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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

 
Η πλατφόρµα ItBiz E-learn είναι µια ολοκληρωµένη πλατφόρµα διαχείρισης 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου και εφαρµογής ασύγχρονης εκπαίδευσης από 
απόσταση (LMS) η οποία βασίζεται στην τεχνολογία Open Source (ΑTutor) 
(http://www.atutor.ca) ως λογισµικό (GNU Public License) 
 
 
Η πιστοποίηση της συµβατότητας της πλατφόρµας αποδεικνύεται: 

 Από τον επίσηµο δικτυακό τόπο του Open Source ATutor 
http://www.atutor.ca 

 Από τα αποτελέσµατα του τεστ συµβατότητας κατά SCORM 1.2  του 
φορέα ADLnet τα οποία και επισυνάπτονται  

 
Την συµβατότητα της πλατφόρµας πιστοποιεί και το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, ως 
τρίτος ανεξάρτητος φορέας, µε σχετική επιστολή του η οποία είναι αναρτηµένη 
στην σελίδα http://learn.itbiz.gr  
 
Η πλατφόρµα ItBiz E-learn καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 
από την προκήρυξη και ειδικότερα: 
 
 
Προδιαγραφές πλατφόρµας 
 
1. Η εφαρµογή e-learn υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα. 

 
 Το περιβάλλον διεπαφής (web interface)  για τους εκπαιδευόµενους, 
τους εκπαιδευτές και τους διαχειριστές είναι στην ελληνική γλώσσα. 

 
 Τα µηνύµατα της εφαρµογής καθώς και οι οδηγίες της είναι και αυτά 
στην ελληνική γλώσσα 

 
2. Η εφαρµογή e-learn έχει πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας 

όσον αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόµενο. 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά.      
 

3.  Η πλατφόρµα ItBiz E-learn είναι πλήρως συµβατή µε το SCORM 1.2 
 
Η πλατφόρµα ItBiz E-learn βασίζεται στο LMS Open Source λογισµικό 
ΑTutor, το οποίο είναι πλήρως συµβατό µε το πρότυπο SCORM 1.2. Αυτό 
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πιστοποιείται στο web site του Atutor (http://www.atutor.ca) όπου ρητά 
αναφέρεται ότι η πλατφόρµα έχει υιοθετήσει το IMS/SCORM 1.2  content 
packaging system.  
 
Η υποστήριξη του προτύπου SCORM 1.2 αφορά όχι µόνο την εισαγωγή αλλά 
και την εξαγωγή περιεχοµένου σε SCORM 1.2  
  
Επιπλέον, η εταιρεία µας έχει εγκαταστήσει αντίστοιχη εφαρµογή της 
πλατφόρµας ItBiz E-learn για λογαριασµό του TEI Λάρισας όπου και 
απαιτούνταν η συµµόρφωση κατά SCORM χωρίς να αντιµετωπιστεί κανένα 
πρόβληµα συµβατότητας. 
 
Επίσης η εταιρία µας έχει πραγµατοποιήσει µε επιτυχία το τεστ της ADL 
(http://www.adlnet.org) το οποίο ελέγχει την συµβατότητα της πλατφόρµας κατά 
SCORM 
 
Σηµείωση: Η ADL (http://www.adlnet.org) είναι ο επίσηµος φορέας πιστοποίησης για το
πρότυπο SCORM. Για την συµβατότητα, διανέµει µια σουίτα εκπαιδευτικού υλικού, η οποία 
ελέγχει αν µια εφαρµογή υποστηρίζει πλήρως το πρότυπο SCORM ή όχι. 

       
      

     
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε: 
 

 Το επίσηµο site της πλατφόρµας ATutor:  
http://www.atutor.ca 

 

 

«ATutor has also adopted the IMS/SCORM Content Packaging 
specifications, allowing content developers to create reusable content 
that can be swapped between different e-learning systems. Content 
created in other IMS or SCORM comformant systems can be imported 
into ATutor, and visa versa. ATutor also includes a SCORM 1.2 Runtime 
Environment (LMS RTE3) for playing and managing SCORM based 
Sharable Content Objects (SCOs).» 

 To web site του ΤΕΙ Λάρισας όπου ήδη λειτουργεί η εφαρµογή e-
learn:  

http://learn.learn.gr 
 
 
 Την demo παρουσίαση της εφαρµογής για ελέγχους και δοκιµές: 

http://learn.itbiz.gr  
 

4. Συµβατότητα κατά SCORM 1.2 του εκπαιδευτικού υλικού 
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Το εκπαιδευτικό υλικό είναι συµβατό µε το πρότυπο SCORM 1.2. Αυτό 
πιστοποιείται από το web site http://learn.itbiz.gr στο οποίο υπάρχει 
αναρτηµένο εκπαιδευτικό υλικό κατά SCORM 1.2 συµβατό. 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει κατασκευαστεί από την εταιρία µας µε την χρήση 
ειδικών εργαλείων (Macromedia Captivate, Thesis pro learning, Reload Editor 
και άλλα) τα οποία δηµιουργούν εκπαιδευτικά πακέτα κατά SCORM 1.2 
συµβατά. 
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