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Μαθησιακό Αντικείµενο (Learning Object) 
 

Ως “µαθησιακό αντικείµενο” (learning object) ορίζεται κάθε «οντότητα» ή «µονάδα» 

που µπορεί να (επανα)χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει µαθησιακές διαδικασίες. Ο 

όρος «µαθησιακό αντικείµενο» προσιδιάζει και αναφέρεται κυρίως σε εκπαιδευτικό υλικό 

αποτελούµενο από επιµέρους αυτοτελή «τµήµατα» (modules) µε σκοπό την χρήση και 

ενσωµάτωσή τους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά / µαθησιακά πλαίσια 

(educational/learning context), για να εξυπηρετήσει, δηλαδή, την επίτευξη 

διαφορετικών (πολλαπλών) µαθησιακών στόχων (learning objectives). 

Οι αλλαγές που συνδέονται µε την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και την 

εξάπλωση του ∆ιαδικτύου και του παγκόσµιου ιστού (3W) δεν αφήνουν ανεπηρέαστα τα 

καθιερωµένα πρότυπα διδασκαλίας και µάθησης. Η εµφάνιση της “ηλεκτρονικής 

µάθησης” (eLearning) προκαλεί σηµαντικές αλλαγές, όχι µόνο στις µαθησιακές 

διαδικασίες, στον παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτικού, στη λειτουργία των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και στον σχεδιασµό του εκπαιδευτικού / µαθησιακού 

υλικού. Ο σχεδιασµός εκπαιδευτικού υλικού µε τη µορφή αυτοτελών ενοτήτων 

µαθησιακού περιεχοµένου (learning objects) έγινε η αφετηρία για την προώθηση της 

εξατοµικευµένης µάθησης (personalized learning paths) και την αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη πολλαπλών µαθησιακών στόχων. 

Για πρώτη φορά  στις αρχές του 1970 διατυπώνονται θεωρητικές προσεγγίσεις που 

αναφέρονται στον σχεδιασµό σύνθετων ή αρθρωτών εκπαιδευτικών υλικών (modular 

educational / learning material ή learning content) αποτελούµενων από επιµέρους 

ψηφιακές «οντότητες». Οι προσεγγίσεις αυτές στη συνέχεια εξελίσσονται και 

διαφοροποιούνται στο γενικότερο πλαίσιο της θεωρίας του “instructional design” 

(1980). Η χρήση του όρου «µαθησιακό αντικείµενο» διαδόθηκε ευρύτερα κατά τη 

δεκαετία του ’90 και καθιερώθηκε επισήµως από την Learning Technology Standards 
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Committee (LTSC – Επιτροπή Προδιαγραφών Μαθησιακής Τεχνολογίας) του IEEΕ 

(Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών).  

Ο ορισµός που δίνει το διεθνώς αναγνωρισµένο Learning Object Metadata Standard 

(LOM Standard- Πρότυπο Μεταδεδοµένων Μαθησιακού Αντικειµένου) αναφέρει το 

µαθησιακό αντικείµενο ως «µια οντότητα, ψηφιακή ή µη ψηφιακή, που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στη µάθηση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση». Ωστόσο, τα «µαθησιακά 

αντικείµενα» εννοούνται συνήθως ως ψηφιακά αντικείµενα (digital resources), καθότι η 

ανάπτυξή τους σχετίζεται άµεσα µε τη δυνατότητα πολλαπλής χρήσης τους σε 

διαφορετικά µαθησιακά πλαίσια, πράγµα που διευκολύνεται από την προσαρµοστικότητα 

και διαλειτουργικότητα που εξασφαλίζει η ψηφιακή τεχνολογία. 

Παρεµφερείς ορισµοί για τα µαθησιακά αντικείµενα έχουν δοθεί από αρκετούς 

ερευνητές και διεθνείς οργανισµούς. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ), επαναχρησιµοποιήσιµο µαθησιακό αντικείµενο 

(Reusable Learning Object) είναι:  

«κάθε µονάδα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να επαναχρησιµοποιηθεί ή και να 

περιληφθεί ως παραποµπή σε εφαρµογές τεχνολογικώς υποστηριζόµενης µάθησης».  

Ως πρότυπα  µάθησης υποστηριζόµενης µε τεχνολογικά µέσα αναφέρονται: η 

εκπαίδευση/κατάρτιση µε χρήση υπολογιστή, τα διαδραστικά περιβάλλοντα µάθησης, τα 

«ευφυή» συστήµατα διδασκαλίας µε υπολογιστή, συστήµατα εξ αποστάσεως µάθησης, 

περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης, κλπ. 

Ο S. Mills1 αναφέρει ότι µαθησιακό αντικείµενο είναι: 

«ένα αντικείµενο ή µια ενότητα πηγών (resources) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

να διευκολύνει επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και που µπορεί επίσης να 

αποσπασθεί και να επαναχρησιµοποιηθεί σε άλλα µαθησιακά περιβάλλοντα 

(contexts)....ο όρος έχει προσφάτως συσχετισθεί µε ηλεκτρονικές πηγές µάθησης που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από πολλούς διαφορετικούς χρήστες (sharable) σε 

πολλαπλά µαθησιακά περιβάλλοντα.» 

Κατά τον Cl. Shepherd2 πρόκειται για:  

«ένα µικρό, επαναχρησιµοποιήσιµο ψηφιακό αντικείµενο που µπορεί επιλεκτικά να 

χρησιµοποιηθεί –µόνο ή σε συνδυασµό– από ένα λογισµικό πρόγραµµα, εκπαιδευτικούς 

και τους µαθητές τους ίδιους για να ικανοποιήσει ατοµικές µαθησιακές ανάγκες ή/και να 

υποστηρίξει µαθησιακές λειτουργίες». 

 

                                          

1 Sandy Mills, Learning about Learning Objects with Learning Objects, 

   http://www.alivetek.com/learningobjects/site_paper.htm 

2 Clive Shepherd, Objects of Interests, http://www.fastrak-

consulting.co.uk/tactix/features/objects/objects.htm 
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Ανεξάρτητα από επιµέρους διαφοροποιήσεις ως προς τον ορισµό του µαθησιακού 

αντικειµένου –που µάλλον λειτουργούν συµπληρωµατικά διευρύνοντας το περιεχόµενο 

της έννοιας– θα µπορούσαµε να πούµε ότι το «µαθησιακό αντικείµενο» προσδιορίζεται 

από τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

Μαθησιακή αξία (learning value): το «µαθησιακό αντικείµενο» ορίζεται ως τέτοιο 

όταν εµπεριέχει µαθησιακή αξία, δηλ. στοχεύει να εξυπηρετήσει και συµβάλει στην 

απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων. Το µαθησιακό αντικείµενο δεν ταυτίζεται µε την απλή 

γνώση ή πληροφορία. Αυτό που διαφοροποιεί το «µαθησιακό αντικείµενο» από το 

«πληροφοριακό αντικείµενο» (informational object) είναι η πρόθεση (στόχος) 

προαγωγής της µάθησης που εµπεριέχεται στο µαθησιακό αντικείµενο, και ο σχεδιασµός 

του που διευκολύνει την προαγωγή συγκεκριµένων µαθησιακών αποτελεσµάτων. 

Το «πληροφοριακό αντικείµενο» µπορεί να αποτελεί συστατικό στοιχείο 

(fundamental) ενός µαθησιακού αντικειµένου, ωστόσο δεν εµπεριέχει µαθησιακή αξία 

από µόνο του, ούτε παράγει µαθησιακά αποτελέσµατα ανεξάρτητα από άλλο 

συµπληρωµατικό υλικό. Μια εικόνα, µια γραφική παράσταση ή ένα ηχητικό απόσπασµα 

µπορεί να αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία ενός µαθησιακού αντικειµένου 

συνδυαζόµενα µε άλλα πληροφοριακά αντικείµενα, ωστόσο δεν εµπεριέχουν αυτοτελή 

µαθησιακή αξία, ώστε να µπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα για την προαγωγή 

προσδιορισµένων µαθησιακών στόχων. ∆εν θα µπορούσαµε να πούµε ενδεχοµένως το 

ίδιο για ένα βίντεο –που αποτελεί µια δοµηµένη ακολουθία εικόνων και ήχων–  εφόσον 

αυτό εµπεριέχει µαθησιακή αξία και µπορεί να λειτουργήσει µε αυτοτέλεια σε 

διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα.  

Η µαθησιακή αξία σύµφωνα µε ορισµένες θεωρητικές προσεγγίσεις δεν προσδιορίζεται 

µόνον από την αυτοτέλεια και αυτάρκεια του µαθησιακού αντικειµένου, αλλά και από 

τον εγγενή εκπαιδευτικό / µαθησιακό σχεδιασµό που επιτρέπει να ενταχθεί σε έναν 

γενικότερο µαθησιακό σχεδιασµό (instructional design) και σε συγκεκριµένα µαθησιακά 

πλαίσια (D.A. Wiley3, Connecting learning objects to instructional design theory: A 

definition, a metaphor, and a taxonomy). 

Aναχρησιµοποιήσιµο (reusable): έννοια που αναφέρεται σε σύνθετο (modular) 

µαθησιακό / εκπαιδευτικό υλικό αποτελούµενο από µικρές οντότητες που µπορούν να 

ανασυντεθούν για να δηµιουργήσουν νέες ενότητες µαθησιακού υλικού και να 

εξυπηρετήσουν πολλαπλούς µαθησιακούς στόχους. 

Αυτοτελές: το µαθησιακό αντικείµενο αποτελεί µια µικρή, την µικρότερη, αυτοτελή 

µονάδα ή οντότητα µάθησης. Συγκροτεί, δηλαδή, από µόνο του µια ολοκληρωµένη 

οντότητα που δεν µπορεί να κατατµηθεί περαιτέρω σε µικρότερα τµήµατα χωρίς να 

χάσει την µαθησιακή του αξία και αυτοτέλεια. 

                                          

3 D.A. Wiley, II Utah State University, Digital Learning Environment Research Group, 

http://www.elearning-reviews.org/topics/technology/learning-objects/2001-wiley-learning-

objects-instructional-design-theory.pdf 
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Αναζητήσιµο: η (ανα)χρησιµοποίηση των µαθησιακών αντικειµένων προϋποθέτει τη 

δυνατότητα αναζήτησής τους και, εποµένως, την περιγραφή των αντικειµένων µε 

πληροφορίες (metadata) που επιτρέπουν την αναζήτησή τους µε συγκεκριµένα κατά 

περίπτωση κριτήρια.  

∆ια-λειτουργικό: το µαθησιακό αντικείµενο ως (ανα)χρησιµοποιήσιµη οντότητα, 

πρέπει να µπορεί να λειτουργεί σε διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα (συστήµατα) 

και, εποµένως, να ανταποκρίνεται στις τεχνικές τους προδιαγραφές, δηλ. να σχεδιάζεται 

µε βάση κοινώς αποδεκτές και αναγνωρισµένες προδιαγραφές.   

Τα µαθησιακά αντικείµενα συναντώνται µε τις εξής µορφές: βίντεο, παρουσιάσεις, 

ασκήσεις, προσοµοιώσεις, εφαρµογές λογισµικού, πολυµεσικές εφαρµογές, συλλογές 

εικόνων, αξιολογήσεις, υποδειγµατικές περιπτώσεις (case studies), περιγραφές µε 

µορφή κειµένου, HTML σελίδες, έγγραφα, ηχητικά αρχεία, κλπ. που µπορούν να 

λειτουργήσουν αυτοτελώς, αλλά και συµπληρωµατικά για να συνθέσουν µεγαλύτερες 

ενότητες σε περιβάλλοντα τεχνολογικώς υποστηριζόµενης µάθησης.  

 

 

Μαθησιακά αντικείµενα (ΜΑ) και µεταδεδοµένα 
 

Η δυνατότητα αναζήτησης και ανασύνθεσης των µαθησιακών αντικείµενων σε 

διάφορα περιβάλλοντα µάθησης απαιτεί τον χαρακτηρισµό των αντικειµένων µε 

πληροφορίες κατάλληλες να περιγράψουν την µορφή (format), αλλά και το 

περιεχόµενο (content) τους, καθώς και το πλαίσιο χρήσης τους (context). Οι 

πληροφορίες αυτές που συνθέτουν την ταυτότητα του µαθησιακού αντικειµένου και 

επιτρέπουν την αναζήτηση, την ανάκληση και επανα-χρησιµοποίησή του καλούνται 

«µεταδεδοµένα» σύµφωνα µε την καθιερωµένη ορολογία στο χώρο της πληροφορικής 

και της επικοινωνίας. Με άλλα λόγια θα λέγαµε ότι τα µεταδεδοµένα είναι το σύνολο 

των στοιχείων (attributes) που διευκολύνουν τη διαχείριση και την πολλαπλή χρήση 

των µαθησιακών αντικειµένων (ΜΑ). Τα µεταδεδοµένα µπορεί ενδεικτικά να 

περιλαµβάνουν: τον τύπο του αντικειµένου, τον δηµιουργό, τον κάτοχο πνευµατικών 

δικαιωµάτων, όροι/προϋποθέσεις διανοµής, µορφή/φόρµα, κατηγορίες χρηστών, 

µαθησιακούς στόχους, κλπ. Ειδικότερα τα µεταδεδοµένα ΜΑ µπορεί να περιλαµβάνουν 

στοιχεία όπως:  

• τύπος µάθησης, π.χ. κατάρτιση µέσω υπολογιστή (computer-based training), 

µάθηση µέσω δικτύου (on-line learning), σύγχρονη/ασύγχρονη µάθηση, κλπ.,  

• επίπεδο µάθησης, π.χ. σχολική εκπαίδευση, πανεπιστηµιακή, τυπική, µη τυπική, 

άτυπη µάθηση, 

• προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: π.χ. βασικές γνώσεις χηµείας, επίπεδο 

γαλλικής Α, βασικές δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών, κλπ. 
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* Είναι πιθανόν οποιοδήποτε ΜΑ να συνοδεύεται από περισσότερα του ενός συστήµατος 
µεταδεδοµένων.  

 

Μαθησιακά αντικείµενα και πολιτιστικοί οργανισµοί 
 

Η όλο και µεγαλύτερη ζήτηση για διάχυση της γνώσης και για ευέλικτες µορφές 

µάθησης δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστους και τους πολιτιστικούς οργανισµούς, 

γενικότερα τους φορείς που διαθέτουν και διαχειρίζονται µεγάλα αποθέµατα γνώσης και 

πολιτισµού (µουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, κλπ.). Η εξάπλωση της χρήσης των 

σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορίας και των δικτύων έχει δώσει νέα ώθηση στην 

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που αξιοποιούν το πολιτισµικό απόθεµα για 

εκπαιδευτικούς / µαθησιακούς στόχους.  

Οι λόγοι που οδηγούν σήµερα τους πολιτιστικούς οργανισµούς στην ψηφιοποίηση και 

στη συνέχεια στην αξιοποίηση του πολιτισµικού αποθέµατος ως πηγή γνώσης και 

µάθησης θα πρέπει να αναζητηθούν (α) γενικότερα στις συντελούµενες αλλαγές και 

εξελίξεις στις σύγχρονες κοινωνίες που έχουν διευρύνει σηµαντικά την παραγωγή  

προϊόντων και την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης, ενηµέρωσης, µάθησης, 

εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, (β) στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας που έχει 

διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τη διαχείριση και ανταλλαγή των πληροφοριών σε 

ψηφιακή µορφή, (γ) στις τάσεις που διαµορφώνονται στον τοµέα διατήρησης και 

παραγωγής του πολιτισµού και οι οποίες επηρεάζουν τον ρόλο και τη λειτουργία των 

πολιτιστικών οργανισµών: οι πολιτιστικοί οργανισµοί µετεξελίσσονται σε φορείς µε 

πολλαπλή δραστηριότητα, διευρύνεται το «κοινό» στο οποίο απευθύνονται στο πλαίσιο 

του «ελεύθερου χρόνου» και της «βιοµηχανίας της ψυχαγωγίας και του πολιτισµού», 

δραστηριοποιούνται στον συνεχώς αναπτυσσόµενο τοµέα των υπηρεσιών 

προσφέροντας νέες ελκυστικές υπηρεσίες. 

Η δυνατότητα αξιοποίησης του πολιτισµικού αποθέµατος για την υποστήριξη 

µαθησιακών δραστηριοτήτων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, έχει οδηγήσει 

πολλούς πολιτιστικούς οργανισµούς στον σχεδιασµό «µαθησιακών αντικειµένων» που 

µπορεί να αναζητηθούν µέσω του ∆ιαδικτύου. Με τα σηµερινά δεδοµένα ανάπτυξης της 

ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δικτύων στις προηγµένες τεχνολογικά χώρες, 

αν ένα «µαθησιακό αντικείµενο» δεν µπορεί να αναζητηθεί και να εντοπισθεί από τους 

εν δυνάµει ενδιαφερόµενους µέσω του ∆ιαδικτύου, είναι σαν να µην υφίσταται.  

Οι πολιτιστικοί οργανισµοί αποτελούν µεγάλες δεξαµενές τεκµηρίων της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς τα οποία µπορεί να αξιοποιηθούν και ως «αντικείµενα µάθησης». Η 

µετατροπή όµως του πολιτισµικού αποθέµατος σε υλικό χρήσιµο για µαθησιακές 

δραστηριότητες προϋποθέτει την κατάλληλη αξιοποίηση και µορφοποίησή του. Η 

αξιοποίηση εποµένως των πολιτιστικών τεκµηρίων που υπάρχουν σε µουσεία και 

βιβλιοθήκες καθιστά αναγκαία τη συνεργασία µε καταρτισµένο προσωπικό που µπορεί 

να µορφοποιήσει το διαθέσιµο υλικό σε µαθησιακά αντικείµενα χρησιµοποιήσιµα από 
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τους άµεσα ενδιαφερόµενους για µαθήµατα, σεµινάρια, δραστηριότητες στο πλαίσιο της 

τυπικής και άτυπης µάθησης.  

Το εκπαιδευτικό υλικό µε τη µορφή των «µαθησιακών αντικειµένων» δίνει στους 

εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το µάθηµά ή το εκπαιδευτικό τους υλικό 

χρησιµοποιώντας τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και ικανότητες αντί να χρησιµοποιούν 

έτοιµο προκαθορισµένο υλικό µε προδιαγεγραµµένους στόχους και τρόπο χρήσης. 

Ωστόσο, το περιεχόµενο των πολιτιστικών οργανισµών (ιστορικά, πολιτισµικά 

τεκµήρια) δεν αποτελείται από «ολοκληρωµένα» προϊόντα έτοιµα προς 

µαθησιακή/εκπαιδευτική χρήση. Για να µπορέσει κανείς να χρησιµοποιήσει και να 

επαναχρησιµοποιήσει το διαθέσιµο περιεχόµενο, αυτό πρέπει να δοµηθεί µε τον 

κατάλληλο τρόπο, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (authoring tools). Γεγονότα 

και αντικείµενα  ή γενικότερα τεκµήρια οποιασδήποτε µορφής (εικόνες αντικειµένων) 

συνδέονται µεταξύ τους εντασσόµενα πάντοτε στο κατάλληλο πλαίσιο για να 

αποτελέσουν µια «οντότητα» (object) µε αυτοτελή µαθησιακή αξία. Ο συσχετισµός 

αυτός, αλλά κυρίως η προβολή του σε ένα ερµηνευτικό πλαίσιο µετασχηµατίζει  επί 

µέρους στοιχεία (components) σε «µαθησιακά αντικείµενα», εξηγεί δηλαδή το «πώς» 

και το «γιατί» της συνύπαρξης των στοιχείων για την επίτευξη ενός µαθησιακού 

στόχου.  

Συνήθως, οι συσχετισµοί και οι συνδέσεις µεταξύ επιµέρους στοιχείων υλοποιούνται 

από ειδικευµένο προσωπικό ικανό να σχεδιάσει µαθησιακά αντικείµενα κατάλληλα για 

υποστήριξη σεναρίων µάθησης, µαθηµάτων και σειράς µαθηµάτων µε την έννοια της 

ολοκληρωµένης ακολουθίας που οδηγεί στην επίτευξη σύνθετων µαθησιακών στόχων 

και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

Σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα τους πολιτιστικούς οργανισµούς, ο ρόλος τους στην 

παραγωγή υλικού για µαθησιακή χρήση περιλαµβάνει, εκτός από την επιλογή του 

κατάλληλου υλικού, τον σχεδιασµό και την παραγωγή (σύνθεση) «µαθησιακών 

αντικειµένων», αλλά και τη δηµιουργία του συστήµατος τεκµηρίωσης τους, δηλαδή την 

ανάπτυξη δοµών µεταδεδοµένων για την εύκολη και φιλική προς τον χρήστη αναζήτηση 

και ανάκτηση των µαθησιακών αντικειµένων. 

Είναι αρκετά συνηθισµένο σήµερα ένας φορέας διαχείρισης περιεχοµένου απλώς να 

τεκµηριώνει και να διαθέτει σε ψηφιακή µορφή το υπάρχον υλικό (ιστορικά, πολιτισµικά 

τεκµήρια) µέσω διαδικτυακών κόµβων (web sites / portals). Κάτι τέτοιο διευκολύνει µεν 

την πρόσβαση σε ψηφιακά αντικείµενα και εικονικές εκθέσεις, διευρύνει επίσης τον 

κύκλο των επισκεπτών καταργώντας  χωρο-χρονικούς περιορισµούς, δεν µεταµορφώνει 

όµως αυτοµάτως τα πολιτισµικά-ιστορικά τεκµήρια σε (επανα)χρησιµοποιήσιµα 

µαθησιακά αντικείµενα. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, τα «µαθησιακά αντικείµενα» 

διακρίνονται από το υλικό αναφοράς (reference material) ή τα «πληροφοριακά 

αντικείµενα» (informational objects) λόγω του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και των 

επιδιωκόµενων (µαθησιακών) στόχων που αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό τους. 
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Σχεδιασµός µορφωτικού υλικού µε τη χρήση MA 
 

Η περίπτωση του San Francisco Museum of Modern Art 
 www.sfmoma.org

 

Στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Αγίου Φραγκίσκου – San Francisco Museum of 

Modern Art (SFMOMA) σχεδιάζουν µορφωτικού περιεχοµένου υλικό και εκπαιδευτικά 

προγράµµατα συνθέτοντας «µαθησιακά αντικείµενα» (MA). Για την ανάπτυξη των ΜΑ οι 

επιµελητές του Μουσείου αξιοποιούν καταρχήν το πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον 

εκθεσιακό υλικό, δηλαδή τα αντικείµενα -πιο σωστά δισδιάστατα ψηφιακά αντίτυπα των 

αντικειµένων- µοντέρνας τέχνης που απαρτίζουν τις µόνιµες συλλογές του Μουσείου.  

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και του µορφωτικού υλικού που 

σχεδιάζεται στο Μουσείο (Education Department) είναι «να αφυπνίσουν τους 

ενδιαφερόµενους και να τους οδηγήσουν πέρα από καταστηµένες αντιλήψεις στην 

κατανόηση της µοντέρνας τέχνης, στην εµβάθυνση και απόκτηση νέων γνώσεων, στην 

όξυνση της κριτικής σκέψης, στη δηµιουργική αµφισβήτηση». 

Ο σχεδιασµός των ΜΑ στηρίζεται στην παραδοχή ότι η µοντέρνα τέχνη, όπως και όλα 

τα αντικείµενα µάθησης, υπάρχει και αποκτάει περιεχόµενο µέσα σε ένα «πλαίσιο» 

εννοιών (context).  

Αυτό ακριβώς το «πλαίσιο» (framework of meanings) στοχεύουν κατά περίπτωση να 

στοιχειοθετήσουν και να µεταδώσουν τα ΜΑ που σχεδιάζονται στο SFMOMA µε 

αφετηρία αντικείµενα των συλλογών µοντέρνας τέχνης του Μουσείου. 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον σχεδιασµό και την παραγωγή των ΜΑ είναι η 

εξής:  

• Επιλογή αντικειµένου/νων και θέµατος/των που σχετίζονται µε τρόπο άµεσο 

ή/και έµµεσο µε αυτό. Το αντικείµενο µπορεί να είναι π.χ. ένας πίνακας 

ζωγραφικής. Σε άλλες περιπτώσεις, το θέµα είναι αυτό που καθορίζει την επιλογή 

των αντικειµένων. 

 

 

 

 

 

 

Henri Matisse, La Femme au chapeau 
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• Μελέτη και σχεδιασµός συσχετίσεων: ο πίνακας του Ανρί Ματίς, Η Γυναίκα µε το 

καπέλο µπορεί να συνδέεται µε θέµατα που αφορούν την καλλιτεχνική παράδοση, 

τις αλλαγές στην αισθητική, τα χρώµατα που επέλεξε ο καλλιτέχνης, τις αντιδράσεις 

που δηµιούργησε στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, κλπ. Η οµάδα 

σχεδιασµού του Μουσείου επέλεξε να αναδείξει κυρίως θέµατα που συνδέονται µε τη 

δηµιουργία του πίνακα: Who is this woman, What’s going on in this picture, An 

impulsive breakthrough, και τον καλλιτέχνη: Why was Matisse considered a wild 

beast? 

• Συλλογή υλικού: η οµάδα σχεδιασµού συλλέγει υλικό σχετικό µε την θεµατική/κές 

που έχει επιλέξει: εικόνες, κείµενα, ηχητικά ντοκουµέντα, αφηγήσεις, φιλµ, 

διαφάνειες, κλπ. 

• Σύνθεση υλικού: ακολουθεί ο σχεδιασµός των storyboards και σύνθεση 

(authoring) του υλικού χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία. H οµάδα του 

SFMOMA χρησιµοποιεί το εργαλείο ανοικτού κώδικα Pachyderm Openware που έχει 

σχεδιαστεί µε πρωτοβουλία του ίδιου Μουσείου µε σκοπό να βοηθήσει τους 

επιµελητές (όχι τους τεχνικούς) στην ανάπτυξη µαθησιακών αντικειµένων για τα 

µορφωτικά του προγράµµατα. Το Pachyderm προσφέρει µια σειρά από έτοιµες 

φόρµες περιεχοµένου (14 templates) που διευκολύνουν τον προγραµµατισµό και 

την σύνθεση του υλικού για την παραγωγή µικρών ενοτήτων περιεχοµένου. 

 

 

Ο πίνακας του Matisse και οι 

σχετικές  θεµατικές ενότητες, 

όπως εµφανίζονται στην 

οθόνη του υπολογιστή µετά  

τη σύνθεση του υλικού µε το  

Pachyderm Openware 

 

 

 

 

 

Ας σηµειωθεί ότι κάθε θέµα (topic) που σχετίζεται µε τον πίνακα ως κεντρικό 

αντικείµενο, θα µπορούσε να συνιστά ένα διακριτό ΜΑ ανάλογα µε τη µαθησιακή του 

αυτοτέλεια. Αυτό ενισχύει ακόµη περισσότερο τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης των 

ενοτήτων περιεχοµένου που παράγονται µέσω του εργαλείου σύνθεσης MA.  

Ο Ανρί Ματίς (La Femme au Chapeau), ως διακριτή ενότητα περιεχοµένου (ΜΑ) ή/και 

οι επιµέρους «οντότητες» που απαρτίζουν την συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνονται 

ως επαναχρησιµοποιήσιµα αντικείµενα (reusable objects) σε ευρύτερες ενότητες 
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µαθησιακού/εκπαιδευτικού  υλικού που διαθέτει το SFMOMA για τα µορφωτικά του 

προγράµµατα, π.χ. Early Twentieth Century, Comparisons Across Time, κλπ. 

Η αρθρωτή δοµή (modular structure) του µαθησιακού υλικού που σχεδιάζεται στο 

SFMOMA επιτρέπει την ανασύνθεση των επιµέρους «οντοτήτων» µαθησιακού 

περιεχοµένου για την ανάπτυξη ποικίλων θεµατικών ενοτήτων που εξυπηρετούν 

διαφορετικούς µαθησιακούς στόχους.  

 

Για παράδειγµα στην ενότητα The Legacy of 

Phyllis Wattis θα συναντήσουµε ως συστατικό 

στοιχείο ένα ΜΑ για τον Marcel Duchamp, το οποίο 

και πάλι θα δούµε να περιλαµβάνεται στην ενότητα 

Artists in Context: Early Twentieth Century 

εξυπηρετώντας άλλους στόχους σε ένα διαφορετικό 

µαθησιακό πλαίσιο. 

 

Το San Francisco Museum of Modern Art και τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα 

παρουσιάζονται ως ένα παράδειγµα «καλής πρακτικής» για την ανάπτυξη Μαθησιακών 

Αντικειµένων και ευρύτερων θεµατικών ενοτήτων µαθησιακού περιεχοµένου 

αξιοποιώντας συλλογές υλικού, εκθέµατα και τα ψηφιακά τους αντίγραφα. Η «καλή 

πρακτική» που περιγράφεται παραπάνω στοχεύει επίσης να δώσει απτά παραδείγµατα, 

ώστε να κάνει περισσότερο κατανοητό τον ορισµό και τον χαρακτήρα των «µαθησιακών 

αντικειµένων».  

 

 

 

Θεµατικές Ενότητες  

µαθησιακού περιεχοµένου 

από το SFMOMA  
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Το πρότυπο Learning Object Metadata (LOM) 
 

Όπως ορίζει το Πρότυπο Μεταδεδοµένων Μαθησιακού Αντικειµένου, που διεθνώς 

αναγνωρίζεται ως LOM Standard, στόχος του είναι «να διευκολύνει την αναζήτηση, 

αξιολόγηση, κατάκτηση και χρήση µαθησιακών αντικειµένων, για παράδειγµα από 

µαθητές, εκπαιδευτές ή αυτοµατοποιηµένες λογισµικές διεργασίες».  

Επιπλέον, αυτό το πολυµερές Πρότυπο διευκολύνει το διαµοιρασµό, τη διάχυση και 

ανταλλαγή µαθησιακών αντικειµένων, καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη γενικών και 

λεπτοµερών καταλόγων λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη την ποικιλία του πολιτισµικού 

και γλωσσικού περιβάλλοντος, στο οποίο τα µαθησιακά αντικείµενα και τα 

µεταδεδοµένα τους θα επαναχρησιµοποιηθούν. Με τον καθορισµό ενός κοινού 

εννοιολογικού σχήµατος, το µέρος αυτό του Προτύπου εξασφαλίζει ότι οι διατυπώσεις 

των Μεταδεδοµένων Μαθησιακού Αντικειµένου θα έχουν υψηλό βαθµό σηµασιολογικής 

διαλειτουργικότητα [βλέπε Προσχέδιο Προτύπου για Μεταδεδοµένα Μαθησιακού 

Αντικειµένου  (Translation of IEEE LOM into Greek)]. 

 

Βασική δοµή του προτύπου LOM 
Το Πρότυπο περιγράφει τα µαθησιακά αντικείµενα µε δεδοµένα, δηλαδή 

πληροφορίες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες, όπως 

αυτές αναφέρονται στην ελληνική έκδοση του τελικού προσχεδίου προτύπου. 

α.  Η κατηγορία Γενικά οµαδοποιεί τη γενική πληροφορία που περιγράφει το 

µαθησιακό αντικείµενο στο σύνολό του. 

β.  Η κατηγορία Κύκλος ζωής οµαδοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά που συνδέονται 

µε την ιστορία και την τρέχουσα κατάσταση αυτού του µαθησιακού αντικειµένου 

και όσων το έχουν επηρεάσει κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του. 

γ.  Η κατηγορία Μετα-Μετα∆εδοµένα οµαδοποιεί πληροφορία για το ίδιο το 

στιγµιότυπο µεταδεδοµένων (και όχι για το µαθησιακό αντικείµενο, το οποίο 

περιγράφει το στιγµιότυπο µεταδεδοµένων). 

δ.  Η κατηγορία Τεχνικά οµαδοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του µαθησιακού αντικειµένου. 

ε. Η κατηγορία Εκπαιδευτικά οµαδοποιεί τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά 

χαρακτηριστικά του µαθησιακού αντικειµένου. 

στ.  Η κατηγορία ∆ικαιώµατα οµαδοποιεί τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

και τις συνθήκες χρήσης του µαθησιακού αντικειµένου. 
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ζ. Η κατηγορία Σχέση οµαδοποιεί χαρακτηριστικά που ορίζουν τη σχέση µεταξύ 

του µαθησιακού αντικειµένου και άλλων σχετιζόµενων µαθησιακών 

αντικειµένων. 

η. Η κατηγορία Σχολιασµός παρέχει σχόλια σχετικά µε την εκπαιδευτική χρήση 

του µαθησιακού αντικειµένου και πληροφορίες για το πότε και από ποιον 

δηµιουργήθηκαν τα σχόλια αυτά. 

θ. Η κατηγορία Ταξινόµηση περιγράφει το µαθησιακό αντικείµενο σε σχέση µε ένα 

συγκεκριµένο σύστηµα ταξινόµησης. 

Σε γενικές γραµµές θα λέγαµε ότι το πρότυπο LOM καθιερώνει δύο γενικότερες 

κατηγορίες ή πλαίσια µεταδεδοµένων:  

(α) το πρώτο περιλαµβάνει όλα εκείνα το στοιχεία και τις πληροφορίες που 

ταυτοποιούν και περιγράφουν ένα ΜΑ, δηλαδή τα στοιχεία που διακρίνουν το ΜΑ ως 

ξεχωριστό και το εντάσσουν σε ένα σύστηµα ταξινόµησης. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι εξής βασικές κατηγορίες: Γενικά, Κύκλος Ζωής, 

Τεχνικά, ∆ικαιώµατα, Ταξινόµηση. 

(β) το δεύτερο περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

πλαίσιο χρήσης, δηλαδή τα στοιχεία που προσδιορίζουν την εκπαιδευτική/µαθησιακή 

του χρήση. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι εξής βασικές κατηγορίες: Εκπαιδευτικά, Σχέση, 

Σχολιασµός. 

Η βασική κατηγορία Μετα-Μεταδεδοµένα, δεν εντάσσεται στις δύο γενικότερες 

κατηγορίες-πλαίσια, εφόσον δεν αναφέρεται στο µαθησιακό αντικείµενο, αλλά στο 

στιγµιότυπο µεταδεδοµένων. 

Το πρότυπο LOM έχει ως αφετηρία τα έργα ARIADNE και IMS και έχει βασιστεί επίσης 

στην εργασία της οµάδας Dublin Core για τα µεταδεδοµένα.  

 

 

Μεταδεδοµένα Μαθησιακών Αντικειµένων 
 

Τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στις συλλογές ενός οργανισµού (πολιτιστικού, 

µουσείου, αρχείου, κλπ.) δεν έχουν από µόνα τους δεδοµένη ή απόλυτη εκπαιδευτική 

αξία και χρησιµότητα. Είναι αυτόνοµες οντότητες, που προσφέρονται για πολλαπλές 

χρήσεις και σκοπούς. Τα αντικείµενα αυτά σε συνδυασµό µεταξύ τους ή/και µε άλλες 

πληροφορίες και στοιχεία, µπορούν να δοµήσουν ποικίλα ως προς το περιεχόµενο 

µαθησιακά αντικείµενα (βλ. ανωτέρω).  

Το σχήµα µεταδεδοµένων (metadata scheme) που περιγράφεται παρακάτω 

αποτελείται από δύο γενικές κατηγορίες ή πλαίσια µεταδεδοµένων:  
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1. Tο Πλαίσιο δηµιουργίας περιλαµβάνει όλα εκείνα το στοιχεία και τις πληροφορίες 

που προσδιορίζουν και περιγράφουν ένα ΜΑ, δηλαδή τα στοιχεία που διακρίνουν το ΜΑ 

ως ξεχωριστό και το εντάσσουν σε ένα σύστηµα ταξινόµησης.  

Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται τα εξής attributes (πεδία): Προέλευση (δηλ. δηµιουργός, 

πηγή), θέση (δηλ. συλλογή, ενότητα, χώρος), σχέσεις/διασυνδέσεις (δηλ. σχετικά 

αντικείµενα, αναφορές σε τόπους, γεγονότα και χρονικές περιόδους), βιβλιογραφικές 

αναφορές (δηλ. σχετική βιβλιογραφία, σχετικό οπτικοακουστικό υλικό),  περιεχόµενο 

(δηλ. θέµατα, λέξεις-κλειδιά, θεµατική κατηγορία).  

2. Tο Πλαίσιο χρήσης περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο πλαίσιο χρήσης, δηλαδή τα στοιχεία που προσδιορίζουν την 

εκπαιδευτική/µαθησιακή του χρήση. 

Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται τα εξής attributes (πεδία): Εκπαιδευτικό επίπεδο/βαθµίδα, 

ηλικία µαθητή/χρήστη, σχέσεις/διασυνδέσεις (δηλ. σχετικά αντικείµενα, σχετικά σχέδια 

µαθηµάτων, σχετικές µαθησιακές εµπειρίες), βιβλιογραφικές αναφορές (δηλ. Σχετική 

βιβλιογραφία), περιεχόµενο σχετικό µε σχολικά αντικείµενα (θέµατα, λέξεις-κλειδιά, 

θεµατική κατηγορία). 

Ένα τρίτο πλαίσιο, το πλαίσιο αναφοράς, περιλαµβάνει τιµές από πεδία (attributes), 

όπως αυτά έχουν ήδη κωδικοποιηθεί σύµφωνα µε το σχήµα δόµησης όρων Μουσειακών 

Αντικειµένων και αφορά το γενικότερο σχήµα τεµκηρίωσης στο οποίο είναι ενταγµένο 

το ΜΑ και το οποίο επιτρέπει την διαλειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων διαχείρισης 

περιεχοµένου διαφορετικών οργανισµών. Το πλαίσιο αναφοράς δεν αποτελεί 

αντικείµενο του σχήµατος µεταδεδοµένων που ακολουθεί. 

 

1.  Πλαίσιο δηµιουργίας 

Το πλαίσιο δηµιουργίας αποτελεί την «ταυτότητα» του µαθησιακού αντικειµένου και 

περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στη δηµιουργία και τις 

σχέσεις (συσχετισµούς) του ΜΑ. 

1.1  Προέλευση 

Αφορά στην προέλευση και δηµιουργία του µαθησιακού αντικειµένου. 

 
1.1.1. ∆ηµιουργός 

Ορισµός Το πρόσωπο ή η οµάδα προσώπων 

που δηµιούργησαν το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Απαραίτητη 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική ή πολλαπλή 

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 
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Παραδείγµατα τιµών «Νίκος Ζυγουρίτσας» 

 
1.1.2. Πηγή 

Ορισµός Οργανισµός / Τµήµα όπου 

δηµιουργήθηκε ή φυλάσσεται το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Απαραίτητη 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική 

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Μουσείο Μπενάκη / Τµήµα 

Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων» 

 

1.1.3. Κωδικός αντικειµένου 

Ορισµός Αφορά τον αριθµό καταλόγου 

εισαγωγής του ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Απαραίτητη 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Κωδικός 

Παραδείγµατα τιµών «961-587-852» 

 
1.1.4 Ηµεροµηνία αρχής δηµιουργίας 

Ορισµός Αφορά την ηµεροµηνία αρχής 

δηµιουργίας του ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Προαιρετική 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Αριθµός 

Παραδείγµατα τιµών «29/9/2004» 

 

1.1.5.  Ηµεροµηνία τέλους δηµιουργίας 

Ορισµός Αφορά την ηµεροµηνία τέλους 

δηµιουργίας του ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Απαραίτητη 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Αριθµός 
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Παραδείγµατα τιµών «19/11/2004» 

 
1.1.6. Ηµεροµηνία ανανέωσης 

Ορισµός Αφορά την ηµεροµηνία τέλους 

δηµιουργίας του ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Αριθµός 

Παραδείγµατα τιµών «22/12/2004» 

 

 
1.1.7. Χώρα δηµιουργίας 

Ορισµός Αφορά την χώρα δηµιουργίας του 

ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Προαιρετική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, Ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Ελλάδα» 

 
1.1.8. Τόπος δηµιουργίας 

Ορισµός Αφορά τον τόπο δηµιουργίας του 

ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Προαιρετική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, Ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Αθήνα» 

 
1.2. Θέση 

Αφορά τη θέση του µαθησιακού αντικειµένου (ΜΑ) στο σύστηµα οργάνωσης και 

διαχείρισης περιεχοµένου του οργανισµού. 

1.2.1. Συλλογή 

Ορισµός Αφορά τη συλλογή µέρος της οποίας 

είναι το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 
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Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Λαϊκή Τέχνη», «Βυζαντινή Τέχνη» 

 

1.2.2. Ενότητα 

 

 

Ορισµός Αφορά την επιµέρους ενότητα µέρος 

της οποίας είναι το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Κόσµηµα», «Αγιογραφία» 

1.3. Περιεχόµενο 

Αφορά σε στοιχεία που αναφέρονται στο περιεχόµενο του ΜΑ. 

 

 

 

1.3.1. Θεµατική κατηγορία  

Ορισµός Αφορά τη θεµατική κατηγορία στην 

οποία ανήκει το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Απαραίτητη 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα τιµών  

1.3.2. Λέξεις – κλειδιά 

Ορισµός Αφορά λέξεις – κλειδιά 

προσδιοριστικές του περιεχοµένου του 

ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Απαραίτητη 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Καλλικράτης», «Θεµιστόκλεια τείχη» 

1.3.3. Γλώσσα 
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Ορισµός Αφορά τη γλώσσα στην οποία έχει 

δηµιουργηθεί το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Απαραίτητη 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα τιµών «Ελληνικά» 

 

 

 
1.4. Σχέσεις 

Αφορά (α) σχετικά µε το ΜΑ τεκµήρια και αντικείµενα που ανήκουν στη συλλογή του 

οργανισµού (χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του ΜΑ) και (β) σχετικά µε το ΜΑ 

ιστορικά γεγονότα και περιόδους (πλαίσιο αναφοράς). 

 
1.4.1. Σχετικό πολιτιστικό αντικείµενο/α 

Ορισµός Αφορά τον κωδικό του πολιτιστικού 

αντικειµένου που χρησιµοποιείται στο 

ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή 

Πεδίο τιµών Κωδικός 

Παραδείγµατα τιµών «952-585-369» 

 
1.4.2. Ιστορικά γεγονότα στα οποία παραπέµπει το ΜΑ 

Ορισµός Αφορά στο ιστορικό γεγονός ή 

γεγονότα στα οποία παραπέµπει το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «∆ολοφονία του Ι. Καποδίστρια» 

 

 
1.4.3. Ιστορικές περίοδοι στις οποίες παραπέµπει το ΜΑ 

Ορισµός Αφορά στην ιστορική περίοδο ή 
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περιόδους στις οποίες παραπέµπει το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Σύγχρονη» 

 
1.4.4. Αιώνες στους οποίους παραπέµπει το αντικείµενο 

Ορισµός Αφορά στον αιώνα ή αιώνες στους 

οποίους παραπέµπει το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «19ος» 

 
1.4.5. Χώρες στις οποίες παραπέµπει το αντικείµενο 

Ορισµός Αφορά στη χώρα ή χώρες στις οποίες 

παραπέµπει το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή 

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Ελλάδα» 

 
1.4.6. Τόπους στους οποίους παραπέµπει το αντικείµενο 

Ορισµός Αφορά στον τόπο ή τόπους στους 

οποίους παραπέµπει το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Προαιρετική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Ναύπλιο» 

 

 

 
1.5. Βιβλιογραφικές αναφορές 

 Αφορά σχετικές µε το ΜΑ βιβλιογραφικές ή άλλες αναφορές 
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1.5.1. Σχετική βιβλιογραφία 

Ορισµός Αφορά σχετική µε το ΜΑ 

βιβλιογραφία 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Μάργαρης Ν, Οδοιπορικό στο 

ελληνικό περιβάλλον, Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα, 2003» 

1.5.2. Σχετικό εποπτικό υλικό 

Ορισµός Αφορά σχετικό µε το ΜΑ εποπτικό 

υλικό 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών  

1.6. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΜΑ 

 

1.6.1. Μορφή 

 

1.6.2. Μέγεθος 

Ορισµός Τεχνικός τύπος δεδοµένων για το ΜΑ 

που χρησιµοποιείται για το απαιτούµενο 

για την πρόσβαση στο ΜΑ λογισµικό 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «video/mpeg» 

Ορισµός Αφορά το µέγεθος του ψηφιακού ΜΑ 
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σε δυαδικές οκτάδες (bytes). 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Αριθµός 

Παραδείγµατα τιµών «3528» 

 

1.6.3. Τοποθεσία 

 

1.6.4. Τύπος λογισµικού 

 

1.6.5. Όνοµα λογισµικού 

Ορισµός Αφορά στη συµβολοσειρά που 

χρησιµοποιείται για την προσπέλαση του 

ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Ελεύθερο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα τιµών «http://lrflan/docs/nikos» 

Ορισµός Αφορά στον τύπο λογισµικού 

(τεχνολογία) που απαιτείται για να 

χρησιµοποιηθεί το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «φυλλοµετρητής» 

Ορισµός Αφορά στον όνοµα λογισµικού 

(τεχνολογία) που απαιτείται για να 

χρησιµοποιηθεί το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Mozilla Firefox», «ms internet 

explorer» 
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1.6.6. Απαιτήσεις πλατφόρµας 

 

1.6.7. Σχόλια εγκατάστασης 

 

1.6.8. ∆ιάρκεια 

 

Ορισµός Αφορά πληροφορίες σχετικές µε 

άλλες απαιτήσεις υλικού και λογισµικού 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεύθερο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα τιµών «κάρτα ήχου» 

Ορισµός Αφορά περιγραφή του τρόπου 

εγκατάστασης του ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Ελεύθερο λεξιλόγιο  

Παραδείγµατα τιµών «Αποσυµπιέστε το αρχείο και τρέξτε 

το αρχείο nikos.aspx στο φυλλοµετρητή 

σας» 

Ορισµός Αφορά στο χρόνο που διαρκεί ένα 

διαρκές ΜΑ όταν εκτελείται µε την 

προοριζόµενη ταχύτητα 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Μοναδική  

Πεδίο τιµών Ελεύθερο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα τιµών «1H30M45S» 
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2. Πλαίσιο χρήσης 

2.  Πλαίσιο χρήσης 

Το πλαίσιο χρήσης περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες εκείνες που αναφέρονται στην 

«εκπαιδευτική» ή «µαθησιακή» χρήση του µαθησιακού αντικειµένου (ΜΑ). 

 

 

 

2.1. Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

Ορισµός Αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο στο 

οποίο απευθύνεται το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα τιµών «Προσχολική», «Πρωτοβάθµια», 

«∆ευτεροβάθµια», «Μετα-

δευτεροβάθµια», «Επιµόρφωση 

ενηλίκων», «Επιµόρφωση 

εκπαιδευτικών», «Επιµόρφωση 

στελεχών πολιτιστικών οργανισµών» 

2.2. Ηλικία µαθητή/χρήστη 

 

Ορισµός Αφορά στην ηλικία του χρήστη του 

ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Αριθµός 

Παραδείγµατα τιµών «8-10», «11-15» 

2.3. Σχέσεις  

Αφορά σχετικά µαθησιακά αντικείµενα ή άλλο µαθησιακό υλικό. 

 
2.3.1. Σχετικά µαθησιακά αντικείµενα 

Ορισµός Αφορά τον κωδικό σχετικών ΜΑ 
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Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Κωδικός 

Παραδείγµατα τιµών «241-768-456» 

 

 

2.3.2. Σχετικά σχέδια µαθηµάτων 

Ορισµός Αφορά σχετικά µε το ΜΑ σχέδια 

µαθηµάτων 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών «Μαρκαντωνάτος ∆ηµήτρης, Οι 

γέφυρες του κόσµου» 

2.3.3. Σχετικές µαθησιακές εµπειρίες 

Ορισµός Αφορά σενάρια µάθησης στα οποία το 

ΜΑ µπορεί να έχει χρησιµοποιηθεί µε 

επιτυχία 

Εισαγωγή τιµής Προαιρετική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών  
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2.4. Βιβλιογραφικές αναφορές 

Αφορά αναφορές σχετικές µε τη εµπειρία χρήσης του ΜΑ. 

2.4.1. Σχετική βιβλιογραφία 

Ορισµός Αφορά βιβλιογραφία σχετική µε τη 

χρήση του ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, Ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών  

 

2.4.2. Σχετική αξιολόγηση 

Ορισµός Αφορά αξιολόγηση ή κριτική 

προηγούµενης χρήσης του ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Προαιρετική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεύθερο 

Παραδείγµατα τιµών  

 
2.5. Μάθηµα 

 

Ορισµός Αφορά το µάθηµα µέσα στα πλαίσια 

του οποίου θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί το ΜΑ 

Εισαγωγή τιµής Υποχρεωτική 

Πολλαπλότητα τιµής Πολλαπλή  

Πεδίο τιµών Ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

Παραδείγµατα τιµών «Ιστορία Γ’ Γυµνασίου» 
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Παράδειγµα αρχείου XML για την καταγραφή µαθησιακών 
αντικειµένων 

 

Για την καταγραφή των τιµών στα πεδία περιγραφής των µαθησιακών αντικειµένων, 

χρησιµοποιούνται αρχεία XML. 

 

Η µορφή που µπορούν να πάρουν είναι η εξής: 

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1253" standalone="yes"?> 

<Μαθησιακό_αντικείµενο> 

<Πλαίσο_δηµιουργίας>  

<Προέλευση> 

<∆ηµιουργός> Νίκος Ζυγουρίτσας  </∆ηµιουργός> 

<Πηγή> Μουσείο Μπενάκη / Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων </Πηγή> 

<Κωδικός_αντικειµένου>  961-587-852 </Κωδικός_αντικειµένου> 

<Ηµεροµηνία_αρχής_δηµιουργίας> 29/9/2004  </Ηµεροµηνία_αρχής_δηµιουργίας> 

<Ηµεροµηνία_τέλους_δηµιουργίας> 19/11/2004 </Ηµεροµηνία_τέλους_δηµιουργίας> 

<Ηµεροµηνία_ανανέωσης> 22/12/2004 </Ηµεροµηνία_ανανέωσης> 

<Χώρα_δηµιουργίας> Ελλάδα </Χώρα_δηµιουργίας> 

<Χώρα_δηµιουργίας> Βέλγιο </Χώρα_δηµιουργίας> 

<Τόπος_δηµιουργίας> Αθήνα </Τόπος_δηµιουργίας> 

<Τόπος_δηµιουργίας> Πειραιάς </Τόπος_δηµιουργίας> 

<Τόπος_δηµιουργίας> Βρυξέλλες  </Τόπος_δηµιουργίας> 

</Προέλευση> 

<Θέση> 

<Συλλογή> Λαϊκή Τέχνη  </Συλλογή> 

<Ενότητα> Κόσµηµα </Ενότητα> 

</Θέση> 

<Περιεχόµενο> 

<Θεµατική_κατηγορία></Θεµατική_κατηγορία> 

<Λέξη_κλειδί> Θεµιστόκλεια τείχη </Λέξη_κλειδί> 

<Λέξη_κλειδί> Καλλικράτης </Λέξη_κλειδί> 

<Γλώσσα> Ελληνικά </Γλώσσα> 

</Περιεχόµενο> 

<Σχέσεις>  

<Σχετικό_πολιτιστικό_αντικείµενο> 952-585-369 </Σχετικό_πολιτιστικό_αντικείµενο> 

<Σχετικό_πολιτιστικό_αντικείµενο> 952-585-370 </Σχετικό_πολιτιστικό_αντικείµενο> 

<Σχετικό_πολιτιστικό_αντικείµενο> 952-585-371 </Σχετικό_πολιτιστικό_αντικείµενο> 
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<Ιστορικό_γεγονός_παραποµπή>  ∆ολοφονία του Ι. Καποδίστρια 

</Ιστορικό_γεγονός_παραποµπή>  

<Ιστορική_περίοδος_παραποµπή> Σύγχρονη  </Ιστορική_περίοδος_παραποµπή> 

<Αιώνας_παραποµπή> 19ος </Αιώνας_παραποµπή>  

<Χώρα_παραποµπή> Ελλάδα </Χώρα_παραποµπή>  

<Τόπος_παραποµπή> Ναύπλιο  </Τόπος_παραποµπή> 

<Τόπος_παραποµπή> Αίγινα </Τόπος_παραποµπή> 

</Σχέσεις> 

<Βιβλιογραφικές_αναφορές>  

<Σχετική_βιβλιογραφία> Μάργαρης Ν, Οδοιπορικό στο ελληνικό περιβάλλον, Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα, 2003  </Σχετική_βιβλιογραφία> 

<Σχετικό_εποπτικό_υλικό> </Σχετικό_εποπτικό_υλικό> 

</Βιβλιογραφικές_αναφορές>  

<Τεχνικά_χαρακτηριστικά> 

<Μορφή>  video/mpeg  </Μορφή> 

<Μέγεθος> 3528  </Μέγεθος> 

<Τοποθεσία>  http://lrflan/docs/nikos  </Τοποθεσία> 

<Τύπος_λογισµικού>  φυλλοµετρητής  </Τύπος_λογισµικού> 

<Όνοµα_λογισµικού>  Mozilla Firefox  </Όνοµα_λογισµικού> 

<Όνοµα_λογισµικού>  ms internet explorer  </Όνοµα_λογισµικού> 

<Απαίτηση_πλατφόρµας> κάρτα ήχου </Απαίτηση_πλατφόρµας> 

<Σχόλια_εγκατάστασης> Αποσυµπιέστε το αρχείο και τρέξτε το αρχείο nikos.aspx στο 

φυλλοµετρητή σας  </Σχόλια_εγκατάστασης> 

<∆ιάρκεια> 1H30M45S  </∆ιάρκεια> 

</Πλαίσο_δηµιουργίας> 

<Πλαίσο_χρήσης> 

<Εκπαιδευτικό_επίπεδο> Πρωτοβάθµια  </Εκπαιδευτικό_επίπεδο> 

<Εκπαιδευτικό_επίπεδο> ∆ευτεροβάθµια  </Εκπαιδευτικό_επίπεδο> 

<Ηλικία_µαθητή_χρήστη>  8-10 </Ηλικία_µαθητή_χρήστη> 

<Ηλικία_µαθητή_χρήστη>  11-15  </Ηλικία_µαθητή_χρήστη> 

<Σχέσεις> 

<Σχετικό_µαθησιακό_αντικείµενο> 241-768-456 </Σχετικό_µαθησιακό_αντικείµενο> 

<Σχετικό_µαθησιακό_αντικείµενο> 241-768-487 </Σχετικό_µαθησιακό_αντικείµενο> 

<Σχετικό_µαθησιακό_αντικείµενο> 241-768-652 </Σχετικό_µαθησιακό_αντικείµενο> 

<Σχετικό_σχέδιο_µαθήµατος> Μαρκαντωνάτος ∆ηµήτρης, Οι γέφυρες του κόσµου 

</Σχετικό_σχέδιο_µαθήµατος> 

<Σχετική_µαθησιακή_εµπειρία> </Σχετική_µαθησιακή_εµπειρία> 

<Βιβλιογραφικές_αναφορές> 

<Σχετική_βιβλιογραφία_χρήσης> </Σχετική_βιβλιογραφία_χρήσης> 

<Σχετική_αξιολόγηση>  </Σχετική_αξιολόγηση> 

</Βιβλιογραφικές_αναφορές> 

<Μάθηµα> Ιστορία Γ’ Γυµνασίου </Μάθηµα> 

<Μάθηµα> Ιστορία Α' Λυκείου  </Μάθηµα> 
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</Πλαίσο_χρήσης> 

</Μαθησιακό_αντικείµενο> 

Βιβλιογραφία – Αναφορές 
 

1. Learning Object Metadata Standard: Μετάφραση του IEEE LOM στα ελληνικά 

(proposed final draft), Ευάγγελος Μελαγράκης (ΕΛΟΤ), Γιάννης Μαίστρος, Κλειώ 

Σγουροπούλου (ΕΜΠ), Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Μαρίνα Βασιλείου (ΙΕΛ), 

Αναστάσιος Κουτουµάνος, Navel –Advanced Technology Systems, Ltd.   

2. Museum Metadata in a Collaborative Environment: North Carolina ECHO and the 

North Carolina Museums Council Metadata Working Group, Paper by Katherine M. 

Wisser, Duke University, United States (museums on the web 2004) 

http://www.archimuse.com/mw2004/papers/wisser/wisser.html 

3. Learning about Learning Objects with Learning Objects, paper by Sandy Mills, 

http://www.alivetek.com/learningobjects/site_paper.htm 

4. Objects of Interests, paper by Clive Shepherd 

     http://www.fastrak-consulting.co.uk/tactix/features/objects/objects.htm

5. Thinking XML: Learning Objects Metadata. XML knowledge management flourishes 

in learning technology initiatives, Uche Ogbuii, Principal Consultant, Fourthought, 

Inc., 02 Dec 2003  

     http://www-106.ibm.com/developerworks/xml/library/x-think21.html

6. Learning Object Pioneers, paper by Tom Barron, in Learning Circuits, American 

Society for Training and Development, March 2000 

http://www.learningcircuits.org/2000/mar2000/barron.html  

7. Learning with Digital Technologies in Museums, Science and Galleries, Report 9, 

Roy Hawkey, King’s College, London.                               

http://www.nestafuturelab.org/research/reviews/09_13.htm 

8. The instructional Use of Learning Objects, book edited by David Wiley published by 

the Association for Instructional Technology and the Association for Educational 

Communications and Technology, August 2001. 

     http://www.reusability.org/read/

9. The San Francisco Museum of Modern Art, Koret Visitor Education Center, 

http://www.sfmoma.org/education/edu_inthemuseum_kvec.html 

10.  Pachyderm: Building Meaningful Content with Learning Objects, Dialogue Day,   

January 30, 2004 

     http://www.mcli.dist.maricopa.edu/dd/pachyderm04/
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