H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά.

1. Αρχική Οθόνη

Αρχική οθόνη στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία συµβατότητας και το λογισµικό Open Source
στο οποίο βασίζεται η πλατφόρµα
Για να εισέρθει κάποιος επιλέγει Είσοδος από το µενού αριστερά και χρησιµοποιεί τους κωδικούς
εισόδου. Ανάλογα µε τους κωδικούς εισόδου, το σύστηµα αναγνωρίζει το ρόλο του χρήστη,
(Εκπαιδευτής ή Εκπαιδευόµενος) και δίνει πρόσβαση στις αντίστοιχες για τον κάθε ρόλο
λειτουργίες
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2. ∆ιαχείριση µαθήµατος – Εισαγωγή Περιεχοµένου

Βασικές λειτουργίες:
Σηµείο 1: Μπάρα η οποία δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του µαθήµατος, δηλαδή στο
µάθηµα αυτό καθ’ αυτό, στα εργαλεία του µαθήµατος, στους σχετικούς συνδέσµους
και στα εργαλεία επικοινωνίας
Σηµείο 2: Κουµπί για την προσθήκη περιεχοµένου µε τα ενδογενή εργαλεία της πλατφόρµας
Σηµείο 3: Κουµπί για την εισαγωγή πακέτου περιεχοµένου κατά SCORM 1.2
Σηµείο 4: Κουµπί για την προσθήκη on-line τεστ αξιολόγησης
Σηµείο 5: Προσθήκη ανακοινώσεων µαθήµατος
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3. Εισαγωγή & Εξαγωγή πακέτου περιεχοµένου SCORM 1.2

Οθόνη εισαγωγής και εξαγωγής περιεχοµένου κατά SCORM 1.2 συµβατού
Σηµείο 1: ∆ηλώνουµε που έχουµε αποθηκευµένο στον δίσκο µας ή σε CD-ROM το εκπαιδευτικό
πακέτο κατά SCORM 1.2
Σηµείο 2: Πατάµε το κουµπί εισαγωγή και το σύστηµα εισάγει όλο το υλικό στον εκπαιδευτικό
κατάλογο.
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4. ∆ηµιουργία περιεχοµένου µε τα ενδογενή εργαλεία της πλατφόρµας (Authoring
Tool)

Σηµείο
Σηµείο
Σηµείο
Σηµείο

1:
2:
3:
4:

∆ηλώνεται ο τίτλος της εκπαιδευτικής ενότητας
Καθορίζονται οι ιδιότητες, δηλαδή πότε θα εµφανιστεί χρονικά και σε ποιο σηµείο
Γράφεται ή επικολλάται το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής ενότητας
Εάν υπάρχει µπορεί να επισυναφθεί οποιουδήποτε τύπου αρχείο µε βοηθητικό υλικό
(doc, xls, zip κλπ)
Σηµείο 5: Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας γίνεται η αποθήκευση των αλλαγών και η
εκπαιδευτική ενότητα εισάγεται στο σύστηµα.
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5. Εισαγωγή on-line αξιολογήσεων (test authoring tool)

Οθόνη εισαγωγής τεστ όπου αρχικά ρυθµίζονται οι ιδιότητες του τεστ αξιολόγησης. Με την σειρά
βλέπουµε ότι δηλώνονται:
 Ο τίτλος του τεστ
 Ο Αριθµός των επιτρεπόµενων προσπαθειών
 Ο τρόπος βαθµολόγησης (αυτόµατα σηµαίνει ότι διορθώνονται αυτόµατα από το
σύστηµα)
 Η σειρά των ερωτήσεων
 Το πότε θα εµφανιστεί το τεστ στο περιεχόµενο της εκπαιδευτικής ενότητας και το πότε
θα υποκρυφθεί (Ηµεροµηνία Έναρξης και Ηµεροµηνία Λήξης)
 Οδηγίες προς τους εκπαιδευόµενους
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6. Εισαγωγή ερωτήσεων σε On-line τεστ

Οθόνη εισαγωγής ερωτήσεων σε on-line τεστ που βαθµολογείται αυτόµατα από το σύστηµα.
Σηµείο
Σηµείο
Σηµείο
Σηµείο

1:
2:
3:
4:

Επιλογή του τύπου της ερώτησης
Εµφάνιση όλων των ερωτήσεων που το τεστ περιλαµβάνει
Επιλογές για επεξεργασία ή διαγραφή ήδη δηµιουργηµένης ερώτησης
προεπισκόπηση του τεστ
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7. Εργαλεία Μαθήµατος
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8. Παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας εκπαιδευόµενου (Tracking – Reporting)

Από τα εργαλεία του µαθήµατος και µε την επιλογή στατιστικών µαθήµατος δίνεται η
δυνατότητα κα δούµε στατιστικά για κάθε µέλος (εκπαιδευόµενο) χωριστά αλλά και σε
σύνολο για όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες.
Σηµείο 1: Επιλέγουµε τον εκπαιδευόµενο τα στοιχεία πρόσβασης του οποίου θέλουµε να
ελέγξουµε και επιλέγουµε εάν θέλουµε να τα δούµε περιληπτικά ή ακατέργαστα
(στην επιλογή ακατέργαστα µας δείχνει ακριβώς µέρα και ώρα που µπήκε σε κάθε
εκπαιδευτική ενότητα, κεφάλαιο ή υπο-ενότητα)
Σηµείο 2: Βλέπουµε τα περιληπτικά στοιχεία πρόσβασης του εκπαιδευόµενου όπου
συνοψίζονται οι επισκέψεις του σε κάθε ενότητα και η συνολική διάρκεια αυτών.
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9. Αναφορά πρόσβασης για όλο το εκπαιδευτικό πρόγραµµα

Η οθόνη παρουσιάζει το σύνολο των στατιστικών για το µάθηµα (το πρόγραµµα στην
συγκεκριµένη περίπτωση).
Σηµείο 1: Παρουσιάζονται τα γενικά στατιστικά όσον αφορά την χρήση των εργαλείων του
µαθήµατος (εργαλεία επικοινωνίας, ιδιωτικά µηνύµατα κλπ)
Σηµείο 2: Παρουσιάζονται τα συνολικά στοιχεία πρόσβασης στο σύνολο του εκπαιδευτικού
υλικού που έχει εισαχθεί στο πρόγραµµα.
Σηµείο 3: Με τις λεπτοµέρειες εµφανίζεται ο συνολικός χρόνος πρόσβασης στην κάθε σελίδα
περιεχοµένου και λεπτοµερώς ποιος µπήκε, πόσο και για πόση ώρα
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10. Έλεγχος απόδοσης εκπαιδευοµένων

Από τα εργαλεία και την λειτουργία διαχείριση τεστ µπορεί ο εκπαιδευτής ή επόπτης να δει
και διαχειριστεί όλα τα on-line τεστ του προγράµµατος.
Σηµείο 1: Για κάθε τεστ φαίνεται εάν αυτό είναι σε εξέλιξη η έληξε και ο εκπαιδευτής µπορεί
να δει και επεξεργαστεί τις ερωτήσεις που το τεστ περιλαµβάνει.
Σηµείο 2: Πατώντας στις υποβολές εµφανίζεται το ποιοι εκπαιδευόµενοι έχουν υποβάλει
απαντήσεις στο τεστ (µεταφερόµαστε στην επόµενη οθόνη)
Σηµείο 3: Βλέπουµε ποιοι καταρτιζόµενοι απάντησαν στο τεστ, τον βαθµό τους εάν το τεστ
βαθµολογείται αυτόµατα και πατώντας προβολή και βαθµολόγηση µπορεί ο
εκπαιδευτής να δει και τις επιµέρους απαντήσεις που ο εκπαιδευόµενος έδωσε στο
τεστ.
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