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Ενότητα 3.5 

 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Μάθησης (CMS, LMS): 
Γνωριµία και χρήση 

 1. Εισαγωγή 

Πρόκειται για ένα µάθηµα γνωριµίας µε τις αρχές σχεδίασης και 
φιλοσοφίας που διέπουν τα διάφορα συστήµατα διαχείρισης  του 
διδακτικού περιεχοµένου (υλικού) και τα συστήµατα διαχείρισης  
µάθησης, όπως επίσης και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
τα ξεχωρίζουν µεταξύ τους 
 

∆ιδακτικοί 
Στόχοι 

• Χρήση ενός συγκεκριµένου συστήµατος διαχείρισης της 
µάθησης ανάλογα µε τον σκοπό για τον οποίο το 
χρειάζονται 

• Ανάπτυξη δεξιότητας στην επιλογή του κατάλληλου 
συστήµατος µε βάση τους στόχους τους και τις 
δυνατότητες των συστηµάτων αυτών 

( 

 2.  ∆ιάκριση µεταξύ CMS και LMS 

 
Στα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου/διαχείρισης µάθησης 

(όπως είναι τα Blackboard, Joomla, Moodle, e-class, PostNuke, 

Drupal κ.ά. τα οποία θα αποκαλούνται Σ∆Π/Σ∆Μ στο εξής), 

υπάρχει µια σύγχυση  σε σχέση µε τις πραγµατικές λειτουργίες 

του CMS (Content Management System) και του LMS (Learning 

Management System). Πηγή αυτής της σύγχυσης είναι οι 

οµοιότητες των δυο συστηµάτων. Και τα δυο επιτελούν 

λειτουργίες εγγραφής σπουδαστών, επικοινωνίας µε αυτούς, 

αποτίµησης της απόδοσης και ενεργοποίησης µαθησιακού 

υλικού, αλλά έχουν και ορισµένες διαφορές µεταξύ τους. 

CMS  

(Content 
Management 
System) 

Επιτρέπουν στο διδάσκοντα να δηµιουργήσει ένα δικτυακό 

µάθηµα, όπου µπορούν να «ανεβούν» (upload) κείµενα σε έναν 

από τους συνήθεις τύπους (όπως κειµένου, παρουσίασης, ήχου) 

κλπ. χωρίς να χρειάζεται να µετατρέπονται σε web format 

δηλαδή να µετατραπούν σε υλικό για ιστοσελίδες (ενσωµάτωση 

στον κώδικα της ιστοσελίδας).  Απαιτεί σχετικά περιορισµένες 



107  ∆ηµιουργία µαθησιακού υλικού πολυµέσων και υπερµέσων                                                   

Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) 

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 

δεξιότητες και αυτό το καθιστά δηµοφιλή επιλογή. Καλύπτει 

συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Online ανάρτηση υλικού µαθηµάτων 

• Αξιολόγηση σπουδαστή. Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να 

υλοποιηθεί µε online ερωτήσεις, τεστ κλπ 

• Φόρουµ συζητήσεων (e-forum). Οι συζητήσεις µπορούν να 

διεξάγονται µε την επίβλεψη µιας οµάδας προκειµένου να 

ανταλλάσσονται σηµειώσεις και να συζητώνται συγκεκριµένα 

θέµατα στο ενδιάµεσο των µαθηµάτων. 

 
Ως µειονεκτήµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν: 
 
• Μειωµένη ευελιξία. Τα ονόµατα των συγκεκριµένων 

τµηµάτων που αποτελούν ένα CMS σπάνια µπορούν να 

αλλάξουν ή να µεταβληθούν. 

• Ανεπαρκής παροχή διαδραστικού e-learning. Το διαδραστικό 

e-learning µέσα από εργαλεία συγγραφής όπως το 

Dreamweaver, ή το Flash, δεν µπορεί να διανεµηθεί µέσω 

των CMS. Για το σκοπό αυτό οι διδάσκοντες απαραίτητα 

θέτουν συνδέσµους προς το αποµονωµένο υλικό που έχουν 

δηµιουργήσει και που βρίσκεται αποθηκευµένο αλλού. 

• Αδυναµία στον έλεγχο και την καταγραφή. ∆εν µπορεί να 

επαληθεύσει την ταυτότητα των σπουδαστών που 

λαµβάνουν µέρος στην εξέταση ούτε µπορεί να σώσει το 

τεστ πριν το υποβάλλει ο µαθητής στον διδάσκοντα 

LMS 

(Learning 
Management 
System) 

Σύστηµα που διανέµει και διαχειρίζεται όλες τις µαθησιακές 

ανάγκες. Είναι αναγκαίο στο σηµείο αυτό να διευκρινιστεί ότι η 

διαχείριση αναφέρεται περισσότερο στην πληροφορία που 

συντελεί στη µάθηση και όχι σε αυτήν καθεαυτή τη µάθηση. 

Καθιστά διαθέσιµα τα µαθήµατα, κάνει εγγραφές σπουδαστών 

και προχωρά στην επιβεβαίωση αυτών των εγγραφών, ελέγχει 

την καταλληλότητα των σπουδαστών, δηµιουργεί υπενθυµίσεις 

για το πρόγραµµα µαθηµάτων, καταγράφει την ολοκλήρωση 

των µαθηµάτων, δηµιουργεί τεστ, ανακοινώνει την ολοκλήρωση 

του µαθήµατος στο διδάσκοντα και ακολούθως ενηµερώνει και 

το σπουδαστή. Παράγει αναφορές για τον αριθµό των 

σπουδαστών που έχουν εγγραφεί σε ένα συγκεκριµένο µάθηµα, 

ή συγκεντρώνει τη βαθµολογία απόδοσης των σπουδαστών σε 

συγκεκριµένα µαθήµατα. 
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Οι βασικές λειτουργίες ενός τέτοιους συστήµατος λοιπόν 

περιλαµβάνουν: 

• Εγγραφή σπουδαστών 

• Παρακολούθηση συµµετοχής στο µάθηµα 

• Εξέταση 

• ∆ιεξαγωγή συζητήσεων 

• Μεταφορά πληροφορίας σε άλλα συστήµατα 

• Προγραµµατισµό µαθηµάτων 

 

Ως µειονεκτήµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν: 
 
• Ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Σύντοµα ένα τέτοιο 

σύστηµα καθίσταται πλεονάζον ή περιττό εξαιτίας της 

επερχόµενης τεχνολογίας που περιλαµβάνεται στις νεότερες 

εκδόσεις του. 

• Προβλήµατα προσαρµογής. Οι διαφορετικές ανάγκες των 

διαφόρων οργανισµών που θα υιοθετήσουν ένα τέτοιο 

σύστηµα  δηµιουργεί προβλήµατα προσαρµογής στις ανάγκες 

αυτές. Το σύστηµα επιδέχεται περιορισµένες αλλαγές. 

Εκτεταµένες αλλαγές µπορεί να κάνουν περισσότερη ζηµιά 

παρά να ωφελήσουν. 

• Aπαραίτητη η σχετική εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση 

του συστήµατος 

 
Παρόλο λοιπόν που και τα δυο συστήµατα ενσωµατώνουν 

δυνατότητες για ηλεκτρονική µάθηση, εν τούτοις το ένα 

σύστηµα δεν µπορεί να αντικαταστήσει το άλλο, λόγω των 

ανόµοιων µαθησιακών δραστηριοτήτων  που υποστηρίζουν. 

Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι η εκπαίδευση κερδίζει 

σε µακροπρόθεσµη γνώση ενώ η επιµόρφωση κερδίζει γνώση 

για άµεση εφαρµογή. Συνεπώς, το CMS υποστηρίζει καλύτερα 

µακροπρόθεσµες συνεδρίες µαθηµάτων ενώ το LMS υποστηρίζει 

έναν αριθµό από σύντοµα επιµορφωτικά γεγονότα – φυσικά, θα 

πρέπει να επισηµανθεί ότι αυτές οι διαφορές δεν έχουν απόλυτο 

χαρακτήρα, αλλά είναι πολύ σχετικές. 

 

3.  Μερικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Μάθησης 
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BlackBoard 

http://www.bla
ckboard.com/u
s/index.Bb 

(Τελευταία 
επίσκεψη 
19/3/2008) 

 

∆υνατότητες του BlackBoard 

• Εργαλεία συγγραφής περιεχοµένου 

• Προκατασκευασµένο υλικό µαθηµάτων 

• Προσαρµοστικότητα.  Ο διδάσκων καθορίζει την πορεία 

µάθησης ορίζοντας ή απορρίπτοντας την πρόσβαση κάποιου 

σπουδαστή σε συγκεκριµένο υλικό 

• ∆ηµιουργία πολλαπλών φόρουµ συζήτησης 

• Online αξιολόγηση και επισκόπηση της προόδου ενός µαθητή 

• Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (κατατάσσει τους µαθητές 

σταδιακά σε profiles µε βάση τη συµµετοχή και τις επιδόσεις 

τους και ειδοποιεί τον διδάσκοντα προκειµένου αυτός να 

επιλέξει την πορεία µάθησης) 

• ∆ηµιουργία µαθησιακές κοινότητες  µε online συζητήσεις 

• Εύκολη ανάρτηση πληροφορίας χωρίς γνώση HTML 

• Ηλεκτρ. Εµπόριο. Τα ιδρύµατα µπορούν να χρεώνουν online 

• Επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργούν blogs 

• ∆ηµιουργία portfolio και δυνατότητα προσωπικών ρυθµίσεων 

στην εµφάνιση του Portfolio 

• Templates για κάθε είδους υλικό 

• ∆ηµιουργία αναφορών 

• Κατάλογος µαθησιακών αντικειµένων (για αναζήτηση) 

 

Joomla 

http://www.joo
mla.org/ 

http://www.joo
mla.gr/ 

(Τελευταία 
επίσκεψη 
19/3/2008) 

 
• Εύκολο στην εγκατάσταση 

• Επεξεργασία του περιεχοµένου µόνο µε απλή γνώση word 

• ∆ιαθέσιµη συλλογή πολυµεσικών αρχείων και αρχείων 

εικόνας 
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• ∆υνατότητα ηλ. εµπορίου 

• Χώρος για φόρουµ και συζητήσεις 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας blogs 

• Email Newsletters 

• Συλλογή δεδοµένων και δηµιουργία αναφορών 

• Υπηρεσίας συνδροµητικής εγγραφής 

• ∆ηµιουργία καταλόγων περιεχοµένου 

Moodle 

http://moodle.
org/ 

(Τελευταία 
επίσκεψη 
19/3/2008) 

 

• ∆υνατότητα εγγραφής των χρηστών µε δηµιουργία δικού 

τους λογαριασµού και επιβεβαίωση των διευθύνσεων  e-

mail. 

• Έλεγχος του διδάσκοντα στο περιεχόµενο του µαθήµατος και 

δυνατότητα ποικιλίας στις δραστηριότητες σχετικά µε το 

µάθηµα (φόρουµ, κουίζ, εργασίες) 

• Συγκεντρωτική παρουσίαση βαθµολογίας 

• Γραφική απεικόνιση της κίνησης των χρηστών 

• Υποστηρίζει πολύγλωσση υποστήριξη κειµένων 

• Έλεγχος των εργασιών. Ο διδάσκων µπορεί να επιλέξει αν θα 

εµποδίσει εκπρόθεσµες υποβολές εργασιών, αν θα επιτρέψει 

να υποβληθούν εκ νέου ή αν θα λάβει προειδοποιητικό email 

όταν οι µαθητές προσθέτουν κάτι στην υποβληθείσα εργασία 

ή ενηµερώνουν το περιεχόµενό της  

• Επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων online 

• Επιτρέπει τη δηµιουργία λίστας ορισµών σε τύπο λεξικού 

• Επιτρέπει στο διδάσκοντα να δηµιουργεί ποικιλόµορφα τεστ 

(πολλαπλή επιλογή, κενά σε προτάσεις, αντιστοίχιση, ...) 

• ∆ηµιουργία blogs και wikis 

• Μέθοδοι εγγραφής και ταυτοποίησης χρηστών 

• Φίλτρα περιεχοµένου 
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E-class 

http://www.ecl
ass.net/pub/EC
lass_Web_Site
_1.htm 

(Τελευταία 
επίσκεψη 
19/3/2008) 

 

• Έχει απλή διεπαφή 

• Αποδοχή πολλών φορµάτ περιεχοµένου (word, pdf, 

powerpoint, flash, windows media, κλπ) 

• Εύκολη οργάνωση του περιεχοµένου (µετακινήσεις, 

αντιγραφές) 

• Εµφάνιση ανάλογη µε τους γνωστούς browsers για 

διευκόλυνση των χρηστών 

• FTP Publishing 

• Visual HTML Editing 

• Ενσωµατωµένη µηχανή αναζήτησης 

• Γρήγορη και εύκολη παραγωγή αυτοβαθµολογούµενων 

διαγωνισµάτων 

• Πολύγλωσση υποστήριξη 

PostNuke 

http://www.po
stnuke.com/ 

(Τελευταία 
επίσκεψη 
19/3/2008) 

 

• Εγγραφή χρηστών και άδεια εισόδου στο σύστηµα  

(διαχείριση χρηστών) 

• Πολύγλωσση υποστήριξη 

• Έλεγχος προσβασιµότητας. Μπορεί να προσαρµοστεί ώστε  

ορισµένα µέλη να έχουν πρόσβαση µόνο για ν α προσθέσουν 

συγκεκριµένο υλικό χωρίς πρόσβαση σε άλλα µέρη της 

σελίδας. 

• Στατιστικές αναφορές για όλα τα δεδοµένα 

• FAQ. Βάση δεδοµένων µε τις συχνότερες ερωτήσεις που 

θέτουν οι χρήστες 

• Λίστα µελών για όλους που έχουν εγγραφεί 

• Ανταλλαγή προσωπικών µηνυµάτων µεταξύ των χρηστών 

• ∆υνατότητα δηµοσίευσης άρθρων σε σχέση µε την τρέχουσα 

επικαιρότητα 

• Μηνύµατα του διαχειριστή απευθυνόµενα σε συγκεκριµένες 

οµάδες χρηστών 
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• TopList µε τα πιο δηµοφιλή περιεχόµενα της σελίδας 

• Αναζήτηση εντός της σελίδας 

Drupal 

http://drupal.o
rg/ 

 

 

• Συνεργατική συγγραφή βιβλίου µε επιλεκτική άδεια 

πρόσβασης στους συνεργάτες που θα γράψουν 

• Online Βοήθεια 

• Το περιεχόµενο και η προβολή του µπορούν να 

εξατοµικευθούν σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του χρήστη 

• Όλο το περιεχόµενο είναι διαθέσιµο σε αναζήτηση 

• Εγγραφή και ταυτοποίηση χρηστών 

• ∆ιαθέσιµα templates για κάθε περιεχόµενο 

• Επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων 

• ∆ηµιουργία blogs 

• Πολύγλωσση υποστήριξη 

• Καταγραφή και στατιστικές αναφορές σχετικά µε το πόσο 

δηµοφιλές είναι το περιεχόµενο και µε την πλοήγηση των 

χρηστών 

 4. Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

∆ραστηριότητα 1η 

Με βάση τις πιο πάνω περιγραφές των συγκεκριµένων 

συστηµάτων διαχείρισης και αφού επισκεφθείτε τις σελίδες που 

έχουν αναφερθεί (ή, αν προτιµάτε, και άλλες που θα βρείτε στο 

∆ιαδίκτυο), καταγράψτε πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των 

πιο πάνω συστηµάτων 

∆ραστηριότητα 2η 

Ας υποθέσουµε ότι µε βάση την ειδικότητά σας θέλετε να 

δηµιουργήσετε µια online κοινότητα συναδέλφων σας µε τους 

οποίους θα µοιράζεστε συγκεκριµένα πράγµατα. Η πρόθεση και 

η δική σας οπτική γωνία θα προσδιορίσει εκείνα από τα 

χαρακτηριστικά του συστήµατος διαχείρισης µάθησης που θα 

αξιοποιήσετε. Επιλέξτε ένα σύστηµα και ένα θέµα και µε βάση 

αυτά εντοπίστε εκείνες τις παραµέτρους που θα χρησιµοποιήσετε 

για τη δηµιουργία της κοινότητάς σας 

 5. Ερωτήσεις 
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1) Υπάρχουν ιδιαίτερα ή πρόσθετα χαρακτηριστικά (σε σχέση µε 

τη διαχείριση, τις δυνατότητες ή τη διεπαφή τους) τα οποία θα 

έπρεπε να συµπεριληφθούν στα συστήµατα CMS και LMS. 

 

2) Θεωρείτε ότι Σ∆Π/Σ∆Μ αποτελούν περιβάλλοντα περισσότερο 

κατάλληλα για «µετάδοση» γνώσεων και λιγότερο για 

κονστρουκτιβιστικού τύπου µαθησιακές δραστηριότητες ή 

αντιθέτως θεωρείτε ότι µπορούν να να χρησιµοποιηθούν εξίσου 

καλά και στις δυο περιπτώσεις; 

 6. Ασκήσεις 

 
1. Εντοπίστε στο ∆ιαδίκτυο διαθέσιµα µαθήµατα σχετικά µε τη 

δηµιουργία και λειτουργία συστηµάτων διαχείρισης της µάθησης 

 7. Βιβλιογραφία - ∆ικτυογραφία  

 

http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_opensource/index.ht
ml Ένα πολύ καλό δοκίµιο του James Robertson (2004) που 
ασχολείται µε τα δυνατά και αδύνατα σηµεία των ανοικτών CMS, 
και τις αποφάσεις κλειδιά σε µια επικείµενη χρήση τους. 
 
http://www.opensourcecms.com/  Σελίδα που δίνει την ευκαιρία 
σε κάποιον να δοκιµάσει ορισµένα ανοικτά CMS προκειµένου να  
αποφασίσει ποιο είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. 
 
(Ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης 18/3/2008) 
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