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Δομικά Στοιχεία 
 Δημιουργία και Οργάνωση  τμημάτων και 

τάξεων του εκπαιδευτικού οργανισμού 

 Δημιουργία χρηστών με  αρμοδιότητες  
1. μαθητή/φοιτητή 
2. καθηγητή  
3. βοηθού καθηγητή  

 αντιστοίχιση σε μία ή περισσότερες τάξεις.  

 Εμπλουτισμός βάσης δεδομένων με  
ερωτήσεις-ασκήσεις.   

 Κατασκευαστικά έχουμε την δυνατότητα να 
κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε να 
φανταστούμε συνδυάζοντας τις 16 επιλογές 
που μας δίνονται. 

 Δημιουργία εργασιών που ανάλογα με το 
περιεχόμενο ονομάζονται:   

1. φύλλα εργασίας 
2. διαγωνίσματα 
3. Quiz 
4. test 
5. πρακτική εξάσκηση 
6. αξιολόγηση …. 



Δυνατότητες και καινοτομίες 

Στόχος 

δημιουργία, λειτουργία και υποστήριξη ασύγχρονης εκπαίδευσης 

Υπάρχουσες λύσεις παρουσιάζουν 

Πρόβλημα  για εκπαιδευτή & εκπαιδευόμενο 

Αδυναμία άμεσης εισαγωγής μαθηματικού κειμένου  

Συνέπεια  

Λύσεις δύσχρηστες έως ακατάλληλες για μαθήματα μαθηματικών, 

φυσικής, χημείας.   

Λύση Προβλήματος  
Ενσωμάτωση επεξεργαστή 
εξισώσεων (equation editor).    

 



Δυνατότητες και καινοτομίες 

Η πλατφόρμα είναι δομημένη επάνω σε μαθηματικό πυρήνα.  Το 

όφελος αυτής της τεχνικής είναι πως η απάντηση του μαθητή δεν 

είναι υποχρεωτικό να είναι συντακτικά ίδια με την ζητούμενη 

απάντηση.  Η ορθότητα της απάντησης καθορίζεται με κριτήριο 

την «αλήθεια» των μαθηματικών.  Π.χ.  Εάν ζητήσουμε η απάντηση 

να είναι  

 

 τότε  σωστή θα θεωρηθεί και η απάντηση  

   



Δυνατότητες και καινοτομίες 

Προσαρμοστικές  (Adaptive) 

ερωτήσεις 

Δημιουργούμε διαδοχικές 

ερωτήσεις (ακόμη και 

αυξανόμενης δυσκολίας) 

καθορίζοντας: 

1. βαθμολογία,  

2. αλληλουχία ερωτημάτων 

ανάλογα με την απάντηση, 

3. προσπάθειες … 

 

   



Δυνατότητες και καινοτομίες 

Σχεδιαστής ερωτήσεων 

Δημιουργούμε ενιαία εκφώνηση 

στην οποία μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε ερωτήματα κάθε 

μορφής: 

 Σωστού – Λάθους 

 Πολλαπλής επιλογής  

 Ερωτήσεις Χάρτη/εικόνας 

 Αριθμητικής απάντησης 

 «Μαθηματικής» απάντησης 

 …………. 

 

   



Δυνατότητες και καινοτομίες 

Eρώτηση τύπου έκθεσης (Essay Question). 

Δημιουργούμε μια εκφώνηση όπου ο μαθητής θα έχει την 

δυνατότητα να αναπτύξει ολόκληρη την απάντησή του. 

Π.χ. μπορούμε να ζητήσουμε την αιτιολόγηση κάποιας επιλογής 

που έχει κάνει ή να ζητήσουμε έναν πρόλογο έκθεσης …. 

 

  



Δυνατότητες και καινοτομίες 

Παραμετροποίηση εκφωνήσεων 

Το απόλυτο «όπλο» της πρότασης βάσει της οποίας δημιουργούμε 

παραμετρικές εκφωνήσεις.   

Δηλαδή σε κάθε εκτέλεση θα έχουμε διαφορετικά δεδομένα στην 

εκφώνηση. 

Π.χ.  Δύο διαφορετικές εκτελέσεις της ίδιας άσκησης 

 

  



Δυνατότητες και καινοτομίες 

Ενσωμάτωση άλλων  

«προγραμμάτων».  

Υποστήριξη 

Html  

JavaScript. 

Έχουμε την δυνατότητα να 

κατασκευάσουμε εκφώνηση όπου 

θα αφήσουμε τον μαθητή να 

πειραματιστεί με ένα αρχείο π.χ. 

του GeoGebra και στη συνέχεια 

θα τον καλέσουμε να απαντήσει 

σε ερωτήσεις  κατανόησης. 

 

  



Δυνατότητες και καινοτομίες 

Βιβλίο Βαθμολογίας Μαθητή  (Βαθμολόγιο/Grade book) .  

Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να δει το δικό του (και μόνο) βαθμολόγιο όπου είναι 

αποθηκευμένες όλες του οι απαντήσεις.  Αναλυτικά βλέπει και θυμάται τι έκανε και 

παράλληλα βλέπει τις απαντήσεις, τις λύσεις, ....  και ότι άλλο έχει καθορίσει ο 

καθηγητής ως στοιχεία ανάδρασης/ανατροφοδότησης (feedback).  

  



Δυνατότητες και καινοτομίες της πλατφόρμας 

Βιβλίο Βαθμολογίας Καθηγητή  (Βαθμολόγιο/Grade book) .  

Ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να δει για όλο το τμήμα τι απαντήσεις δόθηκαν 

και επιπλέον έχει έτοιμα σημαντικά στατιστικά στοιχεία. 

Ενδεικτικά αναφέρω πως μπορεί να δει ακόμη και πόσο χρόνο εργάστηκε ο 

μαθητής στην συγκεκριμένη εργασία.  



Σύνδεση με Moodle 

 Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η πιο διαδεδομένη (και δωρεάν(;;;;;)) 

ασύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης είναι το Moodle. 

 Το Moodle μπορεί να συνδεθεί με το Maple T.A. δίνοντας στον 

καθηγητή «άπειρες» κατασκευαστικές (σε εκπαιδευτικό υλικό) 

δυνατότητες, ενώ παράλληλα ο μαθητής αξιοποιεί πλήρως τον 

συνδυασμό Υπολογιστή – Internet στην εκπαίδευσή του. 

 Εφόσον πραγματοποιηθεί η σύνδεση αυτών των δύο 

προγραμμάτων, η αλληλεπίδραση είναι άμεση χωρίς την χρήση 

κωδικών ή άλλων τεχνικών πραγμάτων.  



Σύνδεση με Moodle 

Σε ένα τυπικό μάθημα κατασκευασμένο στο Moodle έχουν 

ενσωματωθεί δύο ενέργειες. 



Απαιτήσεις – Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Η πρότασή μας δεν εγκαθιστά απολύτως 
τίποτε στον υπολογιστή του μαθητή ή του 
καθηγητή. 

 

 Χρειάζεται μόνο υπολογιστής (ή tablet) 
συνδεδεμένο στο internet. 

 
 Ο κάθε χρήστης συνδέεται χρησιμοποιώντας 

τους κωδικούς που του έχει δώσει η 
εκπαιδευτική του μονάδα (Α’βάθμια, Β’βάθμια 
ή Γ’βάθμια). 

 
 
 



Εκτίμηση - Αξιολόγηση – Οφέλη 

1. Πλήρης αξιοποίηση υπολογιστών στην 
εκπαίδευση.   

2. Προβολέας ή διαδραστικός πίνακας θα 
αποτελούν εργαλείο μάθησης και όχι μόνο 

απεικόνισης. 

3. Η διδασκαλία αποκτά «νέο» πρόσωπο.  
Εμπλουτίζεται με κίνηση, πειραματισμό, 
ανακάλυψη, μαθητική συμμετοχή.  

4. Ενισχύεται η Μαθητοκεντρική εκπαίδευση. 



Εκτίμηση - Αξιολόγηση – Οφέλη 

5. Ύπαρξη βάσης θεμάτων με ερωτήσεις – 
ασκήσεις – φύλλα εργασίας.   

 Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί 
ένα εκπαιδευτικό πλαίσο, το οποίο θα 

προσδιορίζει ως ένα μεγάλο βαθμό τις 
απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος 
που θα θέλουμε να καθιερώσουμε και να 

εφαρμόσουμε.  

 Έτσι γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ μεγάλων 
αστικών κέντρων και επαρχίας. 



Εκτίμηση - Αξιολόγηση – Οφέλη 

6. Σταθερό και σαφώς καθορισμένο εργαλείο 
εργασίας για ολόκληρη την εκπαιδευτική 
κοινότητα. Όλοι θα μπορούν να δημιουργούν 

και να εμπλουτίζουν την εκπαίδευση.  
Καταργείται η ασυμβατότητα που 
παρουσιαζόταν από την χρήση διάφορων 

προγραμμάτων στην εκπαίδευση. 

7. Διαρκής καταγραφή επιδόσεων 
μαθητή/φοιτητή σε ολόκληρη την 
εκπαιδευτική βαθμίδα. 

 

 

 



Εκτίμηση - Αξιολόγηση – Οφέλη 

8. Διεξαγωγή προόδων και διαγωνισμών κατά την 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  Η αξιοπιστία 
εξασφαλίζεται με «κρυφές» δυνατότητες όπως: 

 Ο Επόπτης (Βοηθός καθηγητή) 

 Χρήση ενσωματωμένου προγράμματος περιήγησης (browser) που 

«κλειδώνει» τον υπολογιστή. 

 Παραμετροποίηση 

Η διαδικασία αυτή ήδη εφαρμόζεται σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. 



Εκτίμηση - Αξιολόγηση – Οφέλη 

9. Δυνατότητα προετοιμασίας των μαθητών σε όλη 
την Ελλάδα, για συμμετοχή τους σε διάφορους 
διαγωνισμούς (Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, 

Ολυμπιάδες κλπ μαθηματικών, φυσικής, 
αστρονομίας ,…).  

 Καταργείται η «γεωγραφική» απόσταση και 
αποδίδονται ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες.   

 Ταυτόχρονα αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα. 



Εκτίμηση - Αξιολόγηση – Οφέλη 

10. Κατάλληλα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν το προτεινόμενο σύστημα 
ώστε να διδάξουν και να αξιολογήσουν μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

 

11. Χρήση της εφαρμογής για επιμόρφωση – 
αξιολόγηση και σε άλλους φορείς. (Στρατό, 
Αστυνομία, …..)   
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