαγραφές ή βρίσκεται σε ενδιάµεσα στάδια διαµόρφωσης 

στις παρακάτω περιοχές, που αφορούν την ηλεκτρονική µάθηση. 
 AccessForAll Meta-data specification: αναφέρεται στην δηµιουργία µεταδεδοµένων για την 
εξυπηρέτηση της διαθεσιµότητας του περιεχοµένου.  

 Content Packaging Specification: περιγράφει τις δοµές των δεδοµένων που πρέπει να 
χρησιµοποιούνται, για να παρέχουν διαλειτουργικότητα σε εκπαιδευτικό περιεχόµενο του 
οποίου η διάθεση βασίζεται στη Web-Learning, διαλειτουργικότητα σε διάφορα εργαλεία 
δηµιουργίας περιεχοµένου, σε διάφορα ψηφιακά συστήµατα διαχείρισης µάθησης (Learning 
Management Systems ή LMS) και περιβάλλοντα εκτέλεσης (Run Time Environments). Ο 
στόχος είναι να καθοριστεί ένα τυποποιηµένο σύνολο δοµών περιεχοµένου, το οποίο θα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανταλλαγή περιεχοµένου µεταξύ όλων των προηγούµενων 
οντοτήτων. Αυτές οι δοµές θα παρέχουν τη βάση για τυποποιηµένες συνδέσεις δεδοµένων, οι 
οποίες θα  επιτρέπουν στους υπεύθυνους ανάπτυξης λογισµικού και σε αυτούς  που το 
εφαρµόζουν, να δηµιουργήσουν εκπαιδευτικό περιεχόµενο διαλειτουργικό µεταξύ των 
διαφόρων εργαλείων συγγραφής, µεταξύ των LMSs, και το οποίο θα µπορεί να εκτελείται σε 
περιβάλλοντα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικούς σχεδιαστές. Η τεχνική αυτή 
προδιαγραφή στρέφεται ειδικότερα στον καθορισµό της διαλειτουργικότητας µεταξύ 
συστηµάτων LMSs, τα οποία σχεδιάζονται για να εισαγάγουν, να εξαγάγουν, να συνθέσουν 
και να αποσυνθέσουν διάφορες συσκευασίες(πακέτα)  εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Με βάση 
αυτή, άλλες προδιαγραφές του IMS, θα αναφέρονται ειδικότερα σε µοντέλα δεδοµένων 
περιεχοµένου και την επικοινωνία των  περιβαλλόντων εκτέλεσης(RTEs) µε τα LMSs. 
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«∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ »   -   ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 Digital Repositories Specification: ∆ιατέθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 2003 και σκοπός της 
είναι η παροχή προδιαγραφών για τις πλέον κοινές λειτουργίες των ψηφιακών αποθηκευτικών 
χώρων. Εφαρµοζόµενες οι προδιαγραφές των λειτουργιών αυτών από όλους, εξασφαλίζουν 
µια «επιφάνεια διεπαφής» µεταξύ των ψηφιακών αποθηκευτικών χώρων. Σε γενικότερο 
επίπεδο, αυτή η τεχνική προδιαγραφή αντιµετωπίζει τις ψηφιακές αποθήκες, ως οποιαδήποτε 
συλλογή πόρων, οι οποίοι είναι προσιτοί µέσω ενός δικτύου, χωρίς να είναι απαραίτητη η 
προγενέστερη γνώση της δοµής της συλλογής αυτής. Οι ψηφιακές αποθήκες µπορούν να 
περιέχουν  Assets (η πιο µικρή µονάδα στην διαβάθµιση του ψηφιακού υλικού από την άποψη 
του νοήµατος) ή και µεταδεδοµένα που περιγράφουν τα assets. Τα assets και τα µεταδεδοµένα 
τους δεν είναι υποχρεωτικό να φυλάσσονται  στην ίδια ψηφιακή αποθήκη. 

 IMS Learner Information Package Specification: Η έκδοση V 1.0 δόθηκε σε διάθεση το 
Μάρτιο του 2001. Αποτελείται από 3 µέρη: 

o Learner Information Package Information Model: είναι ένα µοντέλο συλλογής 
πληροφοριών για το µαθητή (µόνο του ή σε οµάδες) ή συλλογής πληροφοριών για 
τον παραγωγό εκπαιδευτικού περιεχοµένου (δηµιουργό, εµπορικό αντιπρόσωπο, 
διανοµέα κλπ). 

o Learner Information Package XML Binding Specification: στοχεύει στη 
διαλειτουργικότητα µεταξύ των βασισµένων στο ∆ιαδίκτυο συστηµάτων 
πληροφοριών για το µαθητή, που αναφέρονται προηγούµενα, µε τα συστήµατα τα 
οποία υποστηρίζουν ένα web-learning περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα, καθορίζει 
ορισµένες «πακετοποιήσεις» περιεχοµένου, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την εισαγωγή ή την εξαγωγή του περιεχοµένου σε ένα server που ακολουθεί την 
αναφερόµενη τεχνική προδιαγραφή. Η εξαγωγή ή εισαγωγή αυτή του περιεχοµένου, 
µπορεί να γίνεται από/σε ένα άλλο server ή από/στην επιφάνεια διεπαφής η οποία 
χρησιµοποιείται από τον µαθητή για την παραλαβή του περιεχοµένου. 

o Learner Information Best Practices and Implementation Guides: πληροφορίες από τις 
υλοποιήσεις της τεχνικής προδιαγραφής. 

 Learning Resource Meta-data Specification: συνεισέφερε µαζί µε την εργασία άλλων 
οργανισµών για την δηµιουργία του P1484.12.1 LOM προτύπου της IEEE/LTSC, µε το οποίο 
συντονίστηκε στην V 1.3 έκδοσή της.  

 IMS Question & Test Interoperability Specification: προτείνει την χρησιµοποίηση της 
γλώσσας σήµανσης XML, για την περιγραφή ερωτήσεων και τεστ. Η τεχνική προδιαγραφή 
έχει δηµιουργηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την διαλειτουργικότητα του 
περιεχοµένου διαµέσου των διαφόρων ψηφιακών συστηµάτων αξιολόγησης. Η τελευταία της 
έκδοση είναι η v 2.0 στην οποία επιδιώκεται επιπλέον και ο καθορισµός µιας µεθόδου για την 
αποθήκευση των ερωτήσεων και των τεστ σε ένα µοντέλο  «πακέτου περιεχοµένου» -δηλαδή 
ο καθορισµός κάποιου µοντέλου µεταδεδοµένων- για να εξυπηρετεί ο στόχος αυτός. Επίσης 
στην τελευταία αυτή έκδοση γίνεται προσπάθεια για την περιγραφή µιας µεθόδου 
χρησιµοποίησης της τεχνικής προδιαγραφής από κοινού µε τις τεχνικές προδιαγραφές για τα 
µοντέλα αρχιτεκτονικής σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισµικού, την αλληλουχία εµφάνισης 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου και τα ψηφιακά συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. 

 IMS Reusable Definition of Competency or Educational Objective Specification: παρέχει ένα 
κοινό πλαίσιο για την κατανόηση των ικανοτήτων, που πιθανόν να συναντηθούν σαν 
χαρακτηριστικά ενός σχεδίου µαθήµατος ή ενός εργασιακού πλάνου, µε την έννοια της 
προαπαιτούµενης γνώσης ή της αποτελεσµατικότητας της µάθησης. Το µοντέλο αυτού του 
είδους των πληροφοριών, που καθορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή, υποστηρίζει την 
ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών µεταξύ όλων των ψηφιακών συστηµάτων µάθησης που 
αποτελούν από κοινού την αρχιτεκτονική δοµή ενός εκπαιδευτικού λογισµικού. Η πρώτη 
έκδοσή της διατέθηκε από το IMS τον Οκτώβριο του 2002. 

 IMS Simple Sequencing Specification : καθορίζει µια µέθοδο για την αναπαράσταση της 
σχεδιασµένης συµπεριφοράς ή εµπειρίας µάθησης, έτσι ώστε οποιοδήποτε σύστηµα 
τεχνολογίας µάθησης (LTS) να µπορεί να τοποθετήσει διαδοχικά, τις ειδικότερες 
δραστηριότητες που περιέχονται σε µια εµπειρία µάθησης, µε έναν συνεπή τρόπο. Η τεχνική 
προδιαγραφή καθορίζει τις απαραίτητες συµπεριφορές και τις λειτουργίες, που τα 
προσαρµοσµένα σε αυτή συστήµατα πρέπει να εφαρµόζουν. Εµπεριέχει τους κανόνες που 
καθορίζουν τη διακλάδωση ή τη ροή του περιεχοµένου, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 
αλληλεπιδράσεων του µαθητή µε αυτό. Η προδιαγραφή απελευθερώθηκε για το  κοινό το 
Μάρτιο του 2003. 

 Learning Design Specification: υποστηρίζει την χρησιµοποίηση µιας ευρείας γκάµας 
παιδαγωγικών στρατηγικών στην Web – Learning. Αυτό επιτυγχάνεται, όχι προσπαθώντας να 
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καθορίσει τις ειδικές λεπτοµέρειες κάθε εκπαιδευτικής στρατηγικής, αλλά παρέχοντας µια 
γενική γλώσσα που είναι αρκετά ευέλικτη. Η γλώσσα αυτή σχεδιάσθηκε µε τέτοιο τρόπο 
ώστε, να δοθεί η δυνατότητα να εκφραστούν µε αυτή, πολλές διαφορετικές παιδαγωγικές 
στρατηγικές. Η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να εκφραστούν πολλές 
παιδαγωγικές εφαρµογές µε ένα µόνο σύνολο εργαλείων σχεδιασµού και υλοποίησης. Η 
γλώσσα αυτή αρχικά αναπτύχθηκε στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο της Ολλανδίας (OUNL). Η 
τελική προδιαγραφή, V 1.0, εγκρίθηκε από το τεχνικό συµβούλιο του IMS, το Φεβρουάριο 
του 2003. 

 Vocabulary Definition Exchange (VDEX) specification: καθορίζει µια γραµµατική για την 
ανταλλαγή όρων ή καταλόγων µε τιµές όρων -που µπορούν να διαβαστούν από τις µηχανές, 
µαζί µε πληροφορίες οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο να κατανοήσει το νόηµα της 
χρησιµοποίησης των όρων αυτών στις εφαρµογές. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εκφράσει 
τιµές δεδοµένων για χρήση σε εφαρµογές του IEEE LOM, IMS Metadata, IMS Learner 
Information Package, SCORM του ADL κλπ. Πολλές φορές στις περιπτώσεις αυτές, οι όροι 
δεν είναι εκφρασµένοι σε φυσική γλώσσα, αλλά σε περισσότερο αφηρηµένα σύµβολα. Με 
την τεχνική προδιαγραφή µπορούν να εκφραστούν επίσης αυστηρώς ιεραρχικές δοµές µε 
δοµηµένο τρόπο, επιτρέποντας όµως την εφαρµογή και περισσότερο χαλαρών όρων ή τιµών 
εφόσον αυτό απαιτείται. Η τελική V 1.0 έκδοση, εγκρίθηκε από το τεχνικό συµβούλιο του 
IMS το Φεβρουάριο του 2004. 

 IMS ePortfolio Specification: δηµιουργήθηκε για να δοθεί η δυνατότητα της 
διαλειτουργικότητας διαµέσου πολλών διαφορετικών συστηµάτων και οργανισµών, στα 
χαρτοφυλάκια (ePortfolios). Υποστηρίζει την πρόοδο και την επέκταση της δια βίου µάθησης, 
η οποία είναι σηµαντική σε πολλές κυβερνητικές πρωτοβουλίες ανά τον κόσµο. Κάνει 
ευκολότερη την µεταφορά των χαρτοφυλακίων (ePortfolios)  από το σχολείο στην εργασία, 
ενώ επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και στα ιδρύµατα να παρακολουθούν καλύτερα τις 
απαιτούµενες ικανότητες και δυνατότητες των µαθητών. Καθαρά στους τοµείς της εργασίας, 
ενισχύει την εµπειρία της µάθησης και βελτιώνει την ανάπτυξη των υπαλλήλων. 

 XML Schemas :  Το IMS χρησιµοποιεί τα XML –σχήµατα, ως πηγαία έγγραφα ελέγχου για 
τις δηλώσεις XML που χρησιµοποιούνται στις τεχνικές προδιαγραφές IMS. Σχήµατα για τα 
µοντέλα δεδοµένων που δηµιουργούνται σε διάφορες τεχνικές προδιαγραφές, όσο και για τις 
επεξεργασίες που αναφέρονται σε αυτές, πχ την λειτουργία των ψηφιακών συστηµάτων 
µάθησης. 

 Shareable State Persistence Specification: περιγράφει µια επέκταση στα συστήµατα 
περιβαλλόντων εκτέλεσης (runtime systems) για την ηλεκτρονική µάθηση (πχ SCORM), η 
οποία δίνει τη δυνατότητα για την αποθήκευση και τη διάθεση πληροφοριών µεταξύ 
κοµµατιών εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Προς το παρόν δεν υπάρχει καµιά καταγεγραµµένη 
µέθοδος σύµφωνα µε την οποία ένα κοµµάτι εκπαιδευτικού περιεχοµένου θα µπορεί να 
αποθηκεύσει πληροφορίες κατάστασης στο σύστηµα του περιβάλλοντος εκτέλεσης, οι οποίες 
µπορούν αργότερα να ανακληθούν από το ίδιο ή από κάποιο άλλο κοµµάτι εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ βασική µερικές φορές κάτω από την ύπαρξη, 
µερικές φορές σύνθετων πληροφοριών κατάστασης, οι οποίες δηµιουργούνται από 
αλληλεπιδραστικά εκπαιδευτικά περιεχόµενα (όπως πχ µια προσοµοίωση) και οι οποίες προς 
το παρόν αποθηκεύονται και ανακαλούνται σε ξεχωριστά  ιδιόκτητα «σχήµατα» και µε 
ιδιόκτητες «µεθόδους» των δηµιουργών. Η τελική έκδοση V 1.0 της τεχνικής προδιαγραφής 
εγκρίθηκε από το τεχνικό συµβούλιο του IMS τον Ιούλιο του 2004. 

 IMS Enterprise Services Specification: πρόκειται για τεχνική προδιαγραφή η οποία καθορίζει 
πως τα συστήµατα θα διαχειρίζονται την ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες περιγράφουν 
ανθρώπους, οµάδες ανθρώπων και συµµετοχές στη δηµιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχόµενου και υπηρεσιών. ∆ηµιουργήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες από το IMS Abstract 
Framework(IAF). Το τελευταίο είναι ένας µηχανισµός ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο IMS 
να περιγράψει το περιβάλλον στο οποίο θα συνεχίζει να παράγει τις τεχνικές προδιαγραφές 
για την ηλεκτρονική µάθηση. ∆εν πρόκειται για τεχνική προδιαγραφή αρχιτεκτονικής του 
εκπαιδευτικού λογισµικού, είναι ένας µηχανισµός προσδιορισµού του συνόλου των 
λειτουργιών για τις οποίες το IMS πιθανόν να δηµιουργήσει ή να µη δηµιουργήσει ένα 
σύνολο τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας. Στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο 
οργανισµός δεν δηµιουργεί τεχνική προδιαγραφή σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα, αναζητά 
στην διεθνή κοινότητα την πιο κατάλληλη. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το IMS Abstract 
Framework(IAF), βρίσκεται σε µια δυναµική κατάσταση και µπορεί κάθε στιγµή να υποστεί 
εξελίξεις. Η έκδοση V 1.0 έγινε δεκτή από το τεχνικό συµβούλιο του IMS τον Ιούλιο του 
2004. 
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 Ο οργανισµός ISO, είναι ένα δίκτυο από διασκορπισµένους παγκοσµίως εθνικούς οργανισµούς 

προερχόµενους από 146 χώρες, που έχουν σαν σκοπό την προτυποποίηση σε διάφορους τοµείς, µε 
βάση την συµµετοχή µόνο ενός οργανισµού από κάθε χώρα και την ύπαρξη µιας κεντρικής 
Γραµµατείας στη Γενεύη της Ελβετίας, η οποία συντονίζει ολόκληρο το δίκτυο. 
∆εν πρόκειται για κυβερνητικό οργανισµό. Τα µέλη του δεν είναι, όπως συµβαίνει στον Οργανισµό 

Ηνωµένων Εθνών, αντιπρόσωποι των εθνικών κυβερνήσεων. Όµως ο οργανισµός κατέχει ήδη µια 
εξέχουσα θέση τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό οφείλεται, διότι πολλοί από 
τους οργανισµούς µέλη του, είναι µέρος της κυβερνητικής δοµής στην χώρα τους ή είναι υποχρεωτική 
µε νόµο από την κυβέρνηση της χώρας, η πιστοποίηση από αυτούς. Από την άλλη µεριά, κάποια άλλα 
µέλη του οργανισµού έχουν τις ρίζες τους στον ιδιωτικό τοµέα, έχοντας δηµιουργηθεί από εθνικές 
συνεργασίες των παραγωγικών επιχειρήσεων. 
Ο οργανισµός ISO δηλαδή µπορεί να δράσει σαν µια οργανωµένη σύνδεση, στην οποία µπορούν να 

συναντηθούν λύσεις που αφορούν τόσο προβλήµατα των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και τις 
ευρύτερες κοινωνικές απαιτήσεις όπως εκφράζονται από εθνικά κυβερνητικά προγράµµατα. 
Επειδή ο όρος ISO που αναφέρεται στον οργανισµό,  προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων 

International Organization for Standardization στην αγγλική γλώσσα και επειδή η µε αυτό τον τρόπο 
δηµιουργία ακρωνύµων για τον οργανισµό στις διάφορες χώρες θα οδηγούσε σε εντελώς 
διαφορετικούς όρους, αποφασίστηκε για την αναφορά στον οργανισµό, να χρησιµοποιείται διεθνώς ο 
όρος ISO µε την έννοια του όρου «ίσο» της ελληνικής γλώσσας. 
Ο οργανισµός συνεργάζεται µε άλλους παρόµοιους οργανισµούς που έχουν σαν σκοπό την 

δηµιουργία διεθνών προτύπων. Υπάρχει συνεργασία µε την International Electrotechnical Commission 
(IEC), οι σκοποί της οποίας συµπληρώνουν αυτούς του ISO. Η συνεργασία  αυτή ISO/IEC 
συµπληρώνεται επίσης από την International Telecommunication Union (ITU). H IEC είναι και αυτή 
ένας µη κυβερνητικός οργανισµός όπως και ο ISO, ενώ η ITU είναι µέρος του Οργανισµού Ηνωµένων 
Εθνών και τα µέλη της είναι κυβερνήσεις. Οι τρεις αυτοί οργανισµοί έχουν µια ιδιαίτερα ισχυρή 
συνεργασία όσον αφορά στην τυποποίηση στους τοµείς της τεχνολογίας των πληροφοριών και στις 
τηλεπικοινωνίες. 
Πολλά από τα µέλη του ISO, είναι επίσης µέλη και σε άλλους τοπικούς οργανισµούς 

προτυποποίησης. Αυτό είναι ωφέλιµο για τον ISO από την άποψη ότι µε τον τρόπο αυτό δηµιουργεί 
γέφυρες µε τοπικούς οργανισµούς προτυποποίησης από όλο τον κόσµο. Έχει αναγνωρίσει τέτοιους 
τοπικούς οργανισµούς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την Αφρική, τις Αραβικές χώρες, την Ευρώπη, την 
Λατινική Αµερική, την περιοχή του Ειρηνικού και τη Νοτιο-Ανατολική Ασία. Η αναγνώριση αυτή 
βασίζεται στην δέσµευση των τοπικών οργανισµών, να ενστερνίζονται τα ISO-πρότυπα, όταν είναι 
δυνατό χωρίς µετατροπές, σαν εθνικά πρότυπα για τις χώρες µέλη τους και να ξεκινούν την διαδικασία 
δηµιουργίας προτύπων µόνο όταν δεν υπάρχει κανένα κατάλληλο ISO-πρότυπο διαθέσιµο για άµεση 
υιοθέτηση. 
Ο ISO είναι επίσης ο συνδετικός κρίκος για περίπου 550 διεθνείς ή τοπικούς οργανισµούς, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για την εργασία προτυποποίησης που παράγεται από τον οργανισµό. Εδώ περιέχονται 
και τα  περίπου 28 σύνολα που εργάζονται για τη δηµιουργία προτύπων, έξω και ανεξάρτητα από το 
σύστηµα συνεργασίας  ISO/IEC. Κάθε ένα από τα σύνολα αυτά εργάζεται για την προτυποποίηση σε 
ένα συγκεκριµένο τοµέα, συνήθως µετά από εντολή των Ηνωµένων Εθνών. Ένα παράδειγµα είναι ο 
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Η συνεργασία ISO/IEC παράγει περίπου το 85% περίπου των 
διεθνών προτύπων και οι οργανισµοί αυτοί το υπόλοιπο. 
Η προτυποποίηση σε διεθνές επίπεδο ξεκίνησε από το πεδίο της Ηλεκτροτεχνίας. Η Επιτροπή 

International Electrotechnical Commision (IEC) ιδρύθηκε το 1906. Πρωτοπόρα εργασία για άλλους 
τοµείς έγινε από την International Federation of the National Standardizing Associations (ISA), η 
οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της  το 1926. Η ISA έδωσε έµφαση κατά το µεγαλύτερο µέρος στον 
Μηχανολογικό τοµέα. Η λειτουργία της σταµάτησε το 1942.  
Το 1946, αντιπρόσωποι από 25 χώρες συναντήθηκαν στο Λονδίνο και αποφάσισαν τη δηµιουργία 

ενός νέου διεθνούς οργανισµού, ο σκοπός του οποίου θα ήταν η εξασφάλιση της διεθνούς συνεργασίας 
και ενοποίησης στη διαµόρφωση διεθνών προτύπων. Ο νέος αυτός οργανισµός, ο ISO, άρχισε 
επισήµως τις εργασίες του στις 23 Φεβρουαρίου του 1947, µε σκοπό την εξυπηρέτηση διαµέσου των 
διεθνών προτύπων των πελατών των διαφόρων προϊόντων ανά τον κόσµο, των κυβερνήσεων, των 
εµπορικών εταιρειών αλλά και των αναπτυσσοµένων χωρών. 
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13.1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ISO 
Ο οργανισµός λειτουργεί σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές: 

• Κάθε µέλος του, έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ισότιµα στην δηµιουργία ενός προτύπου, 
που σύµφωνα µε την κρίση του, θα αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια στην οικονοµία της 
χώρας του. Ανεξαρτήτως του µεγέθους ή της δυναµικότητας της οικονοµίας αυτής, κάθε 
µέλος έχει ένα και µόνο ένα ψήφο. Οι δραστηριότητες του ISO γίνονται µε τον τρόπο αυτό 
µέσα σε ένα δηµοκρατικό πλαίσιο, στο οποίο κάθε χώρα, µπορεί να έχει µια ισοδύναµη 
παρέµβαση στην κατεύθυνση των εργασιών του ISO σε κάποιο στρατηγικό επίπεδο, όπως 
επίσης και στο τεχνικό περιεχόµενο των εξειδικευµένων για το επίπεδο αυτό προτύπων. 

• Τα πρότυπα του ISO είναι προαιρετικά. Καθώς πρόκειται για ένα µη κυβερνητικό 
οργανισµό, ο ISO  δεν έχει καµία νοµική αρµοδιότητα για να πιέσει για την χρησιµοποίησή 
τους. Ένα ορισµένο ποσοστό όµως από τα ISO-πρότυπα, κυρίως αυτά που αναφέρονται 
στους τοµείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, έχουν υιοθετηθεί από 
µερικές χώρες σαν µέρος από το αντίστοιχο νοµοθετικό πλαίσιο. Η υιοθεσία όµως αυτή 
είναι ανεξάρτητη από τον οργανισµό και αποφασίζεται από τις τοπικές κυβερνήσεις. 
Επίσης, αν και τα ISO-πρότυπα είναι προαιρετικά, µπορεί και στον ιδιωτικό τοµέα, να 
γίνουν µια απαίτηση της αγοράς, όπως συµβαίνει µε τα πρότυπα του οργανισµού τα οποία 
αναφέρονται στα Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9000) ή στις διαστάσεις των 
containers µεταφοράς εµπορευµάτων ή στις κάθε φύσεως τραπεζικές κάρτες. 

• Ο οργανισµός ISO αναπτύσσει µόνο εκείνα τα πρότυπα, για τα οποία υπάρχει κάποια 
ανάγκη της αγοράς. Η εργασία γίνεται κατ’ αποκοπή, από ειδικούς του βιοµηχανικού, 
τεχνικού και εµπορικού τοµέα, ο οποίος και έθεσε την αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός ή 
περισσοτέρων προτύπων και ο οποίος αµέσως µετά την δηµιουργία του προτύπου θα το 
θέσει σε εφαρµογή. Μαζί µε τους παραπάνω ειδικούς και άλλοι µε σχετική γνώση, όπως 
διάφορα µέλη κυβερνητικών αντιπροσωπειών, οργανισµοί καταναλωτών, ακαδηµαϊκοί και 
ειδικοί εργαστηρίων ελέγχου, µπορεί να συµµετέχουν στην οµάδα εργασίας. 

• Αν και τα ISO-πρότυπα είναι προαιρετικά, το γεγονός ότι αναπτύσσονται σύµφωνα µε τις 
ανάγκες τις αγοράς και ότι βασίζονται στην συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων µερών, 
διασφαλίζει την δυνατότητα ευρείας εφαρµογής τους. Η εξέλιξη της τεχνολογίας όπως και η 
εξέλιξη των αναγκαιοτήτων και των ενδιαφερόντων που προέρχεται από αυτή, είναι κάτι το 
οποίο λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από τον οργανισµό. Κάθε τουλάχιστον πέντε χρόνια, 
γίνεται µια ανασκόπηση των προτύπων για να αποφασισθεί εάν θα συνεχίσουν να 
παραµένουν µε τη τρέχουσα µορφή τους ή θα πρέπει να επεκταθούν ή και να αποσυρθούν. 
Με τον τρόπο αυτό τα πρότυπα του ISO βρίσκονται πάντα στην αιχµή της τεχνολογίας, 
όπως διαβεβαιώνουν σε διεθνές επίπεδο οι ειδικοί σε κάθε τοµέα. 

• Τα ISO–πρότυπα είναι στην ουσία  τεχνικές συµφωνίες οι οποίες παρέχουν το πλαίσιο για 
συµβατές τεχνολογικές εφαρµογές διεθνώς. Η ανάπτυξη τεχνικής συναίνεσης σε διεθνές 
επίπεδο είναι µια πολύ σηµαντική εργασία και πάνω σε αυτή τη λογική ενεργοποιείται ο 
οργανισµός. Υπάρχουν περισσότερες από 2850 οµάδες (διαφόρων επιπέδων και 
αρµοδιοτήτων), που δραστηριοποιούνται για λογαριασµό του οργανισµού, στις οποίες 
συµµετέχουν ετησίως περίπου 30000 ειδικοί για τη δηµιουργία των προτύπων.  

• Τα ISO-πρότυπα αποτελούν µία δεξαµενή τεχνολογίας. Ειδικότερα οι αναπτυσσόµενες 
χώρες, µε τους ανεπαρκείς τους πόρους, έχουν να ωφεληθούν σε πολλά από αυτά. Για τις 
χώρες αυτές, τα ISO-πρότυπα είναι µια σηµαντική περιουσία τόσο για την πρόσβαση στο 
know-how της τεχνολογίας όπως παρουσιάζεται στην αιχµή της σε διεθνές επίπεδο, όσο και  
για την αύξηση της ικανότητάς τους να εξάγουν ανταγωνιστικά τα προϊόντα τους στο 
ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. 

• Η συµµετοχή στον οργανισµό είναι ανοικτή σε διάφορα ινστιτούτα που έχουν για σκοπό 
την δηµιουργία προτύπων σε εθνικό επίπεδο η παρόµοιους οργανισµούς που µπορούν να 
αντιπροσωπεύσουν την προτυποποίηση σε µια χώρα. (αυστηρά πάντα ένα µόνο σχήµα από 
κάθε χώρα). Υπάρχουν τρεις κατηγορίες µελών σε αυτόν: 
 Τα πλήρη µέλη (Member bodies), καθένα εκ των οποίων έχει και το δικαίωµα για ένα 
ψήφο στις διαδικασίες διαµόρφωσης των προτύπων. Τα µέλη αυτά καταβάλλουν  
οικονοµικό αντίτιµο για τη συµµετοχή τους. 

 Τα συνεργαζόµενα µέλη (Correspondent members), τα οποία προέρχονται από χώρες 
οι οποίες δεν έχουν προς το παρόν ένα πλήρως αναπτυγµένο εθνικό σύστηµα 
ανάπτυξης προτύπων. Τα µέλη αυτά πληρώνουν µειωµένη οικονοµική συµµετοχή στον 
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οργανισµό, έχοντας το δικαίωµα της παρακολούθησης των διαδικασιών, αλλά δεν 
έχουν το δικαίωµα ψήφου. 

 Τα ενδιαφερόµενα µέλη (Subscriber members),  τα οποία είναι ινστιτούτα από χώρες 
µε πολύ αδύναµες οικονοµίες, αλλά που παρόλα αυτά επιθυµούν να έχουν επαφή µε 
ότι συµβαίνει στην διεθνή προτυποποίηση. 

Αν και οι διάφορων τύπων επιχειρήσεις ή τα µεµονωµένα άτοµα δεν µπορούν ως 
αυτόνοµες οντότητες να γίνουν µέλη στον οργανισµό, έχουν την δυνατότητα να εµπλακούν 
στις διαδικασίες ανάπτυξης προτύπων σε αυτόν, µε διάφορους τρόπους. Τα ενδιαφερόµενα 
άτοµα µπορούν να οριστούν από τα τοπικά µέλη του ISO, για να υπηρετήσουν την 
διαµόρφωση εθνικής αντιπροσώπευσης για την δηµιουργία ενός προτύπου. Οι διεθνείς 
επιχειρήσεις και συνεργασίες, οι οποίες είναι µη κυβερνητικές και αντιπροσωπεύουν τους 
διάφορους τοµείς της παραγωγής, µπορούν να αιτηθούν για την πιστοποίησή τους στο 
µέλος του οργανισµού στη χώρα τους ή σε µια τεχνική επιτροπή του ISO. ∆εν έχουν το 
δικαίωµα της ψήφου, αλλά µπορούν να συµµετέχουν στις διαδικασίες της ανάπτυξης 
τεχνικής συναίνεσης µεταξύ των ενδιαφεροµένων, στα θέµατα που θέτουν. 

 
 
 

13.2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 
Στο παρακάτω διάγραµµα αναπαρίσταται η διοικητική δοµή του οργανισµού. 
 

 
 

• Γενική ∆ιεύθυνση (General Assembly):  αποτελείται από τα υψηλόβαθµα στελέχη του 
οργανισµού (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο επί θεµάτων πολιτικής, Αντιπρόεδρο επί θεµάτων 
διαχείρισης τεχνολογίας, Οικονοµικό Προϊστάµενο, Γενικό Γραµµατέα) και τους 
αντιπροσώπους που διορίζονται ετησίως από τα πλήρη µέλη. Τα συνεργαζόµενα µέλη και 
τα ενδιαφερόµενα µέλη του οργανισµού, µπορούν να συµµετέχουν σαν παρατηρητές σε 
αυτή. Ο γενικός κανόνας είναι η Γενική ∆ιεύθυνση να συνεδριάζει µία φορά ετησίως. Τα 
θέµατά της αφορούν µεταξύ άλλων, τις ενέργειες που συνδέονται µε τη ετήσια καταγραφή 
των πεπραγµένων του οργανισµού, τη διαµόρφωση µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής και 
την ετήσια αναφορά του Οικονοµικού Προϊστάµενου. 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Council): ∆ιοικεί όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού, και 
αποτελείται από τα υψηλόβαθµα στελέχη που αναφέρθηκαν προηγουµένως και 18  
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εκλεγµένα πλήρη µέλη. Το συµβούλιο διορίζει τον Οικονοµικό Προϊστάµενο, τα δώδεκα 
µέλη της επιτροπής διαχείρισης τεχνολογίας (Technical Management Board)  και τον 
πρόεδρο των επιτροπών καθορισµού της πολιτικής του οργανισµού (Policy Development 
Committees). Επίσης αποφασίζει και για τον ετήσιο προϋπολογισµό της Γενικής 
Γραµµατείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ISO συνεδριάζει τρεις φορές ετησίως. 

• Γενική Γραµµατεία (General Secretariat ): καλύπτει την γραµµατειακή υποστήριξη για την 
Γενική ∆ιεύθυνση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τις επιτροπές ανάπτυξης πολιτικής του 
οργανισµού και τις υποεπιτροπές τους, την επιτροπή διαχείρισης της τεχνολογίας και την 
επιτροπή πληροφόρησης (REMCO). Επικεφαλής είναι ο Γενικός Γραµµατέας, ο οποίος έχει 
µόνιµη θέση και αναφέρεται στον Πρόεδρο που εκλέγεται ανά διετία  

• Επιτροπές ανάπτυξης της στρατηγικής του οργανισµού (Policy Development Committees): 
είναι συµβουλευτικές επιτροπές οι οποίες δηµιουργούνται κατ’ εντολή της Γενικής 
∆ιεύθυνσης του οργανισµού. Είναι ανοικτές σε όλα τα πλήρη και συνεργαζόµενα µέλη. 
Αναφέρουν τα αποτελέσµατα των εργασιών τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Υπάρχουν την 
στιγµή αυτή τρεις τέτοιες επιτροπές: 
 CASCO (Committee on conformity assessment): Η συµµετοχή στην επιτροπή αυτή 
είναι ανοικτή προαιρετικά στα πλήρη µέλη είτε σαν συµµετέχοντες είτε σαν 
παρατηρητές και προαιρετικά επίσης στα συνεργαζόµενα µέλη µόνο σαν παρατηρητές. 
Eχει σαν σκοπό την εξέταση των ωφελειών που προκύπτουν από την συµµόρφωση των 
προϊόντων, των υπηρεσιών και της διαχείρισης συστηµάτων σε κατάλληλα πρότυπα ή 
άλλες τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης την προπαρασκευή διεθνών οδηγιών και 
προτύπων που θα έχουν σχέση µε τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την πιστοποίηση 
προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών, αλλά και την αποτίµηση των συστηµάτων 
διαχείρισης, των εργαστηρίων ελέγχου, των φορέων επιθεώρησης, των φορέων 
πιστοποίησης και την λειτουργία και αποδοχή τους. Γενικότερος σκοπός της επιτροπής 
αυτής είναι η προώθηση κοινής αναγνώρισης και αποδοχής εθνικών και διεθνών 
συστηµάτων πιστοποίησης και η κατάλληλη χρήση διεθνών προτύπων για έλεγχο, 
επιθεώρηση, πιστοποίηση, αποτίµηση και άλλους σχετικούς µε αυτούς σκοπούς. 

 COPOLCO (Committee on consumer policy): Η συµµετοχή στην επιτροπή αυτή είναι 
ανοικτή προαιρετικά στα πλήρη µέλη είτε σαν συµµετέχοντες είτε σαν παρατηρητές 
και προαιρετικά επίσης στα συνεργαζόµενα µέλη µόνο σαν παρατηρητές. Έχει σαν 
σκοπό τη παροχή βοήθειας στους καταναλωτές ώστε να ωφεληθούν από την 
προτυποποίηση, όπως και τη παροχή κινήτρων για την συµµετοχή των καταναλωτών 
στην διαµόρφωση τόσο εθνικών όσο και διεθνών προτύπων. Παρέχει ένα πλαίσιο 
διακίνησης ιδεών για την ανταλλαγή εµπειρίας µεταξύ των καταναλωτών για τη 
δηµιουργία και υλοποίηση των προτύπων στον καταναλωτικό τοµέα και σε άλλες 
σχετικές ανάγκες ενηµέρωσης των καταναλωτών. Ενηµερώνει συγκεντρωτικά το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ISO, για τον τρόπο που αντιµετωπίζονται από το 
καταναλωτικό κοινό  οι τρέχουσες και οι πιθανές µελλοντικές δράσεις γύρω από την 
προτυποποίηση και τη πιστοποίηση, όπως και για τις ανάγκες που εκφράζουν οι ίδιοι 
οι καταναλωτές. 

 DEVCO (Committee on developing country matters): Η συµµετοχή στην επιτροπή 
αυτή είναι ανοικτή προαιρετικά στα πλήρη µέλη είτε σαν συµµετέχοντες είτε σαν 
παρατηρητές και προαιρετικά επίσης στα συνεργαζόµενα µέλη µόνο σαν παρατηρητές. 
Ο σκοπός της επιτροπής αυτής είναι να αναγνωρίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 
αναπτυσσοµένων χωρών στο πεδίο της προτυποποίησης ή άλλων σχετικών µε αυτήν 
πεδίων και να βοηθήσει τις αναπτυσσόµενες χώρες να καθορίσουν τις παραπάνω 
ανάγκες και απαιτήσεις τους. Επίσης να προτείνει δράσεις στις χώρες αυτές για την 
ικανοποίηση αυτών τους των αναγκών. Να παρακολουθεί και να ελέγχει την 
υλοποίηση του σχεδίου του ISO για τις αναπτυσσόµενες χώρες και να παρέχει ένα 
πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών για όλα τα θέµατα που αφορούν την προτυποποίηση και 
όλες τις σχετικές δραστηριότητες στις αναπτυσσόµενες χώρες, εξασφαλίζοντας την 
ανταλλαγή εµπειρίας µεταξύ τους αλλά και µεταξύ αυτών και των ήδη αναπτυγµένων 
χωρών. Αυτό γίνεται σε συνεργασία µε την CASCO και την COPOLCO και άλλους 
τέτοιους σχετικούς οργανισµούς 

•  Council standing committees (CSC): Είναι συµβουλευτικές επιτροπές παρά το διοικητικό 
συµβούλιο του οργανισµού. Υπάρχουν δύο: 
 Council standing committee on finance (CSC/FIN): που έχει σαν σκοπό την 
συµβουλευτική υποστήριξη στο προϊστάµενο οικονοµικού σε σχέση µε τις 
δραστηριότητές του, όπως επίσης και το να έχει διαρκή ενηµέρωση ως επιτροπή για τις 
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οικονοµικές πτυχές της διαχείρισης που εφαρµόζεται από το διοικητικό συµβούλιο και 
να συµβουλεύει το Γενικό Γραµµατέα και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε ερωτήσεις 
σχετικές µε τον προσδιορισµό της αξίας των υπηρεσιών του οργανισµού στα µέλη του. 
Υποβάλλει εκθέσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και του παρέχει εκτός των 
προαναφεροµένων και συµβουλευτική υποστήριξη σε κάθε άλλο οικονοµικό θέµα το 
οποίο προκύπτει. 

 Council standing committee on strategy (CSC/STRAT): έχει σαν σκοπό τη 
συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θέµατα πολιτικής και 
στρατηγικής όπως και την επανεξέταση των στρατηγικών τοποθετήσεων του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την επιδοκιµασία τους. Υποβάλλει εκθέσεις στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και κάθε τρία χρόνια 
επανεξετάζει τις στρατηγικές του οργανισµού για έγκριση από αυτό και δευτερευόντως 
από τη Γενική ∆ιεύθυνση.  

• Ειδικές συµβουλευτικές Οµάδες (Ad hoc advisory groups): Με σκοπό την προώθηση των 
σκοπών και των στρατηγικών στόχων της οργάνωσης, ο Πρόεδρος, µε τη συγκατάθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να δηµιουργήσει τις ειδικές συµβουλευτικές οµάδες που 
αποτελούνται,  µεταξύ άλλων, από τους εκτός οργανισµού υψηλόβαθµους ηγέτες από 
οργανώσεις που παρουσιάζουν ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη διεθνή τυποποίηση. Τα 
µέλη τέτοιων οµάδων θα κληθούν από τον Πρόεδρο για να συµµετέχουν ως άτοµα παρά ως 
αντιπρόσωποι των οργανισµών µελών. Συστάσεις τέτοιων οµάδων µπορούν να υποβληθούν 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για οποιαδήποτε µελλοντική δράση.   

• ∆ιοικητικό Συµβούλιο Τεχνικής ∆ιαχείρισης (Technical management board –ΤΜΒ): Η 
διοικητική αυτή οµάδα έχει σαν σκοπό: 
 Να υποβάλει εκθέσεις και να παίζει συµβουλευτικό ρόλο προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την οργάνωση, το συντονισµό, το 
στρατηγικό προγραµµατισµό, και το πρόγραµµα των τεχνικών εργασιών του ISO.  

 Να εξετάζει τις προτάσεις για τους νέους τοµείς της τεχνικής δραστηριότητας του ISO 
και για να αποφασίζει σχετικά µε όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την καθιέρωση και τη 
διάλυση των Τεχνικών Επιτροπών.   

 Να κρατά, εξ ονόµατος του ISO, υπό  έλεγχο, όλες τις οδηγίες του ISO/IEC που 
αφορούν την τεχνική εργασία, ώστε να εξετάζει και να συντονίζει όλες τις προτάσεις 
τροποποιήσεων και να εγκρίνει τις κατάλληλες αναθεωρήσεις.   

 Να ενεργεί, στα πλαίσια των καθιερωµένων πολιτικών σχετικά µε την τεχνική εργασία, 
στα ακόλουθα θέµατα:   
 Τον έλεγχο της εργασίας των απαιτήσεων των Τεχνικών Επιτροπών και 
επιτροπών διαχείρισης του προγράµµατος. 

 Την έγκριση των τίτλων, των πεδίων και των προγραµµάτων εργασίας των 
µεµονωµένων Τεχνικών Επιτροπών.   

 Τη κατανοµή ή αναδιανοµή των γραµµατειών των Τεχνικών Επιτροπών και στην 
περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, κατανοµή ή 
αναδιανοµή των γραµµατειών των υποεπιτροπών.   

 Το διορισµό των προέδρων των Τεχνικών Επιτροπών.   
 Να εγκαλεί τις Τεχνικές Επιτροπές για τη δράση ή την απραξία υποεπιτροπών.   
 Να αποφασίζει σχετικά µε τα θέµατα τεχνικού συντονισµού µεταξύ των Τεχνικών 
Επιτροπών του ISO και του  IEC και άλλων διεθνών οργανισµών  αλλά και των 
περιφερειακών οργανώσεων  του οργανισµού.  

 Τη συµβουλευτική υποστήριξη στο Γενικό Γραµµατέα όσον αφορά  τις τεχνικές 
ερωτήσεις που προκύπτουν στις επαφές µεταξύ του ISO και του IEC  αλλά και σε 
ότι  αφορά την τεχνική συνεργασία µε άλλους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης.   

 

 Να διορίζει, στις διάφορες χώρες, τους φορείς τυποποίησης και τις οµάδες συντήρησης 
για την εφαρµογή των διεθνών προτύπων. 

 Να δηµιουργεί (και να διαλύει) τις τεχνικές συµβουλευτικές οµάδες (Technical 
advisory groups-TAG) προκειµένου να είναι διαθέσιµη η συµβουλή από ειδήµονες και 
να διορίζει τα µέλη και τους προέδρους τους.   

 Να καθιερώνει (και να διαλύει) επιτροπές για τις γενικές αρχές τυποποίησης και να 
διορίζει τους προέδρους τους.   

• Επιτροπή Committee on reference materials (REMCO) που έχει σαν σκοπό:  
 Να καθιερώσει τους ορισµούς, τις κατηγορίες, τα επίπεδα και την ταξινόµηση των 
εντύπων αναφοράς προς χρήση από τον ISO.   

 Να καθορίσει  τη δοµή των σχετικών µορφών εντύπων αναφοράς.   
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 Να διατυπώσει κριτήρια που θα εφαρµόζονται για την επιλογή πηγών για αναφορά στα 
έγγραφα του ISO (που καλύπτουν επίσης τις νοµικές πτυχές).   

 Να προετοιµάσει οδηγίες προς τις Τεχνικές Επιτροπές, για τα έντυπα αναφοράς που 
δηµιουργούνται στον ISO.   

 Να προτείνει, έως εκεί που είναι απαραίτητο, µέτρα, που απαιτούνται για την εργασία 
του ISO, που θα λαµβάνονται στα έντυπα αναφοράς.   

 Να εξετάζει θέµατα που αφορούν την παρουσία της σε σχέση µε άλλους διεθνείς 
οργανισµούς και να συµβουλεύει τη ∆ιοικητικό Συµβούλιο Τεχνικής ∆ιαχείρισης για 
τη δράση που πρέπει  να ληφθεί. 

• Τεχνικές Συµβουλευτικές Οµάδες (Technical advisory groups –TAG): δηµιουργούνται, 
όταν χρειάζεται, από τη ∆ιοικητικό Συµβούλιο Τεχνικής ∆ιαχείρισης για να συµβουλέψουν 
την επιτροπή σε θέµατα του βασικού, τοµεακού και διατοµεακού συντονισµού, του 
συνεπούς προγραµµατισµού και των αναγκών για τη νέα εργασία.   

• Τεχνικές επιτροπές (Technical committees): Από τις επιτροπές αυτές δηµιουργούνται τα 
ISO-πρότυπα. Σε αυτές συµµετέχουν εξειδικευµένοι τεχνικοί από την βιοµηχανία, τον 
τεχνικό και τον εµπορικό τοµέα και ειδικότερα  από το χώρο εκείνο που έθεσε την 
αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός διεθνούς προτύπου. Οι τεχνικοί αυτοί µπορεί να 
συνεργαστούν και µε άλλους που κατέχουν σχετικές γνώσεις και µπορεί να προέρχονται 
από συνδέσµους καταναλωτών, από τον ακαδηµαϊκό χώρο  ή που αντιπροσωπεύουν κάποια 
κυβέρνηση. Οι κάθε είδους προαναφερόµενοι ειδικοί, λαµβάνουν µέρος στην τεχνική 
επιτροπή σαν αντιπρόσωποι µιας χώρας, αφού πρώτα επιλεγούν  από το εθνικό πλήρες 
µέλος του ISO στην χώρα αυτή. Καλούνται όχι µόνο να εκφράσουν  την άποψη των 
εθνικών οργανισµών στους οποίους συµµετέχουν, αλλά και όλων των  άλλων 
ενδιαφεροµένων στην χώρα τους. Σύµφωνα µε τον κανονισµό του ISO ένα πλήρες µέλος 
του από µια συγκεκριµένη χώρα θα πρέπει έχοντας υπόψη του τις θέσεις όλων των 
ενδιαφεροµένων στην χώρα αυτή, να διαµορφώνει και να εισηγείται µια ολοκληρωµένη 
εθνική πρόταση. Όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες που ανήκουν σε µια τεχνική επιτροπή, 
συναντώνται για συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρηµάτων, επί των κάθε φορά 
προτεινόµενων σχεδίων προτύπων, µέχρι ότου γίνει κατορθωτή µια γενική συναίνεση σε 
κάποιο σχέδιο. Το σχέδιο αυτό προτύπου τότε διανέµεται σαν ένα Draft International 
Standard (DIS) σε όλα τα µέλη του οργανισµού για τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους. 
Πολλά µέλη του οργανισµού διαθέτουν δηµόσια τα DIS, όχι µόνο στους άµεσα 
ενδιαφερόµενους, αλλά και σε ολόκληρη την τοπική κοινότητα. Τα µέλη του οργανισµού, 
αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις που καταγράφονται στην χώρα τους πάνω στα DIS, 
καταλήγουν σε µια συγκεκριµένη θέση, η οποία αντιπροσωπεύει τον εθνικό οργανισµό. Εάν 
τελικώς υπάρχει διεθνώς µια τάση σύγκλισης για ένα  DIS,  τότε αυτό διορθωµένο 
σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις οι οποίες έχουν προκύψει από τις προτάσεις των εθνικών 
οργανισµών, επαναδιανέµεται σε αυτούς σαν ένα τελικό σχέδιο διεθνούς προτύπου δηλαδή 
ένα Final Draft International Standard (FDIS). Εάν πάνω σε αυτή τη τελική µορφή υπάρχει 
συµφωνία, τότε αυτό δηµοσιεύεται σαν ένα διεθνές πρότυπο, ένα International Standard. Τα 
ISO-πρότυπα δηµιουργούνται µε τις προαναφερόµενες διαδικαστικές δοµές, έτσι ώστε να 
υπάρχει διαφάνεια και ισοτιµία στα µέλη. Η άλλη όψη όµως του νοµίσµατος είναι ότι 
χρειάζεται συνήθως πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα για να δηµιουργηθεί συµφωνία µεταξύ 
των ενδιαφεροµένων µερών για κάποιο DIS και να διατεθεί στα µέλη στην µορφή του FDIS 
για να δηµιουργηθεί το τελικό διεθνές πρότυπο. Για µερικούς όµως χρήστες των προτύπων, 
ιδιαίτερα σε αυτούς που απασχολούνται σε τοµείς µε ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, µπορεί 
να είναι σπουδαιότερη µια κοινή συµφωνία σε κάποιες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα 
δηµοσιευτούν ταχύτερα, πριν να ακολουθηθεί η προαναφερόµενη διαδικασία µε τους 
ελέγχους και τις ισορροπίες που αυτή περιέχει, για την δηµιουργία ενός διεθνούς προτύπου. 
Για το λόγο αυτό ο ISO, σχεδίασε ένα νέο είδος «προϊόντων» του, µια σειρά από  
διαφορετικές κατηγορίες τεχνικών προδιαγραφών, επιτρέποντας τη δηµοσίευσή τους σε 
κάποιο ενδιάµεσο στάδιο, στο οποίο δεν υπάρχει πλήρης συµφωνία µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων. Οι κατηγορίες αυτές είναι: Α) Publicity Available Specification (PAS)   
Β) Technical Spesification (TS)      Γ) Technical Report (TR)           ∆) International 
Workshop Agreement (IWA). Οι τεχνικές επιτροπές ασχολούνται µε την προτυποποίηση σε 
διαφορετικούς τεχνολογικούς τοµείς η κάθε µία και κωδικοποιούνται µε τα αρχικά TC και 
ένα αριθµό. Για παράδειγµα  TC 1, TC 49….κλπ. Μια εξαίρεση υπάρχει για την τεχνική 
επιτροπή που προήλθε από την συνεργασία ISO/IEC και δηµιουργήθηκε το 1987, η οποία 
κωδικοποιείται σαν JTC 1. Μερικές από αυτές είναι ενεργές, άλλες όµως έχουν διαλυθεί µη 
έχοντας τωρινό ή προβλεπόµενο αντικείµενο εργασίας. Η πολιτική που ακολουθείται από 
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τον ISO είναι να µη δίνεται ποτέ αριθµός σε µια νέα τεχνική επιτροπή ίδιος µε τον αριθµό 
κάποιας παλαιότερης, ανεξάρτητα αν η τελευταία δεν είναι πια ενεργή. Κάθε τεχνική 
επιτροπή διαρθρώνεται σε υποεπιτροπές (subcommittees) και σε οµάδες εργασίας (Working 
groups- WG). Η Γραµµατεία και διοικητική υποστήριξη κάθε τεχνικής επιτροπής και 
υποεπιτροπής ανατίθεται σε κάποιο από τα πλήρη µέλη του ISO, όπως για παράδειγµα στο 
ANFOR, ANSI, DIN,SIS κλπ. Οι οµάδες εργασίας δεν έχουν γραµµατείες, αλλά ένα 
ξεχωριστό συµβούλιο, το οποίο διορίζεται από την τεχνική επιτροπή στην οποία ανήκουν, 
και στο οποίο αναφέρονται. Οι πρόεδροι στις τεχνικές επιτροπές εκλέγονται για διάρκεια 
συνήθως τριών ετών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Τεχνικής ∆ιαχείρισης του ISO και δεν 
πρέπει υποχρεωτικά να είναι πολίτες της χώρας που διαθέτει την γραµµατειακή υποστήριξη. 
Ο πρόεδρος της  JTC 1 εκλέγεται από την συνεργασία του ∆ιοικητικού συµβουλίου 
τεχνικής διαχείρισης του ISO και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του IEC. 

 
 
 

13.3  Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ISO ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ.  

(ISO/IEC JTC 1 SC 36) 
H Τεχνική Επιτροπή JTC 1, η οποία όπως προαναφέραµε δηµιουργήθηκε από το 1987 µε την 

συνεργασία ISO και IEC, έχει σαν περιοχή δραστηριοποίησης την Τεχνολογία των Πληροφοριών. 
Ακολουθεί την κανονική διάρθρωση του οργανισµού σε υποεπιτροπές και οµάδες εργασίας. Η 
υποεπιτροπή SC36 πού ανήκει σε αυτή έχει τον τίτλο: Information Technology for Learning, 
Education and Training, και είναι αυτή που ασχολείται µε τα διεθνή πρότυπα γύρω από την 
ηλεκτρονική µάθηση. Ο σκοπός της υποεπιτροπής αυτής είναι η προτυποποίηση στην περιοχή της 
τεχνολογίας των Πληροφοριών που θα αφορά τη µάθηση, την εκπαίδευση και τη κατάρτιση, έτσι ώστε 
να υποστηριχθούν τα ενδιαφερόµενα µεµονωµένα άτοµα, οι οµάδες ατόµων ή οι σχετικοί οργανισµοί 
και να γίνει δυνατή η διαλειτουργικότητα και η επαναχρησιµοποίηση των σχετιζοµένων µε το τοµέα 
αυτό, πηγών και εργαλείων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, η υποεπιτροπή αυτή δεν έχει σαν σκοπό την 
δηµιουργία προτύπων που θα αφορούν τον καθορισµό παιδαγωγικών ή πολιτισµικών θεµάτων, η 
αντικειµενικών σκοπών διδασκαλίας ή κάποιο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Επίσης, στη 
περιοχή εργασίας αυτής της νεότερης υποεπιτροπής, τα παραγόµενα πρότυπα και οι τεχνικές 
προδιαγραφές, δεν θα είναι επαναλήψεις εργασιών που έχουν γίνει ήδη από κάποια άλλη τεχνική 
επιτροπή ή υποεπιτροπή τόσο του ISO όσο και του IEC. Σε αντίθεση, όταν κρίνεται κατάλληλο, θα 
πρέπει να υπάρχουν αναφορές, τόσο σε θέµατα δεοντολογίας όσο και πληροφοριών σε άλλα πρότυπα 
τα οποία θα περιέχονται. Τέτοιο παράδειγµα αποτελούν εξειδικευµένα θέµατα όπως τα πολυµέσα, ή  η 
ασφάλεια περιεχοµένου κλπ, τα οποία αποτελούν αντικείµενα εργασίας άλλων υποεπιτροπών. 

 
Η Γραµµατειακή Υποστήριξη της ISO/IEC JTC 1 SC 36 έχει ανατεθεί στo πλήρες µέλος του 

οργανισµού ISO που προέρχεται από τις ΗΠΑ , το  American National Standards Institute (ANSI). 
Συµµετέχουν σε αυτή 11 χώρες ( ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, Τσεχία, ∆ανία, Ιρλανδία, Κένυα, Κορέα, 
Νορβηγία, Ελβετία, Ουκρανία)  και µία σαν παρατηρητής (Ουγγαρία). 
Επίσης βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε την IEEE LTSC επιτροπή του οργανισµού ΙΕΕΕ,  η οποία 

έχει το ίδιο πεδίο δραστηριοποίησης.  
Η υποεπιτροπή έχει τις ακόλουθες οµάδες εργασίας: 
 

Οµάδα Αντικείµενο εργασίας 
SC36/WG1 Η Προτυποποίηση της ορολογίας για την ISO/IEC JTC1 SC36 και τις υποστηριζόµενες 

τεχνολογίες µε γενικό τίτλο Vocabulary. ( http://vocabulary.jtc1sc36.org. ) 
SC36/WG2 H, µε στόχο την συνεργασία, σχετική µε τη τεχνητή νοηµοσύνη και τις υποστηριζόµενες 

από αυτή τεχνολογίες προτυποποίηση, µε γενικό τίτλο Collaborative Technology.   
( http://collab-tech.jtc1sc36.org. )  

SC36/WG3 Η, µε στόχο τις συνδεδεµένες πληροφορίες µε τον ή γύρω από τον µαθητή, σχετική µε 
τη τεχνητή νοηµοσύνη και τις υποστηριζόµενες τεχνολογίες προτυποποίηση, µε γενικό 
τίτλο Learner Information 

SC36/WG4 H σχετική µε τη διαχείριση και την διάθεση του υλικού για µάθηση, εκπαίδευση, 
κατάρτιση προτυποποίηση της τεχνητής νοηµοσύνης, µε γενικό τίτλο Management and 
Delivery of Learning, Education and Training. 
( http://mdlet.jtc1sc36.org. ) 
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SC36/WG5 Η περιγραφή και ο χαρακτηρισµός των επεξεργασιών, των συστατικών και των 
ιδιοτήτων των σχετικών µε την ποιότητα και την αρχιτεκτονική δοµή, των 
περιβαλλόντων για την µάθηση, εκπαίδευση, κατάρτιση που υποστηρίζονται από την 
τεχνητή νοηµοσύνη, µε γενικό τίτλο Quality Assurance and Descriptive Frameworks.  
( http://frameworks.jtc1sc36.org. ) 

 
 
Η ISO/IEC JTC1 SC36 δηµοσίευσε από τις 26 Μαΐου 2004, το ISO/IEC 24703:2004 πρότυπο στην 

Αγγλική γλώσσα, το οποίο αναφέρεται στον καθορισµό του τύπου των δεδοµένων των 
αναγνωριστικών  δεικτών, οι οποίοι µπορούν να συνδεθούν µε τους εµπλεκόµενους στην µάθηση, 
εκπαίδευση, κατάρτιση. Οι εµπλεκόµενοι µπορεί να είναι οι χρήστες, οι δάσκαλοι, οι έξυπνοι 
πράκτορες, αλλά και οµάδες ενδιαφεροµένων, οργανισµοί ή ινστιτούτα. 

 
Άλλα υπό διαµόρφωση πρότυπα από την υποεπιτροπή είναι: 
 

Κωδικός Τίτλος  
ISO/IEC CD 2382-36 Information technology—Vocabulary—Part 36: Learning, education and 

training. 
ISO/IEC CD 19778-1 Information technology-- Learning, education and Training—Collaborative 

Technology--Collaborative Workplace--Part 1: Data Model 
ISO/IEC CD 19780 Information technology--Learning, Education and Training--Collaborative 

Technology--Learner to Learner Interaction Scheme. 
ISO/IEC CD19781-1 Information technology--Learning, Education and Training--Registry-- Part 

1: Registry. 
ISO/IEC CD19781-2 Information technology--Learning, Education and Training--Registry--Part 

2: Registration authority process. 
ISO/IEC AWI 19783 Information technology--Learning, Education and Training--Management 

and delivery--Framework for data models and binding. 
ISO/IEC CD 19786 Information technology--Learning, Education and Training--Participant 

Preference Information. 
ISO/IEC CD 19787 Information technology--Learning, Education and Training--Participant 

Performance Information. 
ISO/IEC AWI 19788 Information technology--Metadata for Learning Resources. 
ISO/IEC AWI 19796 Information technology--Learning, Education and Training--Quality 

management, assurance and metrics. 
ISO/IEC CD 24725 Information technology--Learning, Education and Training--Profiles of 

standards and specifications 
ISO/IEC AWI 24726 Information technology--Data model for specifying competencies, 

impairments and performance metrics. 
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   (http://www.openarchives.org/)  
  
Η πρωτοβουλία ΟΑΙ (στις ΗΠΑ), δηµιουργεί και προωθεί πρότυπα διαλειτουργικότητας, τα οποία 

έχουν σαν στόχο να διευκολύνουν τη διάδοση ψηφιακού περιεχοµένου. Οι ρίζες της ανήκουν σε µια 
προσπάθεια (1999) αύξησης της προσβασιµότητας σε ηλεκτρονικά αρχεία, µέσα στην ακαδηµαϊκή 
κοινότητα. Ειδικότερα  επρόκειτο για τα λεγόµενα e- prints αρχεία ( ηλεκτρονικά περιοδικά, είτε 
προτυπωµένα αρχεία που µετετράπησαν σε ψηφιακή µορφή ) 

 Η υποστήριξη αυτής της προσπάθειας συνεχίζει να είναι βασική για την πρωτοβουλία. Η 
θεµελιώδης όµως βασική υποδοµή και τα πρότυπα που αναπτύσσονται για την υποστήριξη αυτής της 
προσπάθειας, είναι ανεξάρτητα τόσο από το είδος του περιεχοµένου όσο και από τους οικονοµικούς 
µηχανισµούς που το περιβάλλουν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ένα ευρύτερο φάσµα 
ψηφιακού υλικού. Σαν αποτέλεσµα, η ΟΑΙ είναι σήµερα ένας οργανισµός και µια προσπάθεια 
γενικότερα για την µεταφορά ψηφιακού περιεχοµένου και στοχεύει στη διερεύνηση και έρευνα πάνω 
σε αυτό το είδος των εφαρµογών. 
Σχετικά µε τον όρο Open ο οποίος χρησιµοποιείται στην ονοµασία της πρωτοβουλίας αυτής, θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτός αναφέρεται στη σκοπιά της αρχιτεκτονικής, η οποία καθορίζει και 
προωθεί επιφάνειες διεπαφής, µε τη χρήση των οποίων ψηφιακό υλικό γίνεται προσβάσιµο από όλο 
και περισσότερους. ∆εν πρέπει να ερµηνεύεται ότι το περιεχόµενο θα είναι άνευ κόστους ή ότι η 
πρόσβαση σε κάθε είδους περιεχόµενου θα είναι χωρίς όρια, από όλες τις κατηγορίες των 
ενδιαφεροµένων. 
 

14.1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 
Τις αποφάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί από την ΟΑΙ τις παίρνει η «Οργανωτική 

Επιτροπή» (Steering Committee) . Η τεχνική υποδοµή για τη διαλειτουργικότητα, δηµιουργήθηκε από 
την «Τεχνική Επιτροπή» (Technical Committee), η οποία συνεχίζει να παίζει συµβουλευτικό ρόλο 
σχετικά µε αυτή την υποδοµή, χρησιµοποιώντας τις εµπειρίες της από την υλοποίηση της υποδοµής 
αυτής. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων γίνεται σήµερα στο πανεπιστήµιο Cornell University από 
τους Herbert Van de Sompel και Carl Lagoze 
 
Η οικονοµική υποστήριξη για την πρωτοβουλία προέρχεται από : 

• Digital Library Federation ή DLF  ( http://www.diglib.org ): πρόκειται για µια κοινοπραξία 
βιβλιοθηκών και άλλων σχετικών εµπλεκοµένων φορέων µε σκοπό τη χρησιµοποίηση της 
ψηφιακής πληροφορίας για την επέκταση των διαφόρων συλλογών. (ΗΠΑ) 

• Coalition for Network Information ή CNI (http://www.cni.org): πρόκειται για µια 
οργάνωση για τη χρησιµοποίηση της ∆ικτυακής τεχνολογίας προς όφελος της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας και αύξηση του αποτελέσµατός της. (ΗΠΑ) 

• National Science Foundation No. IIS-9817416 (Project Prism): ένα τετραετές πρόγραµµα 
στο Cornell University, µε σκοπό να ερευνηθούν και να αναπτυχθούν οι πολιτικές και οι 
µηχανισµοί που απαιτούνται για την ακεραιότητα των πληροφοριών στις ψηφιακές βιβλιοθήκες. 

 

14.2. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΑΙ 
 
Η προσέγγιση της ΟΑΙ, για τη διαθεσιµότητα του ψηφιακού περιεχοµένου περιέχει δύο σηµεία: 

1. Data providers (παροχείς δεδοµένων): δεδοµένα όπως για παράδειγµα, ένα µεµονωµένο e- 
print αρχείο, οι κάτοχοι του οποίου πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο και 
να παρέχουν ένα τύπο απλής συναινετικής µορφής µεταδεδοµένων για την αναζήτησή του και 
την πρόσβαση σε αυτό, µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων προς τους service providers. 

2. Service providers (παροχείς υπηρεσιών): χρησιµοποιούν τα µεταδεδοµένα, για να 
δηµιουργήσουν υψηλού επιπέδου, επικεντρωµένες στις ανάγκες του χρήστη, υπηρεσίες όπως 
καταλόγους και δικτυακές πύλες. 

Η πρωτοβουλία έχει δηµιουργήσει την τεχνική προδιαγραφή ΟΑΙ – Protocol for Metadata 
Harvesting ή ΟΑΙ- PMH  για τα µεταδεδοµένα τα οποία θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τόσο από τους 
data providers  και από τους service providers, ώστε να µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της. Εποµένως 
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τόσο τα αρχεία όσο και οι servers θα πρέπει να ακολουθούν το πρωτόκολλο αυτό. Η τεχνική βρίσκεται 
στην δεύτερη έκδοση.(http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html).  

Το πρωτόκολλο υποστηρίζει αρκετά σύνολα µεταδεδοµένων, επιτρέποντας στις διάφορες κοινότητες 
να εκφράσουν µεταδεδοµένα σύµφωνα µε τις ανάγκες των. Το τεχνολογικό πλαίσιο της OAI δεν θέτει 
όρια ως προς τη φύση αυτών των συνόλων µεταδεδοµένων που µπορεί εκ παραλλήλου να 
χρησιµοποιηθούν, εκτός από το ότι οι εγγραφές θα πρέπει να είναι δοµηµένες σαν XML δεδοµένα, τα 
οποία έχουν και κάποιο αντίστοιχο XML σχήµα για την θεώρησή τους. Η πρωτοβουλία OAI για να 
επιτύχει τα παραπάνω, στηρίχθηκε στη  συνεργασία µε την DCMI. 
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15. Open Architecture and Schools in Society (OASIS) 
(http://oasis.cnice.mecd.es/) 
 
Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα, µε σαφή αντικειµενικό σκοπό: την προώθηση µικρών 

εικονικών δικτυακών κοινοτήτων στα σχολεία του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος. Ειδικότερα 
φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει την κοινωνικοποίηση των µαθητών του παραδοσιακού σχολικού 
συστήµατος και εστιάζει στην χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου για την επίτευξή της. 
Ο στόχος αυτός απαιτεί την ανάπτυξη ενός τεχνικού δικτύου. Η ανάπτυξη αυτή µε τη σειρά της 

απαιτεί τον καθορισµό της αρχιτεκτονικής για το σχολικό δίκτυο, όπως και την δηµιουργία servers που 
θα καλύπτουν µεγαλύτερες περιοχές, συνδέοντας περισσότερα σχολεία. Οι servers αυτοί θα πρέπει µε 
τη σειρά τους να εξυπηρετούν τις ανάγκες  των σχολείων. 
Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη µοντέλων δεδοµένων και την 

οργάνωση της δοµής αυτών των δεδοµένων, ώστε να εξυπηρετείται τελικά η διαλειτουργικότητα µέσα 
και µεταξύ των σχολικών δικτύων. 

 
 
 

15.1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
Υπάρχουν εννέα συµµετέχοντες στο πρόγραµµα:  

 Το υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας ( Ministerio de Educación Cultura y Deporte. CNICE 
(Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa) ) 

 Το υπουργείο Παιδείας της Σουηδίας (Ministry of Education and Science, Sweeden. 
Kommitten for Europeiska Skoldatanatet (KES) ) 

 Το κέντρο έρευνας ενός τοπικού σχολείου στη Γαλλία (Académie de Grenoble) 
 Το ερευνητικό κέντρο ενός πανεπιστηµίου της Ολλανδίας (Universiteit van Amsterdam ) 
 Το ερευνητικό κέντρο ενός πανεπιστηµίου της Ισπανίας (Universidad Politécnica de 

Madrid) 
 Το ερευνητικό κέντρο ενός πανεπιστηµίου της Σουηδίας (Umea Universitet) 
 Η εταιρεία Apple στην Ιρλανδία (Apple) 
 Η εταιρεία Sire στην Ισπανία (Sistemas y Redes Telemáticas) 
 Η εταιρεία Sun του Βελγίου (Sun Microsystems) 

 
 
 

15.2. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ OASIS 
Μερικές από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν  για την προώθηση στο 

δηµόσιο σχολείο, εικονικών δικτυακών κοινοτήτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα OASIS  είναι: 
 Η βελτίωση της διαλειτουργικότητας στα σχολικά ψηφιακά συστήµατα: Πώς θα επιτραπεί 
σε διαφορετικές εφαρµογές και συστήµατα να µοιραστούν στοιχεία ώστε να προωθηθεί η 
διαλειτουργικότητα µεταξύ εφαρµογών και υπηρεσιών από διαφορετικούς προµηθευτές και 
πλατφόρµες, προκειµένου να βελτιωθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους, η δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτές, η αποδοτικότητά τους αλλά και να µειωθούν οι δαπάνες. 

 Η δηµιουργία ενός οικονοµικού και αποδοτικού κεντρικού υπολογιστή (server) ζώνης για 
το σχολείο:  δηλαδή στο πως θα παρασχεθούν λειτουργικές διαδικασίες και εργαλεία που θα 
βελτιώνουν την ποιότητα και θα µειώνουν τις δαπάνες µέσω της χρήσης οικονοµικών 
αποδοτικών και φιλικών προς το χρήστη λύσεων διαχείρισης περιεχοµένου. Η δηµιουργία 
του server ζώνης πρέπει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες µε µειωµένες δαπάνες χωρίς την 
οικονοµικά ασύµφορη κατάρτιση των χρηστών και έξοδα για την ανάπτυξη και διαχείριση 
του περιεχοµένου. Αυτό θα βοηθήσει τους δασκάλους, απαλλάσσοντάς τους από την 
ανάγκη να ασχοληθούν µε την εύρεση του κατάλληλου υλικού και λογισµικού διαχείρισης 
και τη κατάρτισή τους σε αυτό, επιτρέποντάς τους κατά συνέπεια να επικεντρώνονται  για 
περισσότερο χρόνο στην  χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών καθαρά πάνω στην µάθηση 
και την άσκηση στην εκπαίδευση. Σήµερα, οι υψηλές δαπάνες µαζί µε τη δυσκολία για 
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ποιοτικές υπηρεσίες είναι τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε για την ένταξη των 
νέων τεχνολογιών στη σχολική κοινότητα. 

 
  
 
 
 

15.3. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Το OASIS διαιρείται σε επτά διαφορετικούς τοµείς εργασίας (work packages), ο καθένας εκ των 

οποίων εστιάζει σε κάποιο συγκεκριµένο ζήτηµα για την ανάπτυξη του προγράµµατος. Οι τοµείς αυτοί 
εργασίας είναι: 

 
1. WP1- Requirements & Validation, ο οποίος υποδιαιρείται σε δύο υποτοµείς τους : 
WP 1.1 User Requirements ο οποίος έχει σαν αντικείµενο τον εντοπισµό των µελλοντικών 

απαιτήσεων του σχολείου και το συγχρονισµό των απαιτήσεων αυτών µε τα τις τάσεις και τα σχέδια 
των Υπουργείων Παιδείας 

WP 1.2 Collaborative Learning, ο οποίος θα καθορίσει και θα αξιολογήσει πιλοτικά µοντέλα 
εκπαίδευσης µε στόχο την  οµαδοσυνεργαστική µάθηση διαµέσου των νέων τεχνολογιών. 

 
2. WP2 – Interoperability, Standardisation and Harmonization , ο οποίος ασχολείται µε την 

µελέτη διαφόρων αρχιτεκτονικών και θα ερευνήσει τα προϊόντα και τα αποτελέσµατα του 
αµερικάνικου οργανισµού SIF,  εξετάζοντας τη δυνατότητα εφαρµογής τους στα σχολικά δίκτυα. 

 
3. WP3 – Open Code Software Library, θα εφαρµόσει τη Βιβλιοθήκη ∆ιαδικτύου (Web Library of 

Open SW), η οποία θα υποστηρίζεται µε εργαλεία κατηγοριοποίησης περιεχοµένου και εγγραφής 
µεταδεδοµένων και θα δοθεί σε χρήση στους δηµιουργούς λογισµικού τόσο τους τεχνικούς όσο και 
τους εκπαιδευτικούς και θα παρέχει επίσης σύστηµα διανοµής και κατάρτισης σε αυτή. 

 
4. WP4 – Examples of OASIS Components, ο οποίος περιέχει τους υποτοµείς: 
WP 4.1 Zone Server 
WP 4.2 School Server 
WP 4.3 Java based Kernel 
Ο τοµέας αυτός θα καθορίσει τις χρησιµοποιούµενες αρχιτεκτονικές στο OASIS και θα αναπτύξει τα 

παραπάνω στοιχεία κλειδιά για τον έλεγχο στην πράξη των τεχνικών προδιαγραφών του τοµέα WP2 
καθώς και τον έλεγχο της αξιοπιστίας του τοµέα WP5. 

 
5.  Architectural & Technological Pilots, ο οποίος διαιρείται στους κάτωθι υποτοµείς: 
WP5.1 Zone Server 
WP5.2 School Server 
WP5.3 Wireless & Ubiquity 
Ο τοµέας αυτός θα δηµιουργήσει µοντέλα πιλότους τα οποία µαζί µε τα πρωτότυπα του τοµέα WP4 

θα δώσουν την ευκαιρία για υλοποίηση των ασύρµατων τεχνολογιών, ώστε να εφαρµοστούν οι 
τεχνολογίες αυτές στα σχολεία και τις τοπικές κοινότητες. Τα υπουργεία που θα αντιπροσωπεύονται 
στο σχολικό δίκτυο, θα είναι ενήµερα για την εξέλιξη και την αξιολόγηση των πιλοτικών αυτών 
µοντέλων και θα έχουν µε τον τρόπο αυτό τα εργαλεία για να αποφασίσουν εάν θα εφαρµόσουν τις 
ασύρµατες τεχνολογίες στα σχολεία ευθύνης των. 

 
6. Dissemination and Exploitation, ο οποίος έχει την ευθύνη για την ενηµέρωση γύρω από το 

πρόγραµµα και τα αποτελέσµατα που δίνει κάθε χρονική στιγµή. Προετοιµάζει τη µέθοδο για την 
βιοµηχανική εκµετάλλευση του προγράµµατος, καθώς επίσης έχει και την ευθύνη για την συναίνεση 
όλων των µελών του προγράµµατος για την συνέχισή του. 

 
7. Project management, τοµέας ο οποίος παρέχει τις εργασίες εσωτερικής διαχείρισης όσο και 

οικονοµικό και διοικητικό έλεγχο. Επίσης σχεδιάζει τις εξωτερικές συνεργασίες και επικοινωνίες. 
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Στον ιστοχώρο του προγράµµατος υπάρχουν σε διάθεση για κάθε ενδιαφερόµενο αρχεία που περιέχουν 
την δραστηριότητα των τοµέων αναλυτικά: 
 

 

  

Deliverable 1.1: User Requirements. 

Deliverable 1.2-1: Collaborative learning model. 

Deliverable 1.2-2: Validation Report. 

Deliverable 2-1 Review and recommendations for the adaptation and adoption of the SIF to 
the European Schools 
 
Deliverable 3-2 Open Code Library Implementation and Services Results. 
 
Deliverable 4.1-1 Zone Management Server Architecture. 
 
Deliverable 4.2-1 School Server Architecture Definition. 
 
Deliverable 4.2-3 School Server Example and prepilot. 
 
Deliverable 4.2-4 Testing plan and results. 
 
Deliverable 4.3-1 VWE (Java Based) Kernel Distribution. 
 
Deliverable 5-1 Recommendations on the conditions of advanced school networks. 
 
Deliverable 5-2 Pilots Intranet and News Forum. 
 
Deliverable 5-3 Global evaluation on the pilot implementation. 
 
Deliverable 5.1-1 Survey of existing local and regional advanced pilot projects. 
 
Deliverable 5.2-1 Survey of existing local and regional advanced pilot projects. 
 
Deliverable 5.2-2 Pilot definition, services description and evaluation guides. 
 
Deliverable 5.3-2 Pilot definition, services description and evaluation guides. 
 
Deliverable 5.4-1 Survey of existing local and regional advanced pilot projects. 
 
Deliverable 5.4-2 Pilot definition, services description and evaluation guides. 
 
Deliverable 5.5-1 Survey of existing European advanced pilot projects. 
 
Deliverable 5.5-2 Pilot definition, services description and evaluation guides. 
 
Deliverable 5.5-3 Evaluation Report. 
 
Deliverable D6-1: OASIS Dissemination and Use Plan. 
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16. Open Knowledge Initiative (OKI) 
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 (http://www.okiproject.org/)  
 
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία από µια οµάδα στο MIT των ΗΠΑ, η οποία στηρίχθηκε αρχικά σε 

µια δωρεά από την Andrew W. Mellon Foundation.  Η οµάδα αυτή ασχολείται µε την ανάπτυξη 
τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο τα συστατικά µέρη ενός 
ψηφιακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος επικοινωνούν τόσο το ένα µε το άλλο, όσο και µε άλλα 
ψηφιακά εκπαιδευτικά συστήµατα. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές, προέρχονται από ευρεία 
συναίνεση ως προς τη διαλειτουργικότητα, ώστε να επιτρέπουν την αποδοχή τους αλλά και την 
περαιτέρω εργασία σε αυτές από τις διάφορες κοινότητες που θα τις υλοποιήσουν. 
Η ΟΚΙ µε τη δηµιουργία των προδιαγραφών αυτών εστιάζει και υποστηρίζει την αρθρωτή 

αρχιτεκτονική των εκπαιδευτικών συστηµάτων (Modular components). Επηρεάζει ενεργά τις εξελίξεις 
της κοινότητας η οποία ασχολείται µε τη δηµιουργία προτύπων για την ηλεκτρονική µάθηση, κάνοντας 
γνωστές  σε αυτή τις ανάγκες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στην προσπάθειά της να καθορίσει και να 
επεκτείνει το αρχιτεκτονικό της πλαίσιο συνεργάζεται µε τους πλέον αποτελεσµατικούς οργανισµούς 
αυτής της κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένου του IMS και της ADL. 
 

16.1. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΚΙ 
Η πρωτοβουλία έχει αναπτύξει µια σειρά από ορισµούς επιφανειών διεπαφής (Open Service Interface 

Definitions ή OSIDs), βασιζόµενη πάντα στην ιδέα της CSA αρχιτεκτονικής. Καθώς τα ψηφιακά 
συστήµατα διαχείρισης µάθησης (Learning Management Systems ή LMS) έχουν πλέον γίνει ο βασικός 
πυρήνας της υποδοµής της τεχνολογίας των πληροφοριών στα διάφορα ιδρύµατα εκπαίδευσης, 
σκοπεύει µέσω αυτών να απλοποιήσει και να προωθήσει τη δηµιουργία εκπαιδευτικών εφαρµογών. 
Οι OSIDs αποτελούν ένα θεωρητικό επίπεδο µεταξύ του προγραµµατιστή και της τεχνικής υποδοµής 

ενός συστήµατος και κάθε µία από αυτές χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρά δοµηµένο σύστηµα µεθόδων 
και ορίων ακριβείας. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει ένα αριθµό σοβαρών πλεονεκτηµάτων σύµφωνα 
µε τη πρωτοβουλία, όπως: 

• Εξάπλωση µε την υπάρχουσα τεχνολογική υποδοµή 
• Οι τοπικές καινοτοµίες µπορούν να µοιραστούν στις πανεπιστηµιουπόλεις ή τα 

πανεπιστήµια  
•  Προσαρµογή στη νέα τεχνολογία χωρίς αποσταθεροποίηση  του  γενικού  περιβάλλοντος 

 
Οι OSIDs που έχει αναπτύξει ή αναπτύσσει η ΟΚΙ είναι οι εξής: 

1. Agent 
2. Assessment 
3. Authentication: ασχολείται µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά για ένα ψηφιακό πράκτορα 

(agent), βεβαιώνει για τη γνησιότητά τους και εισάγει τον πράκτορα στο σύστηµα. 
4. Authorization: σχετική µε τα δικαιώµατα του χρήστη, για να δει, δηµιουργήσει ή να 

τροποποιήσει δεδοµένα εφαρµογών. 
5. Course Management 
6. Dictionary: η οποία παρέχει ένα µέσο για την υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών και 

διαφοροποιήσεων µεταξύ τοµέων ή πολιτισµικών αρχών. 
7. Filling: παρέχει τα µέσα, ανεξάρτητα πλατφόρµας, για το χειρισµό των αρχείων, σε  απλά 

ιεραρχηµένες ψηφιακές αποθήκες δεδοµένων. 
8. Grading 
9. Hierarchy: σχετική µε τη ιεραρχική διαχείριση των σχέσεων των στοιχείων (γονέας-

παιδί). Επιπρόσθετα στις απλές δενδρικές δοµές, επιτρέπει την ύπαρξη πολλαπλών 
γονέων. 

10. Id 
11. Logging: σχετική µε την καταγραφή και ανάκληση του ιστορικού των εφαρµογών. 
12. Repository 
13. Scheduling:  µε στόχο τη διαχείριση γεγονότων 
14. Shared: περιέχει δοµικά αντικείµενα των άλλων OSIDs για να εξασφαλίσει τη λειτουργία 

τους. 
15. SQL: παρέχει λειτουργία πρόσβασης σε βάση δεδοµένων πολύ υψηλού επιπέδου. 
16. User Messaging: υποστηρίζει την επικοινωνία και τις επισηµάνσεις µεταξύ των χρηστών. 



http://www.okiproject.org/)                                                                                                               ΟΚΙ     

17. Workflow:  παρέχει έναν τρόπο ρύθµισης µιας αλληλοεξαρτώµενης διαδοχής των 
δραστηριοτήτων κάθε µια από την οποία έχει τους περιορισµούς ολοκλήρωσης 
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17. PROmoting Multimedia in Education and Training in 

EUrope Society – (PROMETEUS) 
(http://www.prometeus.org/) 
 
Πρόκειται για µια Ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό την προώθηση µιας κοινής σε όλους 

προσέγγισης που θα αφορά την παραγωγή υλικού και τεχνολογιών για την ηλεκτρονική µάθηση. 
Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1999, κάτω από την χορηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι στόχοι του 
οργανισµού, όπως αναφέρονται στο Memorandum of Understanding (MoU), το οποίο είναι ένα είδος 
συµφωνητικού εθελοντικής µορφής µεταξύ των µελών είναι: 

• Να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας µεταξύ των ιδρυµάτων εκπαίδευσης  
και αρχών κατάρτισης και των υλικοτεχνικών υποδοµών τους, των χρηστών των νέων 
τεχνολογιών για µάθηση, των προµηθευτών υπηρεσιών και  των παραγωγών και εµπορικών 
διαχειριστών λογισµικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

•  Να ενθαρρυνθεί  η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων για ψηφιακό 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο  και υπηρεσίες. 

• Να δοθεί µια διεθνής διάσταση στη παραπάνω συνεργασία και να υπάρξει ένας ανοικτός και 
εποικοδοµητικός διάλογος γύρω από ζητήµατα σχετικά µε την πολιτική των νέων 
τεχνολογιών για τη µάθηση,  µε τους φορείς χάραξης πολιτικής σε άλλες περιοχές του 
κόσµου, που θα συµπεριλαµβάνει τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα και τις ιδιοµορφίες της 
Ευρώπης. 

• Να αποσαφηνιστεί ότι ο τρόπος για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, είναι η συµµόρφωση µε 
ορισµένες κοινές οδηγίες που θα οργανώσουν τη µελλοντική συνεργασία. 

• Να γίνει κατανοητό ότι οι παραπάνω οδηγίες, θα πρέπει να βασιστούν σε µια ανάλυση των 
αναγκών που εκφράζονται από τους χρήστες των νέων τεχνολογιών Πληροφοριών και 
Ενηµέρωσης (ICT) στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από τις εργασίες του οργανισµού, µπορεί να έχουν τη µορφή: 
• Οδηγιών. 
• Εγχειριδίων µε αποτελεσµατικές πρακτικές εφαρµογές. 
• Προδιαγραφών προς τους φορείς που ασχολούνται µε την σχετική προτυποποίηση. 
• Προδιαγραφών στους Εθνικούς ή ∆ιεθνείς φορείς που διαµορφώνουν την αντίστοιχη 
πολιτική. 

 
 
17.1. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ PROMETEUS 
Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα, τα µέλη δρουν σύµφωνα µε το συµφωνητικό  MoU, το 

οποία αναφέρθηκε παραπάνω και το οποίο υπογράφουν. Για το λόγο αυτό αναφέρονται στην 
διάγραµµα της οργανωτικής δοµής του PROMETEUS σαν υπογράφοντες. (Signatories). 

 
Τα µέλη (Signatories) του Prometeus   µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
1. Αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης - εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές. 
2. Τελικοί χρήστες – επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκες σε θέµατα εκπαίδευσης των 

υπαλλήλων ή των µελών τους - και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους.   
3. Πανεπιστήµια, συµπεριλαµβανοµένων των πανεπιστηµίων διδασκαλίας εξ αποστάσεως και 

των σχολείων.  
4. Επαγγελµατικοί και βιοµηχανικοί φορείς εκπαίδευσης.  
5. Προµηθευτές λογισµικού και υλικού.  
6. Προµηθευτές υποδοµής, δικτύων και επικοινωνίας.  
7. ∆ηµιουργοί και πωλητές εκπαιδευτικών πολυµέσων.  
8. Εκφωνητές εκπαιδευτικών κειµένων.  
9. Ιδιοκτήτες και µεσίτες πληροφοριών όπως οι δηµόσιες βιβλιοθήκες, τα µουσεία, τα αρχεία 

κ.λ.π. 
10. Οργανισµοί προτυποποίησης. 
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Γενικότερα µέλος του, µπορεί να γίνει κάθε οργανισµός, εταιρεία η και µεµονωµένο άτοµο, έχοντας 
προετοιµαστεί να παίξει ένα πρωτοποριακό ρόλο στην ανάπτυξη συναίνεσης, όσον αφορά στις 
εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και το οποίο µπορεί να προσφέρει για το σκοπό 
αυτό, είτε ανθρώπινη εργασία, είτε οικονοµικούς πόρους. Η αίτηση για την εγγραφή δίνεται στην 
ιστοσελίδα του PROMETEUS.  
 Οι Signatories, περίπου 500, έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στην ηλεκτρονική εκλογή της 
οργανωτικής επιτροπής και σε κάθε άλλη συνολική λήψη απόφασης που µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 

 
 
 

17.1.1. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (STEERING COMMITTEE). 
Η οργανωτική επιτροπή εκλέγεται για να καθοδηγήσει στην εφαρµογή του συµφωνητικού ΜoU. Η 

επιτροπή πρέπει ιδανικά να αποτελείται από µια ισορροπηµένη αντιπροσώπευση των ανωτέρω 
περιγραφοµένων  βασικών κατηγοριών των µελών. Αποτελείται από 20 µέλη. 
Ενώ  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται να παίξει ενεργό ρόλο στην έναρξη του ΜoU και την 
οργάνωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από τους αρχικά υπογράψαντες, για τη εκλογή της πρώτης 
οργανωτικής επιτροπής, προβλέπεται ότι – αφού εκλεγεί την πρώτη φορά - η οργανωτική επιτροπή, θα 
είναι αυτοδιοικούµενη και αυτοχρηµατοδοτούµενη. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να είναι ενεργός υποστηρικτής. Για να µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
αυτό, οι σχετικές Γενικές ∆ιευθύνσεις της Επιτροπής (Commission Directorates-General), µπορούν να 
διορίζουν παρατηρητές (ένα παρατηρητή η κάθε ∆ιεύθυνση, χωρίς το δικαίωµα ψήφου) στην 
οργανωτική επιτροπή. 
 
Σαν αρµοδιότητες της οργανωτικής επιτροπής καθορίζονται οι εξής: 

 
• Ο προσδιορισµός των εµποδίων που πιθανώς θα παρουσιαστούν στην εφαρµογή των νέων 

τεχνολογιών στη µάθηση, η οργάνωση και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, όπως και η 
δηµιουργία συνειδητοποίησης για την αντιµετώπιση των εµποδίων αυτών. 

• Η ανάπτυξη µιας στρατηγικής σύµφωνης µε το MoU και η παραγωγή ενός σχεδίου δράσης, 
που θα καλύπτει τουλάχιστον χρονικό διάστηµα έξι µηνών, µε προγραµµατισµένες 
δραστηριότητες, αναµενόµενα αποτελέσµατα και σηµαντικά κύρια σηµεία ελέγχου για  την 
εφαρµογή του MoU.   

• Ο προσδιορισµός των αναγκαίων ειδικών οµάδων ενδιαφέροντος (Special Interest Groups ή 
SIGs) και ο έλεγχος και οι πιθανές αναθεωρήσεις των δραστηριοτήτων των οµάδων αυτών, 
όπως διευκρινίζεται στα πλαίσια του ΜoU. 
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• Η οργάνωση και αναθεώρηση των συστάσεων και των σχεδίων, τα οποία είναι 
αποτελέσµατα της εργασίας από τις ειδικές οµάδες ενδιαφέροντος, σε ένα δοµηµένο και 
συνεπές σύνολο οδηγιών και, όπου χρειάζεται, η υποβολή των οδηγιών αυτών σε κάποιο 
οργανισµό προτυποποίησης. 

• Η επικοινωνία µε τις σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής για την επίτευξη της ευρύτερης 
δυνατής δηµόσιας, επαγγελµατικής, βιοµηχανικής και πολιτικής επικύρωσης αυτών των 
οδηγιών. 

• Η εξασφάλιση του ότι οι δραστηριότητες γίνονται γνωστές σε άλλους βασικούς στο τοµέα  
ή αναδυόµενους φορείς και η προσπάθεια να συµµετάσχουν οι φορείς αυτοί στις εργασίες 
του PROMETEUS, κυρίως  µέσω της υπογραφής από µέρους τους του συµφωνητικού 
ΜoU. 

• Η υποβολή προτάσεων για αλλαγές στο ΜoU (µέσω ολοµελειών ή ηλεκτρονικά). 
• Η επικοινωνία µε τους φορείς προτυποποίησης, για ανταλλαγή απόψεων µε τον 

PROMETEUS, όσον αφορά στον καθορισµό των απαιτήσεων των χρηστών  και στη 
διαθεσιµότητα ήδη υπαρχόντων πηγών προτυποποίησης. 

 

17.1.1.1. Πρόεδρος 

 

 
Ο πρόεδρος εκλέγεται ετησίως από τα µέλη της οργανωτικής επιτροπής : 

• Προεδρεύει  στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.  
• Αντιπροσωπεύει την Επιτροπή στις συνοµιλίες µε τους εξωτερικούς συνεργάτες.  
• Ενεργεί σαν ο κυριότερος αντιπρόσωπος του PROMETEUS στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
• Εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία της Επιτροπής γενικότερα και την πραγµατοποίηση των 

υποχρεώσεών της.  
 

17.1.1.2. Εργασιακές διαδικασίες 

 
Η οργανωτική επιτροπή καθορίζει, τα προγράµµατα των συνεδριάσεων και τις ηµερήσιες διατάξεις. 

Συνεδριάζει  τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. 
Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση µετά από κάθε συνεδρίαση, σε όλους τους υπογράφοντες το ΜoU, για  

τα επιτεύγµατα και τις συµφωνίες που προκύπτουν. 
Όλα τα έγγραφα της Επιτροπής - όπως οι εκθέσεις των ειδικών οµάδων ενδιαφέροντος, τα πρακτικά 

συνεδριάσεων, κ.λπ... - είναι µη εµπιστευτικά και διαθέσιµα σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο 
συµβαλλόµενο µέρος στον ιστοχώρο του PROMETEUS.  Επιπλέον, οποιοδήποτε έγγραφο που ανήκει 
στα  ενδιαφέροντα  ευρύτερου κοινού, διατίθεται σε αυτό. 
 
17.1.2. ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (SIGS)  
 
Προτείνονται από τους υπογράφοντες (µέλη) και εγκρίνονται από την οργανωτική επιτροπή, µετά 

από µια ηλεκτρονική συζήτηση φόρουµ, δηµιουργούνται δε γύρω από τις βασικές περιοχές 
συνεργασίας µέσα στα πλαίσια της ΜoU, όπως: 

• Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού πολυµέσων.  
• Γνώση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων, πιστοποίηση.  
• Ποιότητα και προτεινόµενες καλύτερες πρακτικές.  
• ∆ιαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.  

και ενεργούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις κατευθυντήριες γραµµές για τις οµάδες αυτές που 
θέτει ο οργανισµός PROMETEUS. 
 
Οι οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος, που υπήρξαν τελευταία στο πρόγραµµα σύµφωνα και µε το 

παραπάνω διάγραµµα είναι: 
1. SIG Accessibility: µε στόχο την εύρεση, την ανάπτυξη, τη συζήτηση και την προώθηση των 

λύσεων που θα αυξήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ενηµέρωση και την επικοινωνία σε 
όλα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
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2. SIG Businesses: µε σκοπό τη µελέτη των αυτόνοµων υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης και 
τη δοκιµή για εύρεση της καλύτερης πρακτικής ως προς τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
δηµιουργηθούν νέες υπηρεσίες του είδους αυτού. 

3. SIG Corporate: µε στόχο τη συλλογή και τη δηµοσίευση των καλύτερων πρακτικών από 
τους άλλους σχετικούς φορείς-οργανισµούς, προκειµένου να τεκµηριωθεί τι συµβαίνει 
πραγµατικά γενικότερα και να πεισθούν οι κορυφαίοι οργανισµοί να µοιραστούν την 
καλύτερη πρακτική τους. Επίσης τη δηµιουργία  µια ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων για τις 
καλύτερες πρακτικές. 

4. SIG Design: µε στόχο τον καθορισµό µιας γενικής µεθοδολογίας σχεδιασµού και ενός 
ανοικτού πλαισίου για τα ηλεκτρονικά µαθησιακά περιβάλλοντα, λαµβάνοντας υπόψη τα 
αιτήµατα όλων κατά προτίµηση των συµµετεχόντων στην κοινωνία της ευρωπαϊκής 
εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως δε, µε στόχο την υποβολή επισήµων προτάσεων για την 
εφαρµογή του πλαισίου αυτού καθώς και τη συµµετοχή του στις διεθνείς δραστηριότητες 
προτυποποίησης, ως σαφώς προσδιορισµένη ευρωπαϊκή συνιστώσα. 

5. SIG Higher: µε στόχο το προσδιορισµό και τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών στο 
κοµµάτι εκείνο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που χρησιµοποιεί τις τεχνολογίες 
πληροφοριών, χρησιµοποιώντας:  τη µελέτη του καλύτερου τρόπου διδασκαλίας βασισµένης 
στις τεχνολογίες της Πληροφορικής στα παραδοσιακά πανεπιστήµια, την εξέταση του 
προσδιορισµού της θέσης των παραδοσιακών πανεπιστηµίων έναντι των προκυπτουσών 
εικονικών πανεπιστηµιουπόλεων και την εξέταση του πώς η ηλεκτρονική µάθηση µπορεί να 
εξυπηρετήσει τους παραδοσιακούς πανεπιστηµιακούς στόχους. 

6. SIG Lifelong Learning: µε εστίαση στις πτυχές της δια βίου ηλεκτρονικής µάθησης. Η 
προσοχή τοποθετείται σε διάφορα βασικά ζητήµατα, ανησυχίες και λειτουργικές πτυχές που 
συσχετίζονται µε τις µη-επίσηµες ευκαιρίες µάθησης.  

7. SIG Marketplace: Η πρωταρχική εστίαση είναι στην on-line ηλεκτρονική µάθηση και τις 
πολυµεσικές προσφερόµενες εφαρµογές µάθησης, µέσω ηλεκτρονικών αγορών (Electronic 
Marketplaces for Learning ή EML), διαµέσου πυλών (Portals), ή µέσω άλλων τύπων 
ηλεκτρονικής µάθησης σε απευθείας σύνδεση µε σχετικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και µέσω 
υπηρεσιών βασισµένων στην ASP τεχνολογία. Κυρίως η  προσοχή στρέφεται σε διάφορα 
βασικά ζητήµατα, ανησυχίες και λειτουργικές πτυχές αυτού το οποίο µπορεί να ονοµαστεί  
σαν "παροχή υπηρεσιών" και "µεσιτεία γνώσης" µέσα σε µια υπηρεσία ηλεκτρονικής 
µάθησης ή µιας  on line προσφερόµενης σχετικής αγοράς.   

8. SIG Pedagogies: µε στόχο την αξιολόγηση και την προσπάθεια δηµιουργίας συναίνεσης 
σχετικά µε τα είδη παιδαγωγικής προσέγγισης που ταιριάζουν στη βασισµένη στις 
τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών µάθηση, µε ιδιαίτερη έµφαση στη συµµετοχική, 
αυτό-προσδιοριζόµενη, οµαδοσυνεργατική µάθηση και γνωστική µαθητεία. Οι πληροφορίες 
θα συλλεχθούν µε τη  µορφή ερευνών, µελετών περιπτώσεων και συµπερασµάτων ορθής 
πρακτικής. 

9. SIG School: µε στόχο την έρευνα για πρότυπα χρήσης νέων τεχνολογιών στα σχολεία, καθώς 
και την αναγνώριση και διατύπωση των σχετικών δυσκολιών που µπορεί να προκύψουν µε 
την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στη περιοχή αυτή της εκπαίδευσης.  

10. SIG Web-ODL: µε στόχο να εξετάσει την κατάσταση προόδου όσον αφορά στα παιδαγωγικά 
ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε τη χρήση του Ιστού για την ανοικτή εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Ειδικότερα να εξετάσει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της χρήσης του 
Ιστού για ανοικτή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, µε εστίαση στην αρχιτεκτονική και τις 
επιφάνειες διεπαφής, για να ερευνηθεί εάν αυτές περιλαµβάνουν ή αποκλείουν ορισµένες 
κατηγορίες ανθρώπων (όπως κωφοί, ηλικιωµένοι και άτοµα µε ειδικές ανάγκες).   

 
17.1.3. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ PROMETEUS (PROMETEUS 
SUPPORT SERVICE Η PSS)  
 
Ιστορικό  
Τον Μάρτιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε µια προκήρυξη ανάθεσης έργου 

προκειµένου να παρασχεθεί στη κοινότητα του PROMETEUS µια χρηµατοδοτούµενη υπηρεσία 
υποστήριξης. 
Η υπηρεσία υποστήριξης του PROMETEUS (PSS) άρχισε τη σύµβασή της την 18/10/2000 και για 

µια περίοδο 24 µηνών.   
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Η PSS είναι µια κοινοπραξία επιχειρήσεων που παρέχουν στο πρόγραµµα PROMETEUS ένα 
συνδυασµό συµπληρωµατικών δεξιοτήτων σε µια προσανατολισµένη προς τα αποτελέσµατα 
προσέγγιση. Οι τοµείς εµπειρίας των επιχειρήσεων αυτών, κυµαίνονται: από τη ∆ιαχείριση και 
υποστήριξη για διεθνείς συνεργασίες, τη παροχή υπηρεσιών σε θέµατα του ∆ιαδικτύου και νέων 
τεχνολογιών και την οργάνωση µη κερδοσκοπικών οργανισµών µε στόχο τη προώθηση των 
τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η κοινοπραξία 
περιλαµβάνει πέντε ευρωπαϊκές χώρες, αντιπροσωπεύει έξι διαφορετικές υπηκοότητες και εποµένως 
φέρνει στο  PROMETEUS την πολύγλωσση υποστήριξη την οποία χρειάζεται.  
 
Οι στόχοι της PSS 

 
Ο στόχος της PSS ήταν να παρασχεθεί υψηλής ποιότητας υποστήριξη στην κοινότητα PROMETEUS 

κατά τη διάρκεια της περιόδου των δύο ετών, για να αναπτυχθεί ο PROMETEUS σε ένα οικονοµικά 
αυτοσυντηρούµενο  συνεργατικό δίκτυο.  
Η PSS παρήγαγε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών υποστήριξης που εµπίπτουν σε δύο κύριες κατηγορίες: 

1)Υποστήριξη και 2)Μάρκετινγκ δικτύων.   
 
Όσον αφορά στην υποστήριξη:   

Εσωτερική υποστήριξη στην Κοινότητα PROMETEUS διαµέσου:  
• Της δηµιουργίας ενηµερωτικού δελτίου.  
• Του συντονισµού των εκδοτικών υπηρεσιών του προγράµµατος.   
• Της δηµιουργίας ενός δυναµικού ιστοχώρου .  
• Της δηµιουργίας ενός καταλόγου συνεργατών.   
• Της οργάνωσης εκδηλώσεων του PROMETEUS .  
• Της τεχνολογικής επαγρύπνησης.   
• Της δηµιουργίας ενός γραφείου βοήθειας. 

 
Όσον αφορά στο Μάρκετινγκ: 

Εξωτερικές σχέσεις του PROMETEUS µε άλλους οργανισµούς και επιπλέον: 
• δηµιουργία εµπορικών σηµάτων και µάρκετινγκ. 
• σύνταξη µιας επικοινωνιακής και εµπορικής στρατηγικής. 
• οργάνωση της διάσκεψης του PROMETEUS. 
• ανάπτυξη των εγκαταστάσεων ιστοχώρου του PROMETEUS, ως πύλη στον εξωτερικό 
κόσµο. 

 
 
Το πρόγραµµα PROMETEUS σήµερα παρουσιάζεται σαν ανενεργό. Ωστόσο ο ιστοχώρος του 

συνεχίζει να υφίσταται και υπάρχουν αρχεία αποτελεσµάτων της εργασίας των µελών του έως και τον 
Μάρτιο του 2003, τα οποία όπως προαναφέρθηκε είναι διαθέσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο. Ο 
ιστοχώρος διαθέτει και δυνατότητα αναζήτησης για τα αρχεία αυτά.  
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18. Schools Interoperability Framework ( SIF). 
(http://www.sifinfo.org/index.asp) 
 
Ο SIF είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός στις ΗΠΑ, ο οποίος αποτελείται από πωλητές, 

κυβερνητικούς αντιπροσώπους, δηµόσιες υπηρεσίες εκπαίδευσης και βιοµηχανίες µε ηγετική θέση στο 
χώρο, µε στόχο την διαµόρφωση κάποιας τεχνικής προδιαγραφής, η οποία θα εξασφαλίζει τη 
διαλειτουργικότητα στις εφαρµογές λογισµικού που προορίζονται για την λειτουργία της 
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. ∆εν πρόκειται για την παραγωγή κάποιου 
προϊόντος για εµπορική διάθεση, αλλά για την δηµιουργία ενός πλαισίου υποστηριζόµενου από τη 
σχετική βιοµηχανία, το οποίο φιλοδοξεί να επιτρέψει στις εφαρµογές λογισµικού της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να αλληλεπιδρούν και  να µοιράζονται δεδοµένα. 

 

18.1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ο Οργανισµός διοικείται από την ∆ιοικούσα Επιτροπή (Board of Directors). Οι θέσεις της επιτροπής 

αυτής συµπληρώνονται µε εκλογή από τα µέλη του µία φορά το έτος και για µια θητεία δύο ετών. 
Υπάρχει µια Τεχνική Επιτροπή (Technical Board) για τα τεχνικά θέµατα, η οποία αποτελείται από 

τους επικεφαλείς των οµάδων εργασίας (working groups) - πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο  και από 
το πολύ τέσσερα εκλεγµένα πρόσωπα από τα µέλη του οργανισµού. 
Οι οµάδες εργασίας στον SIF είναι δύο κατηγοριών: 

1. οι τεχνικές οµάδες εργασίας, οι οποίες ασχολούνται µε θέµατα που αφορούν την λειτουργία 
των σχολείων, όπως τη διαχείριση πληροφοριών, τις βαθµολογίες, τον αυτοµατισµό 
βιβλιοθήκης, τις υπηρεσίες πληροφόρησης των µαθητών, τα οικονοµικά κλπ 

2. οι οµάδες εργασίας υποστήριξης, οι οποίες ασχολούνται µε τον συντονισµό όλων των 
προηγούµενων λειτουργιών µε τα προϊόντα του SIF, µε πιστοποιήσεις για τον οργανισµό, 
τις σχέσεις µε τους πελάτες του οργανισµού και το µάρκετινγκ. 

  
Τα µέλη του SIF χωρίζονται και αυτά σε δύο κατηγορίες: 

1. την κατηγορία των SIF Participants, η οποία περιέχει µέλη, τα οποία επιβαρύνονται και µε 
οικονοµική συνεισφορά προς τον οργανισµό, αλλά συµµετέχουν στην δηµιουργία των 
τεχνικών προδιαγραφών και έχουν δικαίωµα ψήφου για τις εξελίξεις σε αυτόν. 

2. την κατηγορία των SIF Compliants, η οποία περιέχει µέλη των οποίων οι εφαρµογές 
λογισµικού στην εργασία τους, έχουν την πιστοποίηση ότι ακολουθούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές του SIF. 

 

18.2. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Όπως αναφέρθηκε, ο SIF δραστηριοποιείται για την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των 

διαφόρων εφαρµογών λογισµικού που χρησιµοποιούνται για την λειτουργία των σχολείων της 
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. Σκοπός είναι αναλυτικότερα, η 
δυνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των διαφορετικών εφαρµογών λογισµικού των διαφόρων 
λειτουργιών του σχολείου, όπως π.χ  µιας εφαρµογής βαθµολογίας, µε µια εφαρµογή βιβλιοθήκης ή 
µια εφαρµογή εστιατορίου κλπ, όπως και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ των εφαρµογών 
αυτών. Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικότητας µεταξύ των εφαρµογών λογισµικού, επιδιώχθηκε 
µετά την διαπίστωση ότι σπαταλιέται αρκετός χρόνος εργασίας από τους εκπαιδευτικούς και τους 
διοικητικούς υπαλλήλους των σχολείων, για να εισαχθούν δεδοµένα σε κάποια εφαρµογή λογισµικού, 
ενώ τα δεδοµένα αυτά υπάρχουν ήδη σε κάποια άλλη δηµιουργηµένη από κάποιο διαφορετικό 
δηµιουργό, για κάποια άλλη λειτουργία του σχολείου.  
Ο οργανισµός δηµιούργησε την SIF Specification, η οποία είναι µια τεχνική προδιαγραφή 

αποτελούµενη από ένα σύνολο επί µέρους προδιαγραφών, που αναπτύχθηκαν από τις οµάδες εργασίας 
του οργανισµού. Οι επί µέρους αυτές προδιαγραφές ανήκουν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

1. την κατηγορία των «αντικειµένων δεδοµένων» (Data Objects). Εδώ περιέχεται ο ορισµός 
των διαφόρων στοιχείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από κοινού στις διάφορες 
λειτουργίες του σχολείου. Προς το παρόν ο οργανισµός έχει αναπτύξει 19 τέτοια 
αντικείµενα δεδοµένων. Για παράδειγµα ο κωδικός «StudentPersonal» είναι ένα 
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αντικείµενο δεδοµένων το οποίο περιέχει το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο 
του µαθητή  κ.ά. Χρησιµοποιείται η γλώσσα σήµανσης XML της W3C. 

 
2. την κατηγορία «υποδοµής» (Infrastructure). Εδώ περιέχεται ένα σύνολο κανόνων  για το 

πώς µια εφαρµογή λογισµικού µπορεί να στείλει στοιχεία σε κάποια άλλη. Η τεχνολογία 
που χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία των κανόνων αυτών από τις οµάδες εργασίας του 
οργανισµού είναι αυτή του ∆ιαδικτύου. 

 
Ο τρόπος µε το οποίο τίθεται σε εφαρµογή η SIF τεχνική προδιαγραφή, εµπλέκει τα παρακάτω 

διαφορετικά στοιχεία. 
1. την εφαρµογή λογισµικού 
2. τα SIF Data Objects, δηλαδή τα αντικείµενα δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν βάσει της SIF 

τεχνικής προδιαγραφής. Επικοινωνούνται µέσω µηνυµάτων SIF messages, που είναι 
γραµµένα σε XML. 

3. ένα ψηφιακό πράκτορα, τον SIF Agent, ο οποίος είναι κάποιο λογισµικό, που παίζει το ρόλο 
του ενδιάµεσου µεταξύ της εφαρµογής και του Zone Intergration Server (ZIS). Ο 
πράκτορας δίνει απαραίτητα µηνύµατα για τα διάφορα διαδραµατιζόµενα στην εφαρµογή 
και λαµβάνει µηνύµατα από τον ZIS, µετά από ερωτήµατα που τίθενται από την εφαρµογή.  

4. τον Zone Intergration Server (ZIS), ένα λογισµικό που αποτελεί το κεντρικό σηµείο 
επικοινωνίας σε µια ζώνη SIF. Κρατά την επικοινωνία και τα δεδοµένα από όλους τους 
πράκτορες που υπάρχουν στην ζώνη αυτή και διαχειρίζεται κάθε τι διαδραµατιζόµενο 
µεταξύ τους. Το λογισµικό αυτό διαχειρίζεται κάθε δυνατότητα πρόσβασης των διαφόρων 
εφαρµογών µεταξύ τους. 

 
Μια εφαρµογή λογισµικού, χρησιµοποιώντας το πράκτορά της στέλνει κάποιο µήνυµα στο ZIS µε 

κάποια πληροφορία την οποία κάποια άλλη εφαρµογή λογισµικού διαµέσου ερωτήµατος την 
χρειάζεται  και ο ZIS προωθεί αυτή την πληροφορία στην εφαρµογή που την ζήτησε, διαµέσου του 
δικού της πλέον πράκτορα. Η ύπαρξη του ZIS δίνει τη δυνατότητα στις εφαρµογές λογισµικού και τους 
πράκτορές τους να µην αλληλεπιδρούν απευθείας, αλλά κάθε εφαρµογή να επικοινωνεί µε τον 
πράκτορά της και αυτός στην συνέχεια µε το ZIS που ελέγχει από εκεί και µετά το υπόλοιπο της 
επικοινωνίας. Ο ρόλος αυτός για το ZIS δηλώνει ότι θα πρέπει το λογισµικό του, να είναι επεκτάσιµο, 
πολύ αξιόπιστο και να δίνει σχετική ευκολία στους διάφορους δηµιουργούς λογισµικού να 
δηµιουργήσουν τους δικούς τους πράκτορες. ∆ιαµέσου του ZIS εξασφαλίζεται και η ανεξαρτησία 
δηµιουργού και η ανεξαρτησία πλατφόρµας. 

 

18.3. Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ SIF 
Ο οργανισµός έχει δηµιουργήσει ένα τυπικό πρόγραµµα πιστοποίησης για την επιβεβαίωση ότι µια 

εφαρµογή λογισµικού, έχει δηµιουργηθεί σύµφωνα µε την SIF τεχνική προδιαγραφή. Συνεργάζεται µε 
το Open Group, ένα διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό για πιστοποιήσεις, ο οποίος αποτελεί και την 
διοικητική αρχή πιστοποίησης για τον SIF. Το πρόγραµµα πιστοποίησης για την SIF τεχνική 
προδιαγραφή περιλαµβάνει µια σειρά από τυπικούς ελέγχους για τις διάφορες εφαρµογές. Μια 
εφαρµογή λογισµικού που θα περάσει µε επιτυχία την σειρά αυτή των ελέγχων, µπορεί να έχει στην 
εµπορική της συσκευασία το λογότυπο “SIF Compliant”. Το λογότυπο συνοδεύεται και από την 
έκδοση της SIF τεχνικής προδιαγραφής για την οποία έχει δοθεί η πιστοποίηση. Ο οργανισµός 
προσφέρει και την SIF Compliant RFP (Request For Proposal) language, στην ιστοσελίδα του για 
χρήση από τα σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισµούς, όταν πρόκειται να αγοράσουν προϊόντα και 
θέλουν να εξασφαλιστούν ότι θα είναι πιστοποιηµένα µε την SIF τεχνική προδιαγραφή. Επίσης στον 
ιστοχώρο του ο οργανισµός προσφέρει και ένα εργαλείο Μητρώου το EdSTART (Educational 
Software and Technology Application Registry Tool), το οποίο περιέχει τον κατάλογο των προϊόντων 
και των πωλητών τους, τα οποία ακολουθούν τις τεχνικές του προδιαγραφές. 
Παρόλη την δυνατότητα πιστοποίησης, η SIF τεχνική προδιαγραφή δεν είναι προϊόν για πώληση, 

ούτε σύµφωνα µε τον οργανισµό θα γίνει κάποτε εµπορικό προϊόν. Έχει απλά το στόχο της επίτευξης 
διαλειτουργικότητας στις εφαρµογές λογισµικού τις προορισµένες για τα σχολεία πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. 
Γενικότερα πάντως  ο οργανισµός προσπαθεί να έχει συνεργασία και µε άλλους διεθνείς 

οργανισµούς προτυποποίησης του λογισµικού  για την πρωτοβάθµια και την δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, µε στόχο να προωθήσει την SIF τεχνική προδιαγραφή και να την εξελίξει ώστε να 
εξυπηρετεί και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες, προερχόµενες από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα. 
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19. WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C) 
 

(http://www.w3.org/Consortium ) 
 
Η W3C  είναι µια διεθνής κοινοπραξία, στην οποία οι οργανισµοί µέλη της, ένας αριθµός µονίµων 

εργαζοµένων σε αυτή αλλά και δηµόσιες υπηρεσίες, εργάζονται από κοινού για να αναπτύξουν 
πρότυπα για τον Παγκόσµιο Ιστό. Ο γενικός στόχος της κοινοπραξίας αυτής, είναι να παίξει 
καθοριστικό ρόλο ώστε να εξελιχθεί το ∆ιαδίκτυο στο 100 % του δυναµικού του. 
Ιδρύθηκε, το 1994, από οµάδα τεχνικών των νέων τεχνολογιών, της οποίας το ένα µέλος ο Tim 

Berners-Lee ήταν αυτός ο οποίος εφηύρε τον Παγκόσµιο Ιστό το 1989, όταν εργαζόταν στην European 
Organization for Nuclear Research (CERN) και ο οποίος ανέλαβε και τη θέση του διευθυντή της 
κοινοπραξίας από την ίδρυσή της. 
Πολλοί οργανισµοί από διάφορα µέρη της γης, οι οποίοι ασχολούνται σε διαφορετικούς αλλά 

σχετικούς µε το ∆ιαδίκτυο τοµείς, έγιναν µέλη του W3C ώστε να συµµετέχουν σε ένα ουδέτερο από 
κάθε άποψη φόρουµ για την δηµιουργία προτύπων για τον Παγκόσµιο Ιστό.  Η εργασία των µελών 
αυτών σε συνδυασµό µε την εργασία του µόνιµου προσωπικού της κοινοπραξίας και των 
προσκεκληµένων ειδηµόνων για τεχνικά θέµατα, έδωσε διεθνή αναγνώριση στο W3C. Η εργασία αυτή 
αποτελεί, ένα µεγάλο εφόδιο για τη συνέχεια της αποδοχής του Παγκόσµιου Ιστού από όλο και 
περισσότερο διαφοροποιηµένους χρήστες, υλικοτεχνική υποδοµή και λογισµικό. Πραγµατοποιείται 
από οµάδες εργασίας που δηµιουργούνται σύµφωνα µε τις δραστηριότητες της κοινοπραξίας. Το 
Μάρτιο του 1998 δηµιουργήθηκε µια Συµβουλευτική Επιτροπή (W3C Advisory Board), η οποία παίζει 
καθαρά και µόνο συµβουλευτικό ρόλο µε την παροχή οδηγιών σχετικών µε τη στρατηγική, τη 
διαχείριση, τα νοµικά θέµατα, τη λειτουργία και την αντιµετώπιση διαφωνιών. 
Η κοινοπραξία επίσης διατηρεί συνδέσµους µε πάνω από σαράντα εθνικούς, περιφερειακούς ή 

διεθνείς οργανισµούς στον πλανήτη. Οι σύνδεσµοι αυτοί βοηθούν τη W3C να διατηρεί ένα χαρακτήρα 
διεθνούς συµµετοχής στην ανάπτυξη του Παγκόσµιου Ιστού. Οικονοµικά υποστηρίζεται από ένα 
συνδυασµό συνεισφορών από τα µέλη της, ερευνητικά προγράµµατα και άλλες πηγές δηµόσιας ή 
ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Η διαχείριση των λειτουργιών γίνεται από τη συνεργασία του εργαστηρίου 
Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) που ανήκει στο ΜΙΤ των Ηνωµένων 
Πολιτειών, µε το European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) που έχει 
την έδρα του στη Γαλλία και το πανεπιστήµιο Keio University στην Ιαπωνία. Η κοινοπραξία έχει 
γραφεία σε 14 περιοχές ανά  τον κόσµο. Τα γραφεία αυτά εργάζονται σε συνεργασία µε τις τοπικές 
τους κοινότητες, µε σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών της W3C σε τοπικές γλώσσες, την 
επέκταση του γεωγραφικού χώρου επιρροής της κοινοπραξίας και την ενθάρρυνση των 
ενδιαφεροµένων για συµµετοχή στις εργασίες της. Τα γραφεία αυτά είναι στις εξής χώρες: Australia, 
Benelux, Finland,Germany and Austria, Greece, Hong Kong, Hungary, Israel, Italy, Korea, Morocco, 
Spain, Sweden and United Kingdom and Ireland. 
Στην Ελλάδα το γραφείο της W3C ιδρύθηκε το 1998. Οι οργανισµοί µέλη του W3C στην Ελλάδα 

είναι οι παρακάτω: 
Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας  
Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  
RESIT/AIT  
 
 
19.1. ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ W3C. 

 
Οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας πραγµατοποιούνται γενικά από οµάδες. Οµάδες εργασίας 

(working groups) για τεχνικά θέµατα, οµάδες ενδιαφέροντος (interest groups) για γενικότερη εργασία 
και οµάδες συντονισµού ( coordination groups) για την επικοινωνία µεταξύ όλων των υπαρχόντων 
οµάδων. Οι οµάδες αυτές αποτελούνται από άτοµα που ανήκουν σε οργανισµούς µέλη της 
κοινοπραξίας, από προσωπικό της κοινοπραξίας και από προσκεκληµένους εµπειρογνώµονες. Τα 
προϊόντα της εργασίας σε αυτές έχουν την µορφή : τεχνικών αναφορών (technical reports), λογισµικού 
ανοικτού κώδικα (open source software) και υπηρεσιών. Οι οµάδες εξασφαλίζουν και τη συνεργασία 
µε άλλους φορείς προτυποποίησης και κοινότητες τεχνολόγων. 
Οι δραστηριότητες της W3C κατηγοριοποιούνται σε τοµείς, σύµφωνα µε τον τρόπο µε τον οποίο 
γίνεται η διαχείρισή τους από την κοινοπραξία. Υπάρχουν οι εξής τοµείς δραστηριοτήτων:  
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1. Architecture (Αρχιτεκτονική) 
περιέχει τις εξής δραστηριότητες: 

• DOM  (Document Object Model): πρόκειται για µια επιφάνεια διεπαφής ανεξάρτητη 
πλατφόρµας και γλώσσας που επιτρέπει σε προγράµµατα και λογισµικά να έχουν δυναµική 
πρόσβαση και να ενηµερώνουν το περιεχόµενο, τη δοµή και το στυλ των αρχείων ∆ιαδικτύου. 

• Internationalization: οι µοντέρνες επιχειρήσεις, η έρευνα και η διαπροσωπική επικοινωνία 
εξυπηρετούνται από πολλά διαφορετικά συστήµατα συγγραφής και γλώσσες 
προγραµµατισµού των νέων τεχνολογιών. Η δραστηριότητα αυτή (Ι18Ν) έχει σαν στόχο να 
εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση των αναγκών  της διεθνούς κοινότητας από την τεχνολογία του 
Ιστού. 

• URI (Uniform Resource Identifier): κάθε τι το οποίο υπάρχει στον Παγκόσµιο Ιστό έχει ένα 
αναγνωριστικό δείκτη URI.  Οι δείκτες αυτοί είναι πιθανόν να αναφέρονται σε αρχεία, πηγές, 
υπηρεσίες, ανθρώπους και εµµέσως σε οτιδήποτε. Αποτελούν την τεχνολογία ονοµατοδότησης 
και διευθύνσεων αναφοράς και αποτελούν το σύνδεσµο που ενώνει το σύνολο του Ιστού. 

• Web Services: πρόκειται για µια δραστηριότητα από την οποία δηµιουργείται ένα σύνολο 
τεχνολογιών που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση µεταξύ εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο, µε τη 
χρησιµοποίηση ενός πρωτοκόλλου επικοινωνίας βασισµένου στην XML γλώσσα σήµανσης, 
µιας περιγραφικής γλώσσας για την περιγραφή των επιφανειών διεπαφής σε υπηρεσίες κλπ. 

• XML (Extensible Markup Language): πρόκειται για µια διαµόρφωση (format) για τη 
δηµιουργία δοµηµένων εγγράφων και δεδοµένων. Η εργασία σε αυτή τη δραστηριότητα 
γίνεται από πολλές οµάδες εργασίας, κάθε µία από τις οποίες αναπτύσσει ένα κοµµάτι του 
συνόλου της τεχνολογίας της XML: XML schemas, namespaces, XSL και XSLT, τεχνολογίες 
δεσµών και άλλες βασικές τεχνολογίες πυρήνα της XML. 

2. Αλληλεπίδραση (Interaction) 
περιέχει τις εξής δραστηριότητες: 

• Compound Document Formats: Το ∆ιαδίκτυο και οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν γύρω 
από αυτό, σχεδιάστηκαν µε  τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επεκτάσιµα. Ένας µηχανισµός 
επεκτασιµότητας είναι ο συνδυασµός ήδη υπαρχόντων ειδικών τεχνολογιών για τη δηµιουργία 
µιας νέας διαµόρφωσης. Η δραστηριότητα αυτή καθορίζει τη συµπεριφορά των συνδυασµών 
από κάποιους τύπους εγγράφων. 

• Device Independence: υπάρχουν σοβαρές προσπάθειες για την εξάπλωση του Παγκόσµιου 
Ιστού σε µια όλο και µεγαλύτερη γκάµα συσκευών, όπως πχ τα κινητά τηλέφωνα, οι ψηφιακές 
κάµερες και οι µονάδες υπολογιστών στα αυτοκίνητα. Η W3C έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί 
της εξέλιξης αυτής και να εργαστεί για την αποφυγή της ασυµβατότητας, δηµιουργώντας απλά 
δικτυακά εργαλεία συγγραφής. Η δραστηριότητα αυτή έχει σαν στόχο την οµοιόµορφη 
δυνατότητα πρόσβασης στον Παγκόσµιο Ιστό, µε διαφόρους τύπους συσκευών. 

• Graphics: τα γραφικά αποτελούν ίσως το κυριότερο αίτιο για την διάδοση του Παγκόσµιου 
Ιστού σήµερα. Η επιτυχής χρησιµοποίηση γραφικών όµως, εξαρτάται από τη 
διαλειτουργικότητα µεταξύ των διαφόρων πλατφορµών, της ανάλυσης των εργαλείων, της 
γκάµας χρωµάτων των εργαλείων και των διαφόρων προϊόντων λογισµικού που 
δηµιουργούνται στον τοµέα αυτό. Η εργασία  σε αυτή τη δραστηριότητα περιέχει µια 
καινούργια διαµόρφωση την Portable Network Graphics ή PNG η οποία ήδη άρχισε να γίνεται 
ευρύτερα αποδεκτή και η οποία θα αντικαταστήσει την  παλιότερη διαµόρφωση GIF, περιέχει 
µια διαµόρφωση για το βιοµηχανικό σχέδιο την WebCGM  και επίσης διαµόρφωση για το 
διανυσµατικό σχεδιασµό στο ∆ιαδίκτυο την Scalable Vector Graphics ή SVG. 

• The Hypetext Markup Language ή HTML: πρόκειται για γλώσσα σήµανσης η οποία  είναι 
η βασική γλώσσα για δηµοσίευση υπερκειµένου στον Παγκόσµιο Ιστό. Μέσα στη 
δραστηριότητα αυτή, η γλώσσα εξελίσσεται. Η τελευταία έκδοση είναι η XHTML 1.0, η 
οποία έχει τα χαρακτηριστικά, επικεφαλίδες, παραγράφους, δεσµούς, κλπ της τελευταίας 
έκδοσης της HTML 4.0 και των προηγουµένων, αλλά χρησιµοποιείται σε αυτή η σύνταξη της 
XML. 

• Math: η δραστηριότητα αυτή εστιάζει τις εργασίες της στην γλώσσα MathML, η οποία 
δηµιουργείται µε σκοπό τη διευκόλυνση της χρησιµοποίησης και επαναχρησιµοποίησης 
µαθηµατικού και επιστηµονικού περιεχοµένου στον Παγκόσµιο Ιστό, αλλά και για άλλες 
εφαρµογές. 

• Multimodal Interaction: πρόκειται για µια δραστηριότητα η οποία ενεργοποιείται για τη 
δηµιουργία τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες αφορούν τις µονάδες εισόδου ή εξόδου στα 
συστήµατα του Παγκόσµιου Ιστού, µε στόχο το συγχρονισµό µεταξύ πολλαπλών ειδών και 
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συσκευών επεκτείνοντας τις δυνατότητες της επιφάνειας διεπαφής του χρήστη. Προσφέρει τη 
δυνατότητα χρησιµοποίησης για είσοδο πχ φωνής ή στυλό κλπ ενώ για έξοδο ο χρήστης θα 
µπορεί να ακούει οµιλία και ήχο και να βλέπει τις πληροφορίες σε οθόνες γραφηµάτων. 

• Style: τα Style sheets περιγράφουν, στην ορολογία των νέων τεχνολογιών, τον τρόπο µε τον 
οποίο εµφανίζονται τα έγγραφα στην οθόνη του υπολογιστή, πως τυπώνονται ή ίσως και πως 
προφέρονται. Το W3C έχει προωθήσει ενεργά τη χρησιµοποίησή τους στον Παγκόσµιο Ιστό, 
από τη δηµιουργία του το 1994. Μέσα στη δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται η γλώσσα  
Cascading Style Sheets ή CSS , µε την οποία στοχεύεται  να ικανοποιηθούν διαφορετικές 
ανάγκες. 

• Synchronized Multimedia: η δραστηριότητα αυτή εστιάζει στο σχεδιασµό µιας γλώσσας 
για το προγραµµατισµό πολυµεσικών παρουσιάσεων, στις οποίες χρησιµοποιούνται από 
κοινού και σε πραγµατικό χρόνο, ήχος, βίντεο, κείµενο και γραφικά. Το προϊόν της εργασίας 
είναι η γλώσσα Synchronized Multimedia Integration Language ή SMIL, η οποία επιτρέπει 
στους δηµιουργούς να καθορίσουν τι πρέπει να παρουσιαστεί και πότε. 

• Voice Browser: πρόκειται για µια δραστηριότητα µε στόχο, την επέκταση της πρόσβασης 
στο ∆ιαδίκτυο, µε τη δυνατότητα επικοινωνίας µέσω προφορικών εντολών και ακρόασης σε 
προ-µαγνητοφωνηµένες οµιλίες, µουσική κλπ. Η τεχνολογία αυτή, θα επιτρέψει τη 
χρησιµοποίηση ενός απλού τηλεφώνου, για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου, 
πράγµα που θα είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικό για εκείνους από τους χρήστες που παρουσιάζουν 
προβλήµατα στην όραση ή στην κίνηση. 

• Xforms: η δραστηριότητα αυτή δηµιουργεί µια νέα γενιά δοµών ∆ιαδικτύου, οι οποίες θα 
καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι δοµές αυτές είναι 
περισσότερο εύκαµπτες από αυτές των τεχνολογιών της HTML και XHTML.  Οι Xforms 
διαχωρίζουν το σκοπό, την παρουσίαση και τα δεδοµένα. Προσφέρουν προηγµένες 
δυνατότητες λογικών συνδυασµών, εξελιγµένη δυνατότητα διεθνοποίησης και πλούσιες 
δυνατότητες για την επιφάνεια διεπαφής του χρήστη. 

 

3. Τεχνολογία και κοινωνία (Technology and Society) 
περιέχει τις εξής δραστηριότητες: 

• Patent Policy: ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα στο W3C 
να υλοποιήσει και να λειτουργήσει µε επιτυχία τη πολιτική προστασίας των προϊόντων την 
οποία παρουσίασε το Φεβρουάριο του 2004.  

• Privacy: η δραστηριότητα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην προστασία των διαφόρων 
πληροφοριών, της ελεγχόµενης δηλαδή πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. 
Η αναγκαιότητα αυτή προέκυψε λόγω του ότι το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιείται όλο και 
περισσότερο για επαγγελµατικούς λόγους ή άλλες εφαρµογές οι οποίες απαιτούν την 
εξασφάλιση από την τεχνολογία του ∆ιαδικτύου, ότι τα προσωπικά και άλλα στοιχεία των 
χρηστών δεν θα γίνουν γνωστά σε τρίτους. Το W3C έχει παίξει σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη 
περιοχή. Η δραστηριότητα αυτό το χρονικό διάστηµα εστιάζει στην πρακτική µέσω του έργου 
Platform for Privacy Preferences Project ή P3P. 

• Semantic Web: το ∆ιαδίκτυο µπορεί να φθάσει στο 100% του δυναµικού του µόνο εάν 
υπάρξει σε αυτό η δυνατότητα παραγωγής και ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ 
αυτοµατοποιηµένων εργαλείων, µε τον τρόπο που γίνεται και µεταξύ ανθρώπων. Το Semantic 
Web (Σηµαντικός Ιστός, όπου οι µηχανές θα είναι σε θέση να χειριστούν τις πληροφορίες 
σύµφωνα µε το νόηµα που αποδίδει σε αυτές ο άνθρωπος, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
για αυτοµατισµό της παροχής των, της διασποράς και της επιτυχούς επαναχρησιµοποίησή 
τους) είναι ένα γενικότερο όραµα όλων των ασχολουµένων µε το ∆ιαδίκτυο. Η δραστηριότητα 
ενεργοποιείται σε αυτή τη περιοχή. 

• XML Key Management: η δραστηριότητα αναπτύσσει µια εφαρµογή XML, η οποία θα 
επιτρέπει, σε ένα απλό πελάτη, την προµήθεια πληροφοριών κλειδιά (όπως τιµές, 
πιστοποιητικά, δεδοµένα διαχείρισης, εµπιστευτικά δεδοµένα κλπ) από µια υπηρεσία του 
∆ιαδικτύου. Η εφαρµογή που θα προκύψει θα βασίζεται στην XML Key Management 
Specification  ή  XKMS 
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4. Πρωτοβουλία για την προσβασιµότητα στο ∆ιαδίκτυο. (Web Accessibility 
Initiative)  
περιέχει τις εξής δραστηριότητες: 

• WAI International Program Office ή WAI IPO: το γραφείο αυτό ασχολείται µε τη 
συµµετοχή και την οργάνωση της συνεργασίας όλων των εµπλεκοµένων φορέων στη 
τεχνολογία του ∆ιαδικτύου, όπως τη βιοµηχανία, οργανισµούς για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 
κυβερνητικούς οργανισµούς , ερευνητικούς οργανισµούς κλπ. Το WAI IPO εστιάζει στην 
εκπαίδευση στην έρευνα και ανάπτυξη. Συνεργάζεται µε την WAI  Technical Activity για να 
εξασφαλισθεί το ότι η πρωτοβουλία WAI εξυπηρετεί όλες τις διαφορετικές ανάγκες των 
χρηστών.  

• WAI Technical Activity: η βελτίωση της προσβασιµότητας στο ∆ιαδίκτυο, σηµαίνει πρώτα 
από όλα, ότι οι σχετικές µε αυτό τεχνολογίες την υποστηρίζουν.  Όσον αφορά στη 
τεχνολογική περιοχή η δραστηριότητα αυτή, δραστηριοποιείται στη προσβασιµότητα των 
τεχνολογιών του W3C.  Οδηγίες σχετικές µε την προσβασιµότητα, αποτελούν ένα ουσιαστικό 
στοιχείο για την δηµιουργία ιστοσελίδων και εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό.  Η 
δραστηριότητα συνεργάζεται µε πολλούς οργανισµούς για τη δηµιουργία οδηγιών σχετικών µε 
τη προσβασιµότητα των ιστοσελίδων και την σχετική µε αυτό ανάπτυξη εργαλείων 
(φυλλοµετρητές, Multimedia players κτλ) και εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης 
ιστοσελίδων. 

 

5. ∆ιασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance ή QA) 
 

• Quality Assurance: δραστηριότητα µε στόχο την ανάπτυξη της ποιότητας εφαρµογής των 
τεχνικών προδιαγραφών του W3C. Εργάζεται για την ποιότητα των τεχνικών προδιαγραφών, την 
ανάπτυξη µετρικών, εργαλείων ελέγχου κλπ. 

 
 
 
 
Κάθε δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από δύο έγγραφα 

1. το «Process Document», το οποίο περιγράφει τη δηµιουργία και τις µεταβολές µιας 
δραστηριότητας 

2. το «Activity statement», το οποίο περιγράφει τη πρόοδο της εργασίας της 
δραστηριότητας. Αυτό κατατίθεται δύο φορές το χρόνο στη Συµβουλευτική 
Επιτροπή (Advisory Committee) της κοινοπραξίας  

Κάθε δραστηριότητα ακολουθεί τις οδηγίες µιας ηγεσίας (Activity Lead), η οποία προέρχεται από το 
προσωπικό της W3C. 
 
Οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους είναι: 

• Amaya (Amaya Activity statement)  
• Digital Signature (DSIG) (Activity statement)  
• Electronic Commerce (Electronic Commerce Activity statement)  
• HTTP (HTTP Activity statement)  
• HTTP-NG: HTTP Next Generation (Activity statement)  
• Jigsaw (Jigsaw Activity statement)  
• Metadata (Metadata Activity statement)  
• Mobile Access (Mobile Access Activity statement)  
• Policy  
• Security (Activity Statement)  
• TV/Web (TV/Web Activity statement)  
• Web Characterization (Activity Statement)  
• XML Encryption (XML Encryption Activity statement)  
• XML Protocol (Activity Statement)  
• XML Signature (XML Signature Activity statement)  
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