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ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ    

∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ((LLCCMMSS))  

3.1. Εισαγωγή 
Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη λειτουργία και τα βασικά χαρακτηριστικά 

ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learn-

ing Content Management System, LCMS). Στη γενική μορφή του ένα τέτοιο σύστημα, 

υποστηρίζει και απλοποιεί τις διαδικασίες δημιουργίας, διαχείρισης και επαναχρησι-

μοποίησης πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου (learning content), το οποίο πε-

ριλαμβάνει διάφορες διδακτικές ενότητες και καθεμία από αυτές περιλαμβάνει ένα 

αριθμό μαθημάτων. 

3.2. Γενικά για τα LCMS συστήματα 
Βασική αποστολή ενός LCMS είναι να διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 

διατηρώντας σε μια κεντρική βάση τα στοιχεία από τα οποία αυτό αποτελείται. Προ-

σπελάζοντας τη βάση αυτή, οι σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων (in-

structional designers) μπορούν να οργανώνουν, να συνθέτουν, να δημοσιεύουν (pub-

lish) και να διανέμουν διδακτικές ενότητες καθεμία από τις οποίες αποτελείται από 

έναν αριθμό μαθημάτων. Επίσης, ένα LCMS επιτρέπει στους συγγραφείς εκπαιδευτι-

κού υλικού (authors) να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να συντηρούν εκπαιδευτι-

κά αντικείμενα (learning objects). Ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο (βλ. και ενότητα 2.2) 

είναι διαμοιραζόμενο, επαναχρησιμοποιήσιμο, αυτοδύναμο πολυμεσικό εκπαιδευτικό 

υλικό, το οποίο περιλαμβάνει διαφόρων μορφών αρχεία με εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

(π.χ. αρχεία κειμένου Word, παρουσιάσεις PowerPoint, PDF, HTML, εικόνων, ήχου, 

video, κλπ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως έχει, είτε για τη δημιουργία διάφο-

ρων συνδυασμών εκπαιδευτικού υλικού, μαθημάτων, διδακτικών ενοτήτων, κλπ. Τυ-

πικά, ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο αποτελείται από τρία βασικά μέρη. ένα στόχο α-

πόδοσης (τι ο εκπαιδευόμενος θα έχει μάθει ή θα είναι ικανός να κάνει, όταν η διερ-

γασία μάθησης ολοκληρωθεί), το ίδιο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την επίτευξη 

του στόχου (όπως κείμενο, video, παρουσιάσεις, επιδείξεις, προσομοιώσεις, κλπ) και 

τέλος κάποιο είδος τεστ (test), αξιολόγησης προκειμένου να είναι μετρήσιμο το αν και 
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κατά πόσον επιτεύχθηκε ο μαθησιακός στόχος. (βλ. Κεφάλαιο 7). Από την άλλη 

πλευρά, ένα LCMS βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν, να επιλέξουν και 

να λάβουν το μάθημα και τη γνώση που χρειάζονται τη συγκεκριμένη στιγμή. 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3-1, ένα LMCS υποστηρίζει τη διαχείριση και τη συγ-

γραφή μιας διδακτικής ενότητας, μαθήματος ή εκπαιδευτικού αντικειμένου (learning 

object) από το επίπεδο σελίδας (page level) και πάνω. 

LCMS

Πρόγραμμα 
Σπουδών

Σελίδα 
μαθήματος

Μάθημα

 Διδακτική 
Ενότητα

Μέσα (media)

ΠρόσβασηΠροσφοράΔημιουργία

Εργαλεία 

δημιουργίας του 

περιεχομένου

LMS

Φυλλομετρητής

 

Σχήμα 3-1. Τοποθέτηση ενός LMCS στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μάθησης 

Το πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο με το οποίο δημιουργούνται οι σελίδες 

αυτές, μπορεί να δημιουργείται χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία συγγραφής ή δη-

μιουργίας εκπαιδευτικού υλικού (βλ. Κεφάλαιο 6) π.χ. εργαλεία κατασκευής ιστοσε-

λίδων (Web-site creation tools) και εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων (media edi-

tors). Όπως επίσης αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένα LCMS μπορεί να 

παρέχει εκπαιδευτικές ενότητες (υλικό) σε ένα LMS το οποίο παρακολουθεί τους εκ-

παιδευόμενους και τις ενότητες στις οποίες αυτοί έχουν εγγραφεί.  

Τα μαθήματα και γενικά όλο το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από ένα 

LCMS είναι προσπελάσιμο μέσω ενός τυπικού προγράμματος φυλλομετρητή 

(browser). Συνοψίζοντας, με ένα LCMS ένας οργανισμός μπορεί να: 

• Δημιουργεί μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του. 

• Διαχειρίζεται πολύπλοκα έργα (projects) δημιουργίας πολύπλοκων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, τα οποία εμπλέκουν πολλούς συγγραφείς και διαφορετικά επίπεδα 

μαθησιακού υλικού. 
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• Παρακολουθεί και να ελέγχει την πρόσβαση στο επίπεδο της εκπαιδευτικής ενότη-

τας του μαθήματος και του learning object. 

• Προσφέρει το εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες μορφές, όπως Web, CD-ROM, σε 

φορητές συσκευές (mobile devices) ή ακόμα και σε έντυπη μορφή. 

Προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητή η λειτουργία αλλά και οι βασικοί στόχοι 

ενός LCMS σε σχέση με αυτούς που εξυπηρετεί ένα LMS, παρουσιάζουμε τις βασικές 

διαφορές και ομοιότητές τους στον πίνακα 3-1. 

Πίνακας 3-1. Δυνατότητες και κύριες διαφορές μεταξύ LMS και LCMS συστημάτων 

Λειτουργία - Στόχος LMS LCMS 

Ποιον ωφελεί – εξυπηρετεί; Όλους τους 

εκπαιδευόμενους και τον 

οργανισμό 

Τους δημιουργούς 

εκπαιδευτικού υλικού 

και τους εκπαιδευ-

όμενους που χρειάζονται 

ειδικά διαμορφωμένο 

(personalized) 

εκπαιδευτικό υλικό 

Παρέχει κατά κύριο λόγο 

διαχείριση 

-Απόδοσης των 

εκπαιδευομένων 

-Των μαθησιακών 

αναγκών 

-Των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και του 

εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού 

Του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου 

Μπορεί δυνητικά να διαχειριστεί 

παραδοσιακές μορφές εκπαί-

δευσης, όπως instructor-led 

NAI OXI 

Μπορεί να παρακολουθεί τα 

αποτελέσματα της μαθησιακής 

διεργασίας 

ΝΑΙ Συνήθως, μέσω 

αναφορών σε ένα LMS 

Υποστηρίζει συνεργατικά εργαλεία 

(βλ. Κεφάλαιο 4) 

Συνήθως ΟΧΙ Συνήθως ΟΧΙ 

Περιλαμβάνει διαχείριση των 

profiles των εκπαιδευομένων  

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Πίνακας 3-1. Δυνατότητες και κύριες διαφορές μεταξύ LMS και LCMS συστημάτων (συνέχεια) 

Λειτουργία - Στόχος LMS LCMS 

Συνεργάζεται με συστήματα HR & 

ERP 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προσφέρει δυνατότητες 

προγραμματισμού γεγονότων 

ΝΑΙ Συνήθως ΟΧΙ 

Προσφέρει δυνατότητες ανάλυσης 

ικανοτήτων / μαθησιακών κενών 

(skill/gap analysis) 

NAI Συνήθως OXI 

Περιλαμβάνει δυνατότητες 

εγγραφής, παρακολούθησης 

προαπαιτούμενων, κλπ 

ΝΑΙ Συνήθως ΟΧΙ 

Παρέχει δυνατότητα δημιουργίας 

και διαχείρισης test και εξετάσεων 

Συνήθως ΝΑΙ Συνήθως ΝΑΙ 

Υποστηρίζει δυναμικές 

διαδικασίες δοκιμής του 

εκπαιδευτικού υλικού και 

προσαρμοσμένης μάθησης 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Υποστηρίζει τη δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Παρέχει δυνατότητες οργάνωσης 

του επαναχρησιμοποιούμενου 

εκπαιδευτικού υλικού 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Περιέχει εργαλεία διαχείρισης 

ροής εργασίας (workflow tools) 

(βλ. ενότητα 3.4) για τη διαχείριση 

της διαδικασίας δημιουργίας 

εκπαιδευτικού υλικού 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης 

πρόσθετων μεθόδων πλοήγησης 

στο περιεχόμενο και διεπαφής των 

χρηστών 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Διαχειρίζεται – κατευθύνει τη 

διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης 

NAI NAI 
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3.3. Σύντομη παρουσίαση ενός LCMS 
συστήματος 

Στο Παράρτημα ΙIΙ αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά του LCMS προϊό-

ντος Evolution LCMS της εταιρείας Outstart. 

3.4. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ενός LCMS 
Αν και, όπως είναι φυσικό, όλα τα LMCS συστήματα δεν διαθέτουν τις ίδιες ακρι-

βώς λειτουργίες και δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, σε όλα σχεδόν υπάρχει μια 

κεντρική βάση (central repository), η οποία εξυπηρετεί τις διαδικασίες δημιουργίας 

και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών μαθημάτων και ενοτήτων και 

εκπαιδευτικών αντικειμένων (learning objects) γενικότερα. Έτσι, ένα τυπικό LMCS 

μπορεί να περιέχει (βλ. σχήμα 3-2): 

• Εκπαιδευτικό υλικό σε (ημι)επεξεργασμένη ή αδόμητη μορφή, δηλαδή, HTML 

σελίδες, Extended Markup Language (XML) δεδομένα, αρχεία (πολυ)μέσων, κλπ. 

• Υλικό εξετάσεων, όπως ερωτήσεις για τεστ διαφόρων ειδών και άλλο εξεταστικό 

υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της μα-

θησιακής διεργασίας και της προόδου των εκπαιδευομένων. 

• Ορισμούς - περιγραφές learning objects: Χρησιμοποιώντας αδόμητο ή (η-

μι)δομημένο εκπαιδευτικό υλικό και υλικό εξετάσεων μπορούμε να σχηματίσουμε 

νέα learning objects που έχουν σαν στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησια-

κών στόχων. 

• Ορισμούς μαθημάτων και διδακτικών ενοτήτων: Αυτοί ορίζουν συνδυασμούς 

εκπαιδευτικών αντικειμένων (learning objects) μέσω των οποίων δημιουργούνται 

μαθήματα και διδακτικές ενότητες. 

• Templates και styles (Έτοιμα πρότυπα και στυλ): Ορίζουν και ελέγχουν το πώς 

ένα μάθημα ή μια διδακτική ενότητα παρουσιάζεται (εμφανίζεται) στην οθόνη των 

εκπαιδευομένων πάντα σε σχέση με τους διαθέσιμους τρόπους παράδοσης (deliv-

ery) του εκπαιδευτικού περιεχομένου (π.χ. μέσω Web, σε CD-ROM, σε φορητές 

συσκευές ή συσκευές παλάμης (handheld), κλπ). 

• Τη διάρθρωση των λειτουργιών πλοήγησης και της διεπαφής του χρήστη (frame-

work for navigation control and user interface), στην οποία περιλαμβάνονται τα 

διάφορα μενού και οι χάρτες μαθημάτων (course maps). 
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• Για όλα τα παραπάνω αντικείμενα, το LCMS αποθηκεύει και διαχειρίζεται αντί-

στοιχα μεταδεδομένα (βλ. ενότητα 3.6 και Κεφάλαιο 7), τα οποία περιγράφουν τα 

αντικείμενα με λεπτομέρεια. Τα μεταδεδομένα αυτά υποβοηθούν σημαντικά στην 

αποτελεσματική αναζήτηση, αξιοποίηση και εν γένει διαχείριση των εκπαιδευτι-

κών αυτών αντικειμένων. 

 

Εκπαιδευτικά 

αντικείμενα

(Learning objects )

Μαθήματα ή 

εκπαιδευτικές 

ενότητες

Βάση δεδομένων

Έτοιμα πρότυπα 

(Templates )

Σελίδες

Tests

Media

Διεπαφή χρήστη

Οι σελίδες 
και τα test 

γεμίζουν το 

framework

Ορίζουν τα μενού 

και τις επιλογές

To framework 
ελέγχει την 

πλοήγηση

Εκπαιδευόμενοι

Πλαίσιο

(Framework)

 

Σχήμα 3-2. Η βάση δεδομένων ενός τυπικού LCMS συστήματος 

Στο σχήμα 3-2 περιγράφεται πώς τα διάφορα αντικείμενα που περιέχονται στη βά-

ση ενός τυπικού LCMS σχετίζονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, οι δημιουργοί ή συγ-

γραφείς εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία λογισμικού, δη-

μιουργούν διάφορες μορφές πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού (media), tests και 

άλλου είδους (ημι)κατεργασμένο υλικό και τα τοποθετούν μέσα στη βάση. Στη συνέ-

χεια, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα έτοιμα πρότυπα (templates) ή σχεδιάζοντας κάποια 

νέα, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές (instructional designers) μπορούν 

να συνδυάζουν τα παραπάνω στοιχεία και να δημιουργούν σελίδες με εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο. Κατόπιν, μπορούν να ορίζουν εκπαιδευτικά αντικείμενα (learning ob-

jects), τα οποία έχουν προκαθορισμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους και 

περιλαμβάνουν τις σελίδες εκπαιδευτικού υλικού που είναι αναγκαίες για την επίτευ-

ξη των εκπαιδευτικών στόχων τους. Τέλος με βάση τα εκπαιδευτικά αντικείμενα ορί-

ζονται τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές ενότητες. Οι δημιουργοί εκπαιδευτικού υλι-

κού μπορούν επίσης να ορίζουν ένα πλαίσιο (framework) για τον έλεγχο της πλοήγη-

σης στα μαθήματά τους και των αντίστοιχων διεπαφών χρήστη (user interfaces). 
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Όταν ένα μάθημα χρειασθεί, δημιουργείται ένα αντίγραφο του πλαισίου (frame-

work). Ακολούθως, από τον αντίστοιχο ορισμό του μαθήματος, παράγεται ένα μενού 

ή λίστα επιλογών για το μάθημα που εμφανίζονται μέσω του πλαισίου. Έτσι, όταν οι 

εκπαιδευόμενοι ενεργούν επιλέγοντας στοιχεία από το μενού, σελίδες, tests και άλλα 

στοιχεία, αυτά εμφανίζονται στο αντίστοιχο πλαίσιο. 

Ένα LCMS προσφέρει επίσης τις εξής δυνατότητες: 

• Παραγωγή υλικού και διαχείριση ροής εργασίας (workflow management). Η ανά-

πτυξη σύνθετων εκπαιδευτικών ενοτήτων που αποτελούνται από επαναχρησιμο-

ποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό, απαιτεί προσεκτική διαχείριση και ομαδική εργα-

σία (teamwork). Κατά συνέπεια, ένα λειτουργικό LCMS είναι απαραίτητο να προ-

σφέρει κάποια εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης της απαιτούμενης ροής 

εργασιών. Αναλυτικότερα πρέπει να διαθέτει: (α) Εργαλεία για διαχείριση έργων 

(project management), όπως λίστες προς ενέργεια, εκκρεμότητες, κλπ, (β) Δυνατό-

τητες συνεργατικής συγγραφής και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού (collabora-

tive authoring), (γ) Παρακολούθηση αλλαγών και αναθεωρήσεων (revision track-

ing), (δ) Χειρισμός μεταδεδομένων (metadata handling). Τα μεταδεδομένα (βλ. 

Κεφάλαιο 7) είναι πληροφορίες που περιγράφουν αναλυτικά το εκπαιδευτικό πε-

ριεχόμενο, κάνοντας έτσι ευκολότερο το έργο αναζήτησης, εύρεσης, αξιολόγησης 

και αξιοποίησής του από τους ενδιαφερόμενους. Είναι λοιπόν επιθυμητό για το 

LCMS να παρέχει εργαλεία που διευκολύνουν τους δημιουργούς εκπαιδευτικού 

περιεχομένου να εισάγουν μεταδεδομένα για τις ενότητες που συγγράφουν. Για 

παράδειγμα, μπορεί να προσφέρει ειδικές φόρμες εισαγωγής μεταδεδομένων, να 

επιτρέπει την εξαγωγή και εισαγωγή μεταδεδομένων από ή προς άλλα LCMS σε 

διάφορες μορφές (text, html) και να δημιουργεί αυτόματα αναλυτικούς καταλό-

γους περιεχομένων του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού (course catalogs), (ε) 

Υποστήριξη πολλών μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional models) 

και (στ) Περιβάλλον ελέγχου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να μπορεί το εκπαιδευ-

τικό υλικό να δοκιμαστεί πριν τεθεί στη διάθεση των εκπαιδευομένων. 

• Προσαρμοσμένη μάθηση (adaptive learning). Ορισμένα προηγμένα LCMS προ-

σαρμόζουν τη μαθησιακή εμπειρία με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 

ανάγκες των εκάστοτε εκπαιδευομένων. Μπορούν αυτόματα να προσαρμόζουν τα 

εκπαιδευτικά αντικείμενα (learning objects), να προτείνουν μια ακολουθία βημά-

των, να επιλέγουν το καλύτερο ανά περίπτωση (Web, CD-ROM, φορητές συσκευ-

ές) μέσο μετάδοσης και παρουσίασης και να μορφοποιούν – προσαρμόζουν το 

πλαίσιο (framework) διεπαφής με το χρήστη. 
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• Ευχρηστία: Πρόσβαση με ένα ή δύο κλικ (clicks) στις περισσότερο χρησιμο-

ποιούμενες λειτουργίες, όπως είναι το κύριο μενού επιλογών, ο χάρτης μαθήματος, 

η  home page, το e-mail, η αναζήτηση, η βοήθεια, κλπ. Επίσης είναι επιθυμητό ό-

λες οι προηγούμενες ενέργειες να μπορούν να εκτελούνται δυναμικά και συνεχώς, 

ανάλογα με το προφίλ, την πρόοδο και τη συμπεριφορά του κάθε χρήστη. 

• Δυνατότητες εισαγωγής (import) διάφορων μορφών υλικού. Παροχή δυνατότη-

τας εισαγωγής έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές (format), όπως 

gif, jpeg, flash, mp3, mpeg, Ms Word, MS PowerPoint, html, PDF, κ.λ.π. Επίσης 

συχνά παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής ολόκληρων πακέτων – ενοτήτων εκπαι-

δευτικού υλικού που ακολουθούν διάφορα γνωστά πρότυπα, όπως τα IMS και 

SCROM (βλ. Κεφάλαιο 7). Παρόμοια ισχύουν και όσον αφορά την εξαγωγή (ex-

port) εκπαιδευτικού υλικού. 

• Αυτόματη δημιουργία (compilation) εκπαιδευτικών ενοτήτων και μαθημάτων 

διαβάζοντας HTML: Παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας καταλόγου μαθήματος ή 

ενότητας (course menu), πίνακα περιεχομένων, χάρτη πλοήγησης κ.λ.π. από 

HTML tags, που περιέχουν διάφορες λέξεις κλειδιά όπως για παράδειγμα τη λέξη 

<TITLE> και αυτόματος έλεγχος της ορθότητας του παραγόμενου HTML κώδικα 

και των υπερσυνδέσμων για τυχόν λάθη και αστοχίες. 

• Επίσης πολλά LCMS παρέχουν στους δημιουργούς εκπαιδευτικού υλικού τη δυνα-

τότητα να παράγουν σελίδες υλικού σε ένα ανεξάρτητο HTML συντάκτη (editor), 

όπως π.χ. τα Frontpage, Dreamweaver, Ms Word ή σε ένα εργαλείο παρουσιάσεων 

(Ms Frontpage), και μετά να τις εισάγουν στο LCMS χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Δίνεται 

επίσης η δυνατότητα στους χρήστες να συγγράφουν απευθείας σε HTML χρησι-

μοποιώντας το ίδιο το LCMS. Επιπλέον προσφέρονται δυνατότητες προεπισκόπη-

σης (preview) της λειτουργίας του HTML κώδικα. 

• Υποστήριξη σύγχρονων (synchronous) εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως 

online συναντήσεων της τάξης των εκπαιδευομένων, παιχνίδια ρόλων, κλπ. Επίσης 

ορισμένα LCMS περιέχουν εργαλεία συνεργατικής μάθησης (βλ. Κεφάλαιο 4) και 

δυνατότητες συνεργασίας ή ολοκλήρωσης (integration) με γνωστά ανεξάρτητα συ-

νεργατικά εργαλεία. 

• Δυνατότητα συνεργασίας και ολοκλήρωσης με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συ-

στήματα του οργανισμού (ERP, HRIS, CRM). 

• Άλλες διαχειριστικές δυνατότητες: Παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατό-

τητα να εγγράφονται, να πληρώνουν τα δίδακτρά τους και να αποσύρονται από τα 

μαθήματα που παρακολουθούν. Προσαρμόζουν τα διάφορα εκπαιδευτικά αντικεί-

μενα (learning objects) με βάση αναλύσεις ικανοτήτων - μαθησιακών κενών των 

εκπαιδευομένων. Επίσης παρακολουθούν και αναφέρουν, όταν χρειάζεται, πληρο-

φορίες για κάθε μάθημα και για ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (cur-

riculum). Επιπλέον μπορεί να ορισθούν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και 

σειρές μαθημάτων ή εκπαιδευτικών ενοτήτων που, όταν ολοκληρωθούν, οδηγούν 

στη λήψη κάποιου πτυχίου / πιστοποίησης. 
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Στα σχήματα 3-3 έως 3-5 βλέπουμε βασικές περιγραφές των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν τρία γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα LCMS. 

 

 

Σχήμα 3-3. Σύγκριση των χαρακτηριστικών που παρέχονται από τα LMS & LCMS 
προϊόντα της εταιρείας Vitalect  
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  KnowledgeBridge Trainee Tools: Bookmarks, frequently asked questions, interaction with the trainer, 
individual action plans , and much more including a stand out single click "Personal notebook" feature. This 

feature is extremely intuitive and allows users to save or email with one click specific information progressively 

from anywhere in the training to a file locally for later reference. 

KnowledgeBridge Assessment Wizard: Assessment, test taking and scoring is supported and the robust 
style/ content management capabilities easily support adding , deleting, and modification of tests , quiz questions , 

quiz types, and updating of all training content in real time. The system is easily modified to any organization's 

image utilizing page style templates and customization tools . The creation of a learning module with new 

content is easy and intuitive with this robust application. Exams or written test information and score sheets for

more formalized information and requirement services. (some training courses require more robust testing 
mechanisms other than standard multiple choice Q&A)

KnowledgeBridge Survey Wizard: KnowledgeBridge supports the easy development of web -based surveys 

and evaluations via the survey wizard. The robust tool easily supports adding, deleting, and modification of web-

based surveys in real time . The system links directly to the user / group profiles which track the user information 

if desired. 

KnowledgeBridge Certificate Tool: KnowledgeBridge supports the association and development of course 

certifications via the certification tool . The robust tool supports creating, modifying, and deleting of web-based 

training course certifications in real time.

KnowledgeBridge Tracking Tool: A feature for organizations interested in monitoring training our system 

supports comprehensive tracking and reporting of individual training users and includes tracking by department 
(notifying supervisors of who has completed the training and who has not ), which stage of training an individual 

may be in, progress of training, and much more. Management will always be informed of their subordinates

training progress at the touch of a key, including the option of an automatic notification tool . The tracking system 

automatically records the completion of a course by an employee and adds the information to their training

records. KnowledgeBridge also supports generation of an online feedback form at the end of each course for 
completion by the training participant. Completion and posting of this form allows management to formulate

future training needs analysis and improvement methodologies. This enables directed, value adding training 

curricula to be developed and included in the system.

KnowledgeBridge Security Tool: The login/logoff security management tool ensures the integrity of your 

corporate information and prevents unauthorized access. Upon logging in to the system , each individual user is 

assigned a personalized "Training Homepage." This "Homepage" illustrates the completion status of each 
enrolled course and highlights the individuals remaining tests and training to be completed . This ensures the 

training participant only accesses authorized training modules , designated though the corporation's 

performance review and needs analysis criteria.

KnowledgeBridge Course Authoring: Our course authoring and content management tool is the fastest , 

easiest, and most effective Web-based training course authoring tool on the market today. You can create Web-

based training courses with audio, video, flash, tests and much more! You can quickly , easily, and inexpensively 

update your courses, tests and content when new information is available, making it possible to tackle rapidly 
evolving information for all audiences. The KnowledgeBridge authoring and content management tool is the

fastest and easiest course-authoring tool on the market today. You can use the word processing skills you 

already have and easily add your courses for Web delivery in a matter of minutes. Course updates couldn't be 

faster! 

KnowledgeBridge Collaborator: The KnowledgeBridge Collaborator interactive online meeting solution

provides web conferencing and live instructor led event capabilities in a highly interactive , visual environment. 

KnowledgeBridge Collaborator is ideal for conducting highly productive and cost-effective online meetings, 
classes, training, events, web conferences, seminars, support sessions, and much more all accessed through a 

standard Internet browser. Share your desktop, applications , documents, presentations, whiteboards, chat, 

video and more in a cost effective and efficient web-based environment.
 

Σχήμα 3-4. Οι δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό LCMS της εταιρείας  
Websoft Systems 
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Σχήμα 3-5. Οι δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό LCMS της εταιρείας Intellinex 

3.5. Γνωστά LCMS συστήματα 
Ο πίνακας 3-2 παρέχει μια αναφορά στα γνωστότερα LCMS συστήματα (Horton & 

Horton, 2003). 

Πίνακας 3-2. Γνωστά LCMS συστήματα 

Προϊόν Κατασκευαστής Διεύθυνση αναφοράς 

Aspen Learning Content 

Management Server 

Click2learn www.click2learn.com 

Centra Knowledge Center 

and Knowledge Server 

Centra www.centra.com 

CentreLearn CentreLearn www.centrelearn.com 

Docent Enterprise 

Learning Content 

Management System 

Docent www.docent.com 

e-Education Suite WebsiteASP www.omniupdate.com 
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Πίνακας 3-2. Γνωστά LCMS συστήματα (συνέχεια) 

Προϊόν Κατασκευαστής Διεύθυνση αναφοράς 

ePath Learning ASAP e-Path Learning www.epathlearning.com 

Evolution LCMS Outstart www.outstart.com 

Flextraining Online Development www.flextraining.com 

GeMS SWIFT Gemini Learning Systems www.gemini.com  

Intellinex LCMS Intellinex www.intellinex.com 

iPerformance Online Courseware Factory www.courseware-factory.com 

IPRESS and KBridge KnowledgeXtensions www.knowledgextensions.com 

Jupiter Suite Avaltus www.avaltus.com 

K2Share Preceptor K2Share www.k2share.com  

KM Studio KMGP www.kmgpinc.com 

Knowledge Pathways Global Knowledge www.globalknowledge.com   

KnowledgeBridge LCMS Websoft Systems www.websoft.com  

KnowledgeOne Content 

Manager 

LeadingWay Knowledge 

Systems 

www.leadingway.com  

KP Publishing Systems KnowledgePlanet www.knowledgeplanet.com 

LogicBuilder LogicBay www.logicbay.com 

Lumenix Handshaw www.handshaw.com 

Quelsys SPM Quelsys www.quelsys.com 

eedoUNIFY Eedo www.eedo.com 

SmartBuilder Suddenly Smart www.suddenlysmart.com 

Techniq LCMS Vitalect www.vitalect.com 

TopClass LCMS WBT Systems www.wbtsystems.com 

Total Knowledge 

Management System 

Generation 21 www.generation21.com 

Vuepoint Content Creator 

& LCMS 

Vuepoint www.vuepoint.com   

Za: The Intelligent 

Content Engine 

Adaptive Tutoring www.adaptivetutoring.com  

3.6. Άξονες επιλογής – δημιουργίας ενός LCMS 
Σε κάθε περίπτωση, το έργο επιλογής ενός LCMS χρειάζεται πολύ μεγάλη προσο-

χή και είναι απαραίτητο να εκτελείται από ομάδα ειδικών που θα απαρτίζεται από εκ-

παιδευτικούς σχεδιαστές (instructional designers), δημιουργούς (πολυ)μέσων (media 
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creators), ειδικούς πληροφορικής καθώς και υποψήφιους χρήστες. Η απάντηση στις 

παρακάτω ερωτήσεις – άξονες μπορεί να αποβεί καθοριστική για την απόφαση ενός 

οργανισμού, εάν πραγματικά χρειάζεται να επενδύσει σε ένα σύστημα LCMS, αλλά 

και για την ορθολογική επιλογή μεταξύ υποψήφιων προϊόντων: 

• Τι ποσοστό εκπαιδευτικού υλικού επαναχρησιμοποιείται στα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα του οργανισμού; Σε ποιο βαθμό υπολογίζεται ότι πρέπει να επαναχρησι-

μοποιείται; Σε ποια επίπεδα; (μαθημάτων, ενοτήτων, σελίδων, πολυμέσων). Αν τε-

λικά διαπιστωθεί ότι το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης είναι μικρό, τότε θα πρέπει 

να προσανατολισθούμε στην αγορά ενός LMS (βλ. Κεφάλαιο 2), ενώ εάν είναι με-

γάλο, τότε θα πρέπει να προσανατολισθούμε στην αγορά ενός LCMS. 

• Τι ποσότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου (learning content) διαχειριζόμαστε; Πό-

σα ανεξάρτητα μαθήματα, ενότητες, κ.λ.π. χρειαζόμαστε να δημιουργούμε και να 

παρακολουθούμε ταυτόχρονα; Η ερώτηση αυτή μπορεί να αποβεί καθοριστική και 

για το είδος της βάσης που θα χρησιμοποιεί το υποψήφιο ή προς ανάπτυξη LCMS 

(π.χ. για μικρές απαιτήσεις Microsoft Access, για μεγαλύτερες Oracle, SQL server, 

κλπ.). 

• Ποιοι και πόσοι θα δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό ή θα συμμετέχουν σε σχετικά 

έργα (projects); Αν οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί και με διαφορετικές ανάγκες κά-

θε φορά, τότε το LCMS θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητες ελέγχου, παρακολού-

θησης αλλαγών και ενημέρωσης των περιεχομένων της βάσης προκειμένου να 

προλαμβάνονται φαινόμενα επικάλυψης και διαγραφών (source control capa-

bilities). 

• Πόσο διαφορετικές και ξεκάθαρες είναι οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων; Αν η δι-

αφοροποίηση είναι μεγάλη, τότε θα πρέπει να επιλεγεί ένα LCMS, το οποίο θα 

μπορεί να προσαρμόζει τις εκπαιδευτικές ενότητες και τα μαθήματα ανάλογα με 

τις ανάγκες τους (on-demand & on-the-fly), βασιζόμενο σε διάφορα κριτήρια, ό-

πως pre-testing και έλεγχος μαθησιακών κενών. 

• Είναι αναγκαίο να προσφέρουμε πολλαπλές εκδοχές του ίδιου περιεχομένου γνώ-

σης για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών και απαιτήσεων; Για παράδειγμα, για 

έντυπο υλικό, για φορητές συσκευές, για CD-ROM, για Web; Τότε, το υποψήφιο 

LCMS θα πρέπει να υποστηρίζει και να είναι συμβατό με διάφορα πρότυπα δη-

μιουργίας, παράδοσης και ανταλλαγής (import – export) εκπαιδευτικού υλικού, 

όπως τα AICC και το SCORM (βλ. Κεφάλαιο 7). 

• Πόση λεπτομέρεια χρειαζόμαστε; Σε ποιο βαθμό ή επίπεδο λεπτομέρειας πρέπει να 

διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και 

τη μαθησιακή διεργασία; Σε ποιο επίπεδο είναι αναγκαίο ή επιθυμητό να παρακο-

λουθούμε την πρόοδο, τις επιδόσεις και τις επιλογές (πλοήγησης) των εκπαιδευο-

μένων; Το επίπεδο αυτό θα καθορίσει και τις αναγκαίες δυνατότητες που θέλουμε 

να προσφέρει το LCMS. 
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3.7. Σύνοψη - Συμπεράσματα 
Ένα LCMS είναι γενικά ένα πολύπλοκο σύστημα με μεγάλο κόστος αγοράς ή ανά-

πτυξης. Επιπλέον, είναι ξεκάθαρο από τα παραπάνω ότι δεν χρειάζεται όλοι οι οργα-

νισμοί να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν ένα LCMS. Γι’ αυτούς που πραγ-

ματικά το χρειάζονται, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι να βρεθεί το προϊόν που διαθέτει 

τα περισσότερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, αλλά αντίθετα να βρεθεί ποιο από 

τα υπάρχοντα στην αγορά προϊόντα περιλαμβάνει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά τα 

οποία χρειάζεται ο συγκεκριμένος οργανισμός (και έτσι είναι πιθανό να μας δώσει το 

καλύτερο ROI). 

Η εμπειρία δείχνει ότι οι οργανισμοί, οι οποίοι αποφασίζουν να προβούν στην ε-

γκατάσταση ενός LCMS, το κάνουν γιατί διαπιστώνουν ότι έρχονται αντιμέτωποι με 

την πρόκληση της παραγωγής, διαχείρισης και συντήρησης ενός μεγάλου όγκου προ-

σαρμοσμένου (ή υπό προσαρμογή) στις ανάγκες τους (custom) εκπαιδευτικού υλικού. 

Η ερώτηση οδηγός σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις είναι: «How can ensure that 

we’re providing eLearning, not just eReading?” – (με ποιο τρόπο μπορούμε να εξα-

σφαλίσουμε ότι παρέχουμε ηλεκτρονική μάθηση και όχι απλώς ηλεκτρονικό διάβα-

σμα;). Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη 

LCMS συστημάτων, μιας και ο σωστός σχεδιασμός, η αποτελεσματική διαχείριση και 

η επιτυχημένη επιλογή των μαθημάτων και γενικά του εκπαιδευτικού περιεχομένου 

είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την επιτυχία της ηλεκτρονικής μάθησης 

(eLearning). 

Ένα σύστημα LCMS πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να απαντή-

σει σε πολλές από τις προκλήσεις που ένας οργανισμός αντιμετωπίζει σχετικά με τη 

διαχείριση και αξιοποίηση της γνώσης που οι απασχολούμενοι σε αυτόν διαθέτουν ή 

πρέπει να αποκτήσουν. Είναι γεγονός ότι ένα LCMS διευκολύνει και επιταχύνει σε 

μεγάλο ποσοστό πολλές απαιτητικές και χρονοβόρες διαδικασίες που σχετίζονται με 

τη συλλογή πληροφοριών, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και τη διανομή του, 

έτσι ώστε τα τμήματα εκπαίδευσης προσωπικού του οργανισμού να μπορούν να είναι 

περισσότερο παραγωγικά και να εστιάζουν την προσοχή τους σε μεγαλύτερης αξίας 

και υψηλότερου επιπέδου δράσεις, όπως είναι ο εκπαιδευτικός ή διδακτικός σχεδια-

σμός (instructional design). 

Ένα LCMS μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος συστήματος διαχείρισης γνώσης 

(knowledge management, KM), το οποίο προσπαθεί να γεφυρώσει το κενό μεταξύ 

των αδόμητων πληροφοριών και της αποτελεσματικής διαχείρισης, μετατροπής και 

αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς στα πλαίσια των διαδικασιών ηλεκτρο-

νικής μάθησης. Έτσι, σε αντίθεση με ένα τυπικό σύστημα KM, τα LCMS έχουν βελ-

τιστοποιηθεί για τη μετατροπή των διάφορων πληροφοριών και γνώσεων σε «διαδρα-

στικό» εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να προσφερθεί και να παρουσιαστεί με 

διάφορους τρόπους, ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις ιδιαίτερες ανά-

γκες των εκπαιδευομένων. 


