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Πξόινγνο 

 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΜΓΔ) εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο» ηεο θαηεχζπλζεο «Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Αληηθείκελν ηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

αμηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ LAMS γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή εθ-

παίδεπζε.  

 

Ζ ΜΓΔ απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε. ην πξψην κέξνο πεξηγξάθεηαη ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξρέο ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο 

Γηδαζθαιίαο, ζηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε θαη Δμ’ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ, εζηηάδνληαο ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο ιεη-

ηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μάζεζεο LAMS. ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεηαη 

ην εξεπλεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο, νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

LAMS πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζηα πιαίζηα καζήκαηνο ηνπ ηνκέα Πιε-

ξνθνξηθήο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπ-

λαο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο εξκελεχνληαη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, θαηαγξάθν-

ληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί-αδπλακίεο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Δπηβιέπσλ Καζεγεηή ηεο Μεηαπηπρηαθήο κνπ Γηα-

ηξηβήο θχξην Κσλζηαληίλν Μπίθν πνπ δέρηεθε λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε ηεο παξνχζαο 

Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Σνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θχξην Δπζχκην 

Βαιθάλν θαζψο θαη ηνλ θαζεγεηή κνπ θαη ζπληνληζηή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αλαπιεξσηή θαζεγεηή θχξην Νηθφιαν Φαραληίδε πνπ δέρζεθαλ λα απνηειέζνπλ ηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο θξίζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. Ηδηαηηέξσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία 

Γξ. Διέλε Ρψζζηνπ γηα ηελ πνιχπιεπξε ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑΛ φπνπ εθαξκφζηεθε ε παξέκ-

βαζε θαζψο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ δηαξ-

θή ζηήξημε ηνπο θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο πα-

ξέκβαζεο.  

 

Σέινο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο 

κνπ γηα ηελ ππνκνλή θαη θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ 

ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο». 
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Αμηνπνίεζε ηνπ LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε  

 

Πεξίιεςε  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο 

LAMS γηα ππνζηήξημε ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγ-

γεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Γφζεθε βαξχηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ελφο εξγαιείνπ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, ψζηε λα αληηκε-

ησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο έληνλεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ κηθηήο ηθαλφ-

ηεηαο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. ρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ καζεζηαθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο κε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ LAMS, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα αμηνινγήζεθαλ, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκα-

ηνο «Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ» ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο ζηε δηάξ-

θεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017. 

 

Ζ έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS γηα ηελ δηεμαγσγή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο 

θαη ηνλ βαζκφ επίδξαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ επίδνζε 

ησλ καζεηψλ. Έρεη ηε κνξθή κίαο κειέηεο πεξίπησζεο - έξεπλαο δξάζεο κηθξήο θιίκαθαο. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε κία πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, 

θαηά ηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο ηξηγσλν-

πνίεζεο, εμαζθαιίζηεθε ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο εμέθξαζαλ ζεηηθέο απφςεηο πεξί ηνπ 

LAMS θαη ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ παξαηεξήζεθε κηθξή αιιά ζεηηθή βει-

ηίσζε ζηε ζπλεξγαζία θαη ηηο επηδφζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα 

ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζεηηθήο επελέξγεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο θαη ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε.  
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Exploitation of LAMS to support Differentiated Teaching in Secondary Vocational 

Education 

 

Abstract 

 

In this study we investigated the exploitation of the learning management system LAMS to 

support Differentiated Instruction in Secondary Vocational Education. Emphasis has been 

given in the use of an e-learning tool to reinforce the traditional way of teaching, in order to 

address the phenomenon of intense diversity of Vocational School’s mixed ability classes. 

There have been designed and implemented Differentiated learning teaching activities with 

Learning Activity Management System LAMS, which have then been evaluated in the 

framework of "Computer Programming" Course in the third grade of the IT sector during 

the school year 2016-2017. 

 

The research aims to record students' attitudes towards the exploitation of LAMS with Dif-

ferentiated learning teaching activities and the extent of the influence of educational inter-

vention at the students' cooperation and performance. This research is a case study - small-

scale action research. In order to carry out our research, a multi-method approach has been 

followed, in which quantitative and qualitative data have been collected with students' par-

ticipation in the educational intervention. The reliability and validity of the research data 

have been ensured via Triangulation technique. 

 

The research results students' expressed positive opinions about the LAMS and the learning 

activities, while there was a small but positive improvement in the students' cooperation 

and performance. The results support the positive effects of the LAMS exploitation to the 

support of Differentiated Teaching in Secondary Vocational Education. 

 

 

Keywords: Secondary Vocational Education, Differentiated Instruction, Learning Activity 

Management System LAMS, Blended Learning, Collaborative Learning 
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1 

 

Δηζαγσγή 

 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθ-

παίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ηεο Μαζεηείαο (Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ, 2016), ν ξφινο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ) είλαη 

δηηηφο: επαγγεικαηηθφο θαη θνηλσληθφο. Ο επαγγεικαηηθφο ξφινο αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ απνθνίησλ ψζηε «λα είλαη ηθαλνί λα εηζέιζνπλ κε επηηπρία θαη αμηώζεηο ζην επάγγει-

κα», ελψ ν θνηλσληθφο ηεο ξφινο αθνξά «ηελ πξνεηνηκαζία ησλ απνθνίησλ γηα ηε δσή», κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δεκη-

νπξγψληαο έλα ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο (Τπνπξγείν Παηδεί-

αο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2016, ζ. 3). Σα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑΛ) είλαη κέ-

ξνο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ηεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο πνπ απνηειεί ππνζχζηεκα ηεο ΔΔΚ.  

 

Έξεπλεο ζε φιεο ηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο πνπ εγγξάθνληαη ζε ζρν-

ιεία Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο έρνπλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο 

ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξά-

γνληεο (Κνληαμήο, 2016). ηελ Διιάδα, νη κηζνί πεξίπνπ καζεηέο δειψλνπλ φηη επηιέγνπλ 

ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ιφγσ ηνπ θφβνπ απνηπρίαο ηνπο ζην Γελη-

θφ Λχθεην, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή πξνέιεπζε, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, ξνπή ζε θαηλφκελα 

παξαβαηηζκνχ, ρακειή απηνεθηίκεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αδηαθνξία θαη απνζάξξπλζε, 

καζεζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο/πξνβιήκαηα, ζνβαξά καζεζηαθά θελά θαη ρακειέο πξνζσπηθέο 

πξνζδνθίεο (Κνληαμήο, 2016· Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2016). 

 

O καζεηηθφο πιεζπζκφο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα ζηελ Διιάδα 

πνηθίιιεη. ε κία ηάμε, ζπλαληάκε καζεηέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, δεμηφηεηεο 

θαη θιίζεηο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν. Απαξηίδνπλ κία 

ηάμε κηθηψλ ηθαλνηήησλ, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Υαξαιάκπνπο (1999) ηα άηνκα έρνπλ δηα-

θνξεηηθά ηαιέληα, ελδηαθέξνληα, αλάγθεο, δπλαηφηεηεο, ηξφπν κάζεζεο θαη πξέπεη λα εξ-

γάδνληαη πάλσ ζε νκαδηθνχο ή αηνκηθνχο ζηφρνπο, κε πιήξε ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηε-
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ηαο. Παξάιιεια ε ζπλεξγαζία απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο κάζεζεο. Ζ ζρνιηθή ηάμε α-

πνηειεί κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο, φπνπ νη άλζξσπνη θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ «ζεβό-

κελνη θαη αμηνπνηώληαο ηε δηαθνξεηηθόηεηα» ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ 

(Υαξαιάκπνπο, 1999, ζ. 11). Αλαιφγσο νη καζεηέο, ζηα πιαίζηα κίαο νκάδαο ζπλεξγαζίαο, 

κνηξάδνληαη ζθέςεηο, γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, αλαπηχζζνληαο ζρέζεηο 

αιιεινθαηαλφεζεο, αιιειεγγχεο θαη αιιειναπνδνρήο (Υαξαιάκπνπο, 1999, ζ. 11). 

 

Ζ αλνκνηνγέλεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα ηεο εθπαηδεπ-

ηηθήο θνηλφηεηαο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζε κία κηθηή ηάμε αληηκεησπίδεη πνιιαπιέο πξνθιήζεηο 

(Tomlinson, 2001/2015) θαζψο νθείιεη λα αλαγλσξίζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο ζηελ νπνία θαιείηαη λα δηδάμεη, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε παηδηνχ (Υα-

ξαιάκπνπο, 1999, ζ. 11). Γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο (καζεζηαθέο, θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θ. ά.) 

αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή πξέπεη λα βξεη εθείλνπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα δηαθν-

ξνπνηεζεί ε δηδαζθαιία (Tomlinson, 2003). Ζ Βαιηαληή (2015, ζ. 8) ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

απνκάθξπλζεο απφ «κνλνδηάζηαηεο, παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο» θαη ηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο (ΓΓ) σο κία ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο έληνλεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ κηθηήο ηθαλφηεηαο (Βαιη-

αληή, 2015· Βαζηάθε, 2010· Tomlinson et al., 2003) αιιά θαη ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο 

(Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008). 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα πνηθίια ελδηαθέξνληα, ην καζεζηαθφ 

πξνθίι θαη ηελ εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ, δηαθνξνπνηψληαο ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία 

θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ψζηε ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο δηδαθηηθέο θαη νξγαλσ-

ηηθέο ζηξαηεγηθέο λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα αληαπνθξί-

λεηαη ζηελ ηππηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηάμεηο κεηθηψλ ηθαλνηήησλ (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ 

& Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 116· Tomlinson, 1999/2010). Ζ Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία 

(ΓΓ) είλαη έλαο νξγαλσκέλνο θαη ηαπηφρξνλα επέιηθηνο ηξφπνο πξνζαξκνγήο ηεο δηδα-

ζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξνζαξκφδνπλ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηηο πεγέο, ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζε-

ηψλ ηνπο, είηε ζε αηνκηθφ είηε ζε νκαδηθφ επίπεδν, κε ζηφρν λα επηηχρνπλ ηελ κέγηζηε κα-

ζεζηαθή δπλαηφηεηα ηνπ θάζε καζεηή ζε κία ηάμε (Tomlinson et al., 2003, ζ. 121).  
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Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο καξηπξνχλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

ΓΓ σο πξνο ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, αλεμαξηή-

ησο επηπέδνπ εηνηκφηεηαο εθπαίδεπζεο (Βαιηαληή, 2015· Βαιηαληή, Κνπηζειίλε, & Κπξη-

αθίδε, 2010· Dosch & Zidon, 2014· Santangelo & Tomlinson, 2009· Theodoropoulou, 

Kaskaveli, & Fragkouli, 2015). Χο αδπλακίεο θαηαγξάθνπλ ηνλ κεγάιν ρξφλν πξνεηνηκα-

ζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε ελφο καζήκαηνο ΓΓ θαη ηα πξνβιήκαηα ζπλεξγαζί-

αο ησλ καζεηψλ. Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη ε ΓΓ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

δηαδεδνκέλε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ζην εμσηεξηθφ, ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε - κε εμαίξε-

ζε ηελ Κχπξν - παξνπζηάδεηαη έλα ζεκαληηθφ θελφ ηφζν εξεπλεηηθά φζν θαη ζε επίπεδν 

θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο αλεμαηξέησο (Theodoropoulou et al., 2015). 

 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ΓΓ, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο, ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ειε-

θηξνληθήο κάζεζεο, ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηα ελδηαθέξνληα θαη ην ζηπι κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ (Κνπηζνπξάθε & Μπεξθνχηεο, 

2014). Οη Haelermans, Ghysels, & Prince (2015) δηαπηζηψλνπλ φηη ε ςεθηαθή ΓΓ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνπξγήζεθαλ ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα θαη ζπζηήκαηα δηδαζθα-

ιίαο θαη κάζεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κάζεζεο, κέζσ ηεο δηεπθφ-

ιπλζεο πξφζβαζεο ζε πφξνπο θαη ππεξεζίεο, αιιά θαη ηεο εμ’ απνζηάζεσο ζπλεξγαζίαο 

(Κφκεο, Αβνχξεο, & Καηζάλνο, 2009). ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπζηεκάησλ ππάγνληαη 

θαη ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΓΜ) (Learning Management System, LMS), 

ζπζηήκαηα πνπ ν ζρεδηαζκφο ηνπο βαζίδεηαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη επηηξέπνπλ ζε εθ-

παηδεπηηθνχο θαη/ή καζεηέο λα κνηξάδνληαη πιηθφ, λα ππνβάινπλ εξγαζίεο, λα επηθνηλσ-

λνχλ δηαδηθηπαθά. (Lonn & Teasley, 2009), φπσο Moodle, Blackboard, Sakai, eClass, 

LAMS θηι. ε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ 

LAMS (Learning Activity Management System, χζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξα-

ζηεξηνηήησλ), (https://www.lamsfoundation.org/) γηα ηελ ππνζηήξημε ΓΓ, θαζψο δηαζέηεη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο (Εήζθνο & Παπαδάθεο, 

2015· Λενληίδεο & Παπαδάθεο, 2013).  

 

http://reviews.in.gr/greece/elearning/article/?aid=1231109358
https://www.lamsfoundation.org/
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Σν LAMS (Learning Activity Management System, χζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ) (https://www.lamsfoundation.org/) απνηειεί έλα απφ ηα πην γλσζηά θαη 

ψξηκα εξγαιεία ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ πινπνηεί ηηο αξρέο ηνπ ρεδηαζκνχ Μάζεζεο 

(Learning Design) (Britain, 2004). Τπνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη επνπηεία 

ςεθηαθψλ καζεκάησλ γηα δηα δψζεο, κηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Δπαγγέινπ, 

Θεκειήο, & Σδηνπκάθεο, 2015). Γηαζέηεη κία επξεία γθάκα εξγαιείσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

δηαθφξσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο δηδαθηηθέο ηνπο αλάγθεο αιιά θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο (Dalziel, 2003· Papadakis, Dovros, Paschalis, & Rossiou, 

2012). 

 

ε έξεπλεο δηαπηζηψλεηαη ε επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εληάμνπλ ην LAMS ζηε δηδα-

θηηθή ηνπο πξάμε, θαζψο βξίζθνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπ απιφ θαη εχρξεζην (Papadakis et al., 

2012· Παπαδάθεο, Φαθηνιάθεο, Ρψζζηνπ, & Παζράιεο, 2012). Δπηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε 

θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε αηνκηθψλ είηε 

νκαδηθψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξέο νκάδεο ή ζηελ νινκέιεηα. (Dalziel, 2003· Δπαγγέ-

ινπ θ.α., 2015· Παπαδάθεο, Παζράιεο, Ρψζζηνπ, & Γφβξνο, 2010). Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν 

εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη κεηψλνπλ ην θφξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Αξαπνγηάλλεο, Παζράιεο, & Παπαδάθεο, 

2013· Papadakis et al., 2012), ηδηαηηέξσο κάιηζηα εάλ ζρεδηάδνπλ λα εθαξκφζνπλ πξαθηη-

θέο ΓΓ. Ζ εθαξκνγή ΓΓ, πνιχ πεξηζζφηεξν ε ςεθηαθή, απαηηεί αξθεηφ θφπν θαη ρξφλν εθ 

κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, ηθαλφ-

ηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο (Βαιηαληή, 2015· Morgan, 2014· Pettig, 2000). 

 

Έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα ηε αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο LAMS ζηε Γεπηεξνβάζκηα θαη 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαηαιήγνπλ ζε ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα φρη κφλν σο πξν ηε ζηάζε 

θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ/θνηηεηψλ αιιά θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπο 

(Alexander, 2010· Butler, 2004· Καδαληδήο, ηακάηεο, Πξαηζφιε, & Αζεκαθνπνχινπ 

2015· Karakostas & Demetriadis, 2011· Katsenos & Papadakis, 2011· Κνθθηλίδε, Κνπ-

ηζνχγθνπινο, Παπαδνπνχινπ, & Παζραιίδνπ, 2008· Παζράιεο & Παπαδάθεο, 2009· Φα-

θηνιάθεο & Παπαδάθεο, 2011). Ζ ρξήζε δε ηνπ LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΓΓ έρεη 

επηρεηξεζεί ζε αξθεηέο έξεπλεο θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά (Αξαπνγηάλλεο 

θ.α., 2013· Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015· Λενληίδεο & Παπαδάθεο, 2013). Μεηαμχ ησλ 
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πξνηάζεσλ πνπ θάλνπλ νη εξεπλεηέο είλαη ε επαλάιεςε ηεο εθαξκνγήο αλάινγσλ θαηλν-

ηφκσλ πξαθηηθψλ, κε ζηφρν ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ πεξαηηέξσ δηε-

ξεχλεζε ηεο ρξήζεο LAMS θαη ΓΓ. Σo γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηελ επηινγή ηνπ σο βαζη-

θνχ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κά-

ζεζεο LAMS γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο έληνλεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ κηθηήο 

ηθαλφηεηαο (Βαιηαληή, 2015· Βαζηάθε, 2010· Tomlinson et al., 2003). πγθεθξηκέλα δηε-

ξεπλάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΓΓ ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθαλ, πινπνηήζε-

θαλ θαη αμηνινγήζεθαλ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ΓΓ ζε κάζεκα Πιεξνθνξηθήο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017. Ζ παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζηε θαηαγξαθή ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ LAMS γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγη-

ζηψλ» ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ), θα-

ζψο θαη ην βαζκφ επίδξαζεο ηεο ρξήζεο ηνπ LAMS ζηελ επίδνζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο εζηηάδνπκε ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 ε πνην βαζκφ είλαη εχρξεζην ην LAMS γηα ηε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ΓΓ; 

 ε πνην βαζκφ ζπλεξγάζηεθαλ νη καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS; 

 ε πνην βαζκφ παξαηεξείηαη βειηίσζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κεηά ηελ πιν-

πνίεζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS; 

 

Ζ έξεπλα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη ηε κνξθή κίαο κειέηεο πεξίπησζεο-

έξεπλαο δξάζεο, πξνθεηκέλνπ «λα επαιεζεπζεί, λα εληζρπζεί θαη λα επεθηαζεί ε γλώζε ησλ 

ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ ηα παηδηά θαη ησλ κέζσλ κε ηα νπνία ηα ζρνιεία πεηπ-

ραίλνπλ ηνπο ζθνπνύο ηνπο» (Cohen, Manion, & Morrison, 2000/2008, ζ. 309). Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζπιιέγνληαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα.  
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ρεδηάδνληαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ΓΓ, κε ζηφρν 

νη πεξηζζφηεξεο λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο καζεηέο δηα δψζεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

ελφο ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο θαη θάπνηεο άιιεο εμ απνζηάζεσο. ηε ζπλέ-

ρεηα νη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηε αμηνπνίεζε ηνπ LAMS γηα 

ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ, ηελ επίδνζε θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. Δπίζεο, 

δηεξεπλψληαη ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο επνπηείαο ηνπ LAMS, ελψ καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ζε δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο. Έηζη, ζπγθεληξψλνληαο θαη επηβεβαηψλνληαο ζηνηρεία απφ δη-

αθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ (Creswell, 2012, ζ.299) εθαξκφδνπκε ηελ ηερληθή ηεο ηξηγσ-

λνπνίεζεο, αθνχ επέξρεηαη αιιεινζπκπιήξσζε θαη αιιεινεπαιήζεπζε ησλ ζπιιερζέ-

λησλ δεδνκέλσλ (Εαθεηξφπνπινο, 2005, ζ. 159). 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο πνπ έρεη ε ρξήζε 

ηνπ LAMS ζηελ εθαξκνγή ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Καζψο απμάλεηαη ν βαζκφο ελεξγνπνίεζεο θαη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ γηα εθπαίδεπζε, νδεγνχκαζηε ζε κηθξή βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο θαη 

γνληκφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Δπειπηζηνχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα ζέ-

ζνπλ έλα αθφκε «ιηζαξάθη» ζην νηθνδφκεκα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ γίλεηαη γηα 

ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ ελίζρπζεο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζε ηάμεηο καζεηψλ κη-

θηψλ ηθαλνηήησλ θαη ζηνλ ρψξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

Αθνινπζεί κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο. Σα πξψηα ηξία θεθάιαηα απν-

ηεινχλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε έξεπλα. ην πξψην θεθάιαην ηεο εξ-

γαζίαο παξαζέηνπκε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο ΓΓ. Αλαθέξνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο 

φπνπ εθαξκφδεηαη, ζην ξφιν πνπ θαιείηαη λα επηηειέζεη ν εθπαηδεπηηθφο, αιιά θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Αλαθέξνληαη κέζνδνη θαη 

ζηξαηεγηθέο ΓΓ, θάλνληαο ηδηαίηεξε κλεία ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ζηε ρξήζε ηεο 

Σερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ. 

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην μεθηλά κε ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζε-

ζεο θαη ηελ Δμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Αλαθέξνληαη νη κνξθέο ηνπο θαη ν ξφινο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ αλάπηπμή ηνπο, εζηηάδνληαο ζηα δηαδηθηπαθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 
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θαη δε ζηα ζπλεξγαηηθά. Σν θεθάιαην ηειεηψλεη κε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ Μαζεζηαθφ 

ρεδηαζκφ, θαζψο ην LAMS απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ εξγαιείν ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

πνπ πινπνηεί ηηο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ κάζεζεο. 

 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηή-

ησλ ηνπ LAMS. Καηαγξάθνπκε ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο επηινγήο ηνπ έλαληη άιισλ ινγηζκη-

θψλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε έξεπλεο ζρεηηθά κε ην 

LAMS θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΓΓ. 

 

Σν ηέηαξην, πέκπην θαη έθην θεθάιαην απνηεινχλ ην εξεπλεηηθφ-κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο. ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθνπκε ηνλ ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Οξίδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ε νπνία απνηειεί κία κειέηε 

πεξίπησζεο έξεπλαο δξάζεο κηθξήο θιίκαθαο. Πξνζδηνξίδεηαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, πα-

ξαζέηνληαη νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία πξνζέγγηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (εξσ-

ηεκαηνιφγην, ζπλέληεπμε, πεξηβάιινλ επνπηείαο LAMS, εξγαιεία θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ ASSURE) θαζψο θαη ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Σν πέκπην θεθάιαην αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβα-

ζεο. Αλαθέξεηαη ην πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηεο θαη νη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο πνπ βαζίζηεθαλ 

ζηα βήκαηα ηνπ κνληέινπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ASSURE. Παξαζέηνληαη νη θάζεηο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ΓΓ πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζην LAMS, νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ δηδαζθαιία ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

«Γνκέο Γεδνκέλσλ - Λίζηεο» ηνπ καζήκαηνο «Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ» ηεο Γ’ 

ηάμεο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΠΑΛ. 

 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ζε ζπζρέηηζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκα-

ηα. Γίλνληαη ζρφιηα «πξψηνπ επηπέδνπ» θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πίλαθεο θαη γξαθήκαηα, ρσ-

ξίο αθφκα λα εξκελεχνληαη ζε βάζνο ηα επξήκαηα θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ.  

 

Αθνινπζεί ην έβδνκν θεθάιαην πνπ απνηειεί ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο έξεπλαο. 

Παξνπζηάδνπκε θαη εμεγνχκε ηα επξήκαηα ζε ζπζρέηηζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

ζπλδένληαο ηα κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Σα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ LAMS γηα εθαξκνγή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ, δηεξεπλψληαο 
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παξάιιεια ην βαζκφ επίδξαζεο ηεο παξέκβαζεο ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επίδνζε ησλ κα-

ζεηψλ. Αλαθέξνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο έξεπλαο θαη θαηαιήγνπκε ζε 

πξνηάζεηο πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη πεξαηηέξσ έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1. Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Ενχκε ζε κία επνρή πνπ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη νη ξαγδαίεο αιιαγέο, ν αληαγσληζκφο 

θαη ε θνηλσληθή-νηθνλνκηθή ξεπζηφηεηα. ηφρνο ινηπφλ ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη απιά ε κε-

ηάδνζε γλψζεσλ αιιά ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ επηθνηλσληαθψλ, θνηλσληθψλ, ςεθηαθψλ, 

κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, EACEA, Eurydice, 2012), πξνθεηκέλνπ 

ν καζεηήο λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα. Ζ Tomlinson θαη νη ζπλεξγά-

ηεο ηεο (2003) ζεσξνχλ φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κπνξέζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο λα αληεπε-

μέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο (καζεζηαθέο, θνηλσληθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θ.ά.) αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή είλαη λα βξεη εθείλνπο ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ζα δηαθνξνπνηεζεί ε δηδαζθαιία.  

 

1.2 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο – Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 ν Hopf (1976/1982, ζ. 21) ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο σο ζπλψλπκε ηεο νκαδνπνίεζεο θαη ηεο νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηελ νξίδεη σο «ηε δηαίξεζε ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, ζύκθσλα κε έλα 

ή πεξηζζόηεξα γλσξίζκαηα» (θχιν, ζξεζθεία, ειηθία, επίδνζε). Ζ δηαίξεζε ησλ καζεηψλ 

κπνξεί λα γίλεη αθφκε θαη κε βάζε ηνπο ζρνιηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη 

(Hopf, 1976/1982, ζ. 22), φρη κφλν απφ ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ αιιά θαη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε ζηφρν λα αμηνπνηεζνχλ νη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ (Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 98· Fykaris & Mitsi, 2012, ζ. 919). Με ηνλ φξν ινηπφλ 

δηαθνξνπνίεζε ελλννχληαη νη πξνζπάζεηεο νκαδνπνίεζεο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηελ επί-

δνζή ηνπο ή άιια ραξαθηεξηζηηθά (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 98) 

πνπ γίλνληαη γηα λα αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη ηθαλφηεηεο, νη θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα 
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ησλ καζεηψλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο (Κνζζπβάθε, 2002, ζ. 115). χκθσλα κε ηελ Tomlinson (1999/2010, 

2001/2015) σο δηαθνξνπνίεζε λνείηαη ε αιιαγή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ξνπηίλεο 

δηδαζθαιίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα (επηζπκία θαη ηθαλφηεηα), ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ ζηπι ησλ καζεηψλ. Σέινο, θαηά ηνπο Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ θαη Ππξγησηάθε (2015, ζ. 99) σο δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κά-

ζεζεο νξίδεηαη «ε δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο γλώζεο γηα θάζε καζεηή ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλό-

ηεηαο θαη ε αληαπόθξηζε ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο δηαθνξεηηθώλ γλσζηαθά θαη ζπλαηζζε-

καηηθά καζεηώλ». 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ζεσξία ηεο νηθνδφκεζεο ηεο κά-

ζεζεο (constructivism) θαη ηνπ θνηλσληθνχ νηθνδνκηζκνχ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαηά ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (Βαιηαληή θ.α., 2010). Καηά ηε ζεσξία ηνπ επνη-

θνδνκεηηζκνχ, ε γλψζε θσδηθνπνηείηαη θαη γίλεηαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο κε βάζε 

πξνεγνχκελεο έλλνηεο, ζεκαζηνινγηθά δίθηπα θαη γλσζηηθά ζρήκαηα (Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ θαη Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 120). Οη πξνεγνχκελεο-πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο 

ησλ καζεηψλ είλαη απαξαίηεην ζεκέιην νηθνδφκεζεο ηεο λέαο γλψζεο.  

 

εκαληηθή επίδξαζε ζηελ επνηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο αζθεί ε αιιειεπίδξαζε ησλ κα-

ζεηψλ (θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο) (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ θαη Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 

121), ζε κία ηάμε φπνπ είλαη νξγαλσκέλε ψζηε λα ζπλδπάδεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία 

κε ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ εξγαζία ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (ζ. 112). Βαζηθφ 

δνκηθφ ζηνηρείν ηεο έλλνηαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, έλαο φξνο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έλλνηα ηεο «δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο» ηνπ Vygotsky, ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ζην νπνίν ν καζεηήο βξίζθε-

ηαη ζε κηα γλσζηηθή πεξηνρή (απηψλ πνπ ν καζεηήο κπνξεί λα επηηχρεη απφ κφλνο ηνπ) θαη 

ηνπ επηπέδνπ πνπ ν καζεηήο κπνξεί λα θηάζεη αλ βνεζεζεί απφ ζπλνκειίθνπο ηνπο ή πην 

έκπεηξνπο (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ θαη Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 101).  

 

Ζ Γηαθνξνπνίεζε δελ είλαη ζπληαγή δηδαζθαιίαο. Γελ είλαη θάηη πνπ ν εθπαηδεπηηθφο θά-

λεη φηαλ έρεη ρξφλν. Αληηζέησο είλαη κία θηινζνθία, έλαο ηξφπνο ζθέςεο γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε (Tomlinson, 2000, ζ. 1· Tomlinson, 2001/2015, ζ. 110). Οη Starling θαη 
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Saunders (1993, φπ. αλαθ. ζηνπο Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008, ζ. 13) ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

δηαθνξνπνίεζε πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί πεξηζζφηεξν σο παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε παξά 

σο νξγαλσηηθή, γηαηί ζην επίθεληξφ ηεο βξίζθεηαη ν ίδηνο ν καζεηήο, ελψ νη Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ θαη Ππξγησηάθεο (2015, ζ. 115) ζεκεηψλνπλ φηη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθα-

ιίαο είλαη ηφζν νξγαλσηηθή φζν θαη παηδαγσγηθή, επηηξέπνληαο ζε φια ηα παηδηά λα επηηχ-

ρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξέο ηνπο αλά-

γθεο. Ζ παηδαγσγηθή δηαθνξνπνίεζε αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ελψ ε νξγαλσηηθή αθν-

ξά ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ησλ πιηθψλ, ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη 

αμηνιφγεζεο (Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008).  

 

Δπνκέλσο ε Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία (ΓΓ) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο νξγαλσκέλνο 

θαη ηαπηφρξνλα επέιηθηνο ηξφπνο πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαηά ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί πξνζαξκφδνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, 

ηηο πεγέο, ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβαδίζνπλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, είηε ζε αηνκηθφ είηε ζε νκα-

δηθφ επίπεδν, κε ζηφρν λα επηηχρνπλ ηελ κέγηζηε καζεζηαθή δπλαηφηεηα ηνπ θάζε καζεηή 

ζε κία ηάμε (Bearne, 1996· Tomlinson et al., 2003, ζ. 121).  

 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο δηαθξίλνπκε ηελ εμσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε (καθξν-επίπεδν), 

πνπ αθνξά ηνπο ηχπνπο ησλ ζρνιείσλ, ηηο βαζκίδεο θαη ηηο ηάμεηο θαη ηελ εζσηεξηθή δηαθν-

ξνπνίεζε (κηθξν-επίπεδν), πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηα-

δηθαζίαο. ηα πιαίζηα ηεο εζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο επηρεηξείηαη κία δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ε νπνία πξνζπαζεί λα εμαηνκηθεχζεη ηε δηδαζθαιία, νξίδνληαο νκάδεο καζε-

ηψλ κέζα ζε κία ηάμε, κε θξηηήξην ηελ επίδνζε ζηα δηάθνξα καζήκαηα, ηηο θιίζεηο, ηα ελ-

δηαθέξνληα θαη ηα ηαιέληα (Βαζηάθε, 2010). 

 

Ζ ΓΓ δελ είλαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φπνπ ν εθπαηδεπηη-

θφο πξνζπαζνχζε λα αλαζέζεη δηαθνξεηηθή εξγαζία ζε θάζε καζεηή θαη θαηαθεξκάηηδε ηε 

δηδαζθαιία ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ λα ηαηξηάδεη κε αθξίβεηα ζην αξρηθφ 

επίπεδν θάζε καζεηή, θαζηζηψληαο ηε δηαδηθαζία εμαληιεηηθή γηα ηνλ ίδην, αιιά θαη ηε 

κάζεζε απνζπαζκαηηθή θαη άλεπ ζεκαζίαο. Ζ ΓΓ δε ζεκαίλεη εξγαζία ησλ καζεηψλ ζε 

ζηαζεξά ηξία ή ηέζζεξα επίπεδα ή νκάδεο, ζε πεξηβάιινλ ρανηηθφ θαη άλαξρν, νχηε ζε-
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καίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο παξέρεη επθνιφηεξεο εξσηήζεηο ή ιηγφηεξεο αζθήζεηο ζηνπο κα-

ζεηέο ηνπ (Tomlinson, 2001/2015). 

 

ε κία δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε, ν εθπαηδεπηηθφο ππνζέηεη φηη «νη δηαθνξεηηθνί καζεηέο έ-

ρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο», νπφηε «ζρεδηάδεη πξνθαηαβνιηθά κε πνηθίινπο ηξόπνπο ην πώο 

ζα θηάζεη ν καζεηήο ζηε κάζεζε θαη πσο ζα είλαη ζε ζέζε λα δείμεη όηη ηελ θαηέρεη» (Tom-

linson, 2001/2015, ζ. 15). Δπνκέλσο ε ΓΓ είλαη καζεηνθεληξηθή, κε ηνπο καζεηέο λα θα-

ινχληαη λα αλαιάβνπλ ζεκαληηθή επζχλε γηα ηε κάζεζή ηνπο, ελψ είλαη πεξηζζφηεξν πνην-

ηηθή παξά πνζνηηθή θαζψο εζηηάδεη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο θαη φρη ζηελ 

πνζφηεηα (Tomlinson, 2001/2015, ζ. 18). 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ζεκειηψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο αδηαθνξνπνίεηεο χιεο 

ζε βαζηθέο γλψζεηο (ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθνπκε) θαη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο (απηέο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ). Οη Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ θαη Ππξγησηάθεο (2015, ζ. 142) ζπλερίδνπλ ηε δηάθξηζε ησλ γλψζεσλ θαη ζε 

κεηαζρεκαηηζηηθέο γλψζεηο (απηέο πνπ πάλε πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξν-

γξάκκαηνο θαη ηεο αλάπηπμεο), κε ην ζθεπηηθφ φηη «ε δηαθνξνπνίεζε δε γίλεηαη κόλν γηα 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ κε ρακειή επίδνζε θαη καζεζηαθά πξνβιήκαηα αιιά 

θαη γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ παηδηώλ κε ηαιέλην ή πξνρσξεκέλε γλώζε ζε ζρέζε κε ην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα».  

 

1.3 Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

 

Ζ Tomlinson (1999/2010) αλαθέξεη θάπνηεο βαζηθέο αξρέο, ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο 

ιακβάλεη ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1.1. 

 Δπηθέληξσζε ζηηο νπζηψδεηο έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο. 

 Αληαπφθξηζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

 πλερήο θαη απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε καζεηή, πξηλ, θα-

ηά θαη κεηά ηε δηδαζθαιία. 

 Οπζηαζηηθή ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηελ δηδαζθαιία. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 
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 πκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε αμηφινγεο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. 

 Δπέιηθηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, κε ρξήζε πνηθίισλ δηδαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. 

 Πξνψζεζε ηφζν ηεο αηνκηθήο φζν θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο κέζσ ζρεκάησλ επέ-

ιηθηεο νκαδνπνίεζεο. 

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αηνκηθήο επηηπρίαο. 

 

 

Δηθόλα 1.1. Βαζηθέο αξρέο Γηαθνξνπνίεζεο 

 

1.4 Υαξαθηεξηζηηθά κίαο δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεο 

 

Κακία αίζνπζα δηδαζθαιίαο δε κνηάδεη κε θάπνηα άιιε. Όκσο κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

ζηελ νπνία γίλεηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο δηαθέξεη ζε πνιιά ζεκεία ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ παξαδνζηαθή. χκθσλα κε ηελ Tomlinson (1999/2010, ζ. 31) ζε κία αίζνπζα δηδα-

ζθαιίαο κε δηαθνξνπνίεζε νη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ κειεηψληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο ελψ ε αμηνιφγεζε έρεη δηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα θαη 

είλαη ζπλερήο, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Ζ 
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λνεκνζχλε έρεη πνιιαπιέο κνξθέο θαη ε επίδνζε ηνπ καζεηή εμαξηάηαη απφ ην ζεκείν εθ-

θίλεζήο ηνπ.  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ελδηαθέξνληα, ηελ εηνηκφηεηα θαη 

ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο, αλαζέηνληαη ζηνπο καζεηέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο εξγαζίαο θαη 

παξέρνληαη πνιιαπιά πιηθά. Ζ κάζεζε εζηηάδεη ζηε ρξήζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε βαζηθψλ αξρψλ θαη ελλνηψλ θαη ζηελ απνηχπσζε ηδεψλ θαη γεγνλφησλ κε πνι-

ιαπιέο κνξθέο. Ο δε ρξφλνο εξγαζίαο πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Tomlin-

son, 1999/2010, ζ. 31). 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ, δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιεινβνήζεηα ησλ καζεηψλ θαη 

αμηνινγεί ηνπο καζεηέο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηή-

ησλ ηνπο θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπο σο καλζάλνληεο (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 32). 

 

1.5 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 

Ζ ΓΓ απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαζέηεη ζέιεζε αιιά θαη θαηάιιειε ζεσξεηηθή 

θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ζπλερήο επηκφξθσζεο θαη πξνζπά-

ζεηαο εθαξκνγήο ηεο (Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008). Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηαθν-

ξνπνίεζεο καζαίλεη φρη κφλν ν καζεηήο αιιά θαη ν εθπαηδεπηηθφο, «αξθεί λα αζθεί απην-

θξηηηθή ζηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ κε ηξόπν πνπ λα ιακβάλεη αλαηξνθνδόηεζε θαη λα 

δηαθνξνπνηεί ηελ εξγαζία ηνπ απνηειεζκαηηθά» (Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008, ζ. 9).  

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θάλεη ηξία ζεκαληηθά βήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΓ. 

Σν πξψην είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ν νξηζκφο ησλ βαζη-

θψλ ελλνηψλ-γλψζεσλ πνπ ζα πξέπεη φινη νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα επη-

ηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο. Σν δεχηεξν είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κα-

ζεηψλ θαη ην ηξίην είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, αμηνπνηψληαο ηηο πιε-

ξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην πξνεγνχκελν βήκα (Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015· Tomlinson, 1999/2010). 
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Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παχεη λα είλαη πξσηαγσληζηηθφο. Αληηζέησο ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη απνηειεζκαηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

βάζεη ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ ηνπ (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ & 

Ππξγησηάθεο, 2015). Ζ δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ βνεζά ηνλ εθ-

παηδεπηηθφ λα πξνγξακκαηίζεη θαιχηεξα ηελ ΓΓ, ε νπνία απνηειεί κία απαηηεηηθή θαη 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία (Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008). 

 

1.6 ηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο θαηά ηε Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ ΓΓ ζηελ αίζνπζά ηνπο, κπνξνχλ λα δηα-

θνξνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία, ηα απνηειέζκαηα/πξντφληα θαη ην καζεζηα-

θφ πεξηβάιινλ αλάινγα κε ηελ εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ, ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ην κα-

ζεζηαθφ πξνθίι, ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο δηδαθηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο (Κνπ-

ηζειίλε-Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 116· Tomlinson, 1999/2010) (Δηθφλα 1.2).  

 

 

Δηθόλα 1.2. Υάξηεο ελλνηψλ γηα κία απνηειεζκαηηθή Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία. Αλα-

δεκνζίεπζε απφ Institutes on Academic Diversity, 2016. 
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Ζ εηνηκόηεηα (readiness) είλαη «ην ζεκείν εηζόδνπ ελόο καζεηή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα 

ή δεμηόηεηα» (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 22), ην ελδηαθέξνλ (interest) αλαθέξεηαη «ζηελ έι-

με, ηελ πεξηέξγεηα ή ην πάζνο ελόο καζεηή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κηα δεμηόηεηα» 

(Tomlinson, 1999/2010, ζ. 23), ελψ ην καζεζηαθό πξνθίι (learning profile) αλαθέξεηαη 

«ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπκε θαη κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηνλ ηύπν λνεκνζύλεο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ην άηνκν» (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 23). 

 

χκθσλα κε ηελ Tomlinson (1999/2010, ζ. 22), ην πεξηερόκελν (content) πεξηιακβάλεη «ηηο 

γλώζεηο, ηηο έλλνηεο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ν εθπαηδεπηηθόο επηδηώθεη λα κάζνπλ νη καζεηέο, 

θαζώο θαη ηα πιηθά ή ηνπο κεραληζκνύο κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε κάζεζε», δηα-

ζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Ζ 

δηαδηθαζία (process) πεξηγξάθεη «ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ νξγαλσζεί κε ζθνπό λα δηα-

ζθαιηζηεί όηη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο νπ-

ζηώδεηο ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο», κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο (Tomlinson, 

1999/2010, ζ. 22). Σα απνηειέζκαηα (products) είλαη «ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

δείρλνπλ ηη έκαζαλ θαη πσο κπνξνύλ λα δηεπξύλνπλ πεξαηηέξσ απηό πνπ έκαζαλ» ρξεζηκν-

πνηψληαο πνηθίινπο ηξφπνπο, ζπλήζσο κέζα απφ κηα ηειηθή εξγαζία (Βαιηαληή & Κνπηζε-

ιίλε, 2008· Tomlinson, 1999/2010, ζ. 22). Σν δε καζεζηαθό πεξηβάιινλ (learning environ-

ment) πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα εμαζθαιίζεη έλα πεξηβάιινλ 

αιιεινζεβαζκνχ θαη αιιεινυπνζηήξημεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φπνπ ην πεξηερφκελν ζα 

απνηειεί ηνλ θαηαιχηε γηα ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, δεκηνπξγψ-

ληαο κία απνηειεζκαηηθή θνηλσλία κάζεζεο (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη 

ηηο ελέξγεηεο δηακφξθσζεο θαηάιιεινπ ρψξνπ, επίπισλ, κέζσλ θαη πξφζβαζεο ζ’ απηά, 

αιιά αθφκε θαη ρξήζε θαηάιιεισλ ρξσκάησλ θαη αηζζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, ψζηε λα α-

πνηειεί έλα άλεην πεξηβάιινλ πνπ εληζρχεη ηε καζεζηαθή πξνζπάζεηα ηνπ θάζε καζεηή 

(Βαιηαληή θαη Κνπηζειίλε, 2008).  

 

Οη Βαιηαληή θαη Κνπηζειίλε (2008) ζεκεηψλνπλ φηη εθηφο απφ ηελ εηνηκφηεηα, ηα ελδηα-

θέξνληα θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε αιιά εληνπίδνληαη πέξα απφ 

ην ζρνιηθφ ρψξν, φπσο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ε απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ, 

ελψ ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο δελ έγθεηηαη κφλν σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε δηα-

δηθαζία, ην απνηέιεζκα, θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε 
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ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ α-

πνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ. 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαθνξνπνηήζεη φια ηα ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο 

(πεξηερφκελν, δηαδηθαζία, απνηέιεζκα) ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηψλ (εηνηκφηεηα, ελδηαθέξνλ, καζεζηαθφ πξνθίι) (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 23), φ-

ηαλ ζρεδηάδεη έλα κάζεκα ή κία ελφηεηα καζήκαηνο. Ζ επηινγή πεξί ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

δηαθνξνπνηήζεη θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ ηνπ πνπ ζα ιάβεη ππφςε ηνπ, ε-

μαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη κέζσ ζπλερνχο αμηνιφγεζεο, πνπ ζηνρεχεη πεξηζ-

ζφηεξν ζηελ βνήζεηα θαη ηε βειηίσζε ησλ καζεηψλ ηνπ παξά γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ια-

ζψλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 22).  

 

Ζ αμηνιφγεζε ζε κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

είλαη ζπλερήο-δηακνξθσηηθή, ζηνρεχεη ζηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε 

καζεηή, θαζψο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ζα δηαθνξν-

πνηήζεη ηελ πξνζερή δηδαζθαιία ηνπ θαη ζα δηακνξθψζεη ην επφκελν κάζεκα ψζηε λα βν-

εζήζεη ηνλ θάζε καζεηή λα επηηχρεη ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ (Chapman & King, 

2008, ζ. 171· Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 117· Tomlinson, 

1999/2010, ζ. 20). Μεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο ρξεηάδεηαη φηαλ 

εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο, θαζψο νη καζεηέο 

έρνπλ δηαθνξεηηθή καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ε νπνία ζα πξέπεη λα δηαγηγλψζθεηαη ψζηε λα 

ππνζηεξηρζεί ζηε ζπλέρεηα ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Κνπηζειί-

λε-Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 117). ε κία ζρνιηθή ηάμε κηθηήο ηθαλόηεηαο ππάξ-

ρνπλ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ εξγάδνληαη πάλσ ζε νκαδηθνχο ή αηνκηθνχο 

ζηφρνπο, κε πιήξε ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Υαξαιάκπνπο, 1999, ζ. 4). 

 

1.7 Μέζνδνη θαη ηξαηεγηθέο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο ή ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο, 

ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ εθαξκνγή ΓΓ ζηελ ηάμε ηνπ. 

Σν πνηεο φκσο ηειηθά ζα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, ζα εμαξηεζεί απφ ην καζεζηαθφ 
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πξνθίι, ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηνπ (Hall, 2002, φπ. αλαθ. ζηνπο Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008).  

 

1.7.1 Μέζνδνη Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο 

 

Ο Υαξαιάκπνπο (1999, ζ. 25) αλαθέξεη κεζφδνπο ΓΓ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο παηδα-

γσγηθέο αξρέο ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο κίαο ηάμεο κηθηήο ηθαλφηεηαο, φπσο είλαη ε ελεξ-

γνπνίεζε ηνπ καζεηή, ε αιιειεπίδξαζε ζπκκαζεηψλ, ε απηναλάπηπμε ηνπ καζεηή, ν ζε-

βαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. Οη θπξηφηεξεο είλαη ε π-

λεξγαηηθή κάζεζε, ε κέζνδνο ηεο Αλαθάιπςεο, ε κέζνδνο ηεο Ηδενζχειιαο, ε Δμαηνκη-

θεπκέλε κάζεζε, ε κέζνδνο Δξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη ε Αλνηθηή ηάμε (Δηθφλα 1.3). Κα-

κία απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο δελ είλαη παλάθεηα. ε κία ηάμε κηθηήο ηθαλφηεηαο απαη-

ηείηαη επειημία θαη πνηθηιία κεζφδσλ.  

 

 

Δηθόλα 1.3. Μέζνδνη Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο 

 

1.7.2 ηξαηεγηθέο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο 

 

Ζ Tomlinson (Βαζηάθε 2010· Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015· Tomlinson, 

2001/2015) πεξηγξάθεη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο 

(Δηθφλα 1.4). Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη ΓΓ ρξεηάδεηαη λα θάλεη 

κηθξά βήκαηα ζηελ αξρή, επηιέγνληαο λα εθαξκφζεη ιίγεο ζηξαηεγηθέο ρακειήο πξνεηνη-

καζίαο, κε ηηο νπνίεο κάιηζηα λνηψζεη άλεηα (Tomlinson, 2001/2015, ζ. 69). Ζ επηινγή ησλ 
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ζηξαηεγηθψλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα ελδηαθέ-

ξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη απφ ηα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο πνπ ζπι-

ιέγεη ν εθπαηδεπηηθφο πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ δηδαζθαιία (Chapman & King, 2008).  

 

 

Δηθόλα 1.4. ηξαηεγηθέο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο 

 

1.7.3 πλεξγαηηθή κάζεζε 

 

Μεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ΓΓ ππάξρνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε κέζνδν 

ηεο ζπλεξγαηηθή κάζεζεο, φπσο ε κεγηζηνπνίεζε ηεο επίδνζεο θαηά δεχγε ή νκαδηθά 

(Think – Pair – Share), ε ζπλαξκνιφγεζε (Jigsaw) θηι. (Πεηξνπνχινπ, 2011). 

 

χµθσλα µε ην ιεμηθφ ηνπ Γ. Μπαµπηληψηε ζπλεξγαζία ζεµαίλεη: α) «ην λα εξγάδεηαη θα-

λείο από θνηλνύ µε άιινλ ή άιινπο γηα ηελ επίηεπμε θνηλνύ ζηόρνπ» θαη β) «ε αλάπηπμε ζρέ-

ζεσλ αιιεινβνήζεηαο κεηαμύ αηόκσλ ή νκάδσλ, πνπ έρνπλ θνηλνύο ζηόρνπο». Μηα ζπλεξ-

γαζία ρξεηάδεηαη ινηπφλ ηνπιάρηζηνλ δχν εηαίξνπο.  

 

Ζ πλεξγαηηθή κάζεζε είλαη δηαδηθαζία κάζεζεο θαη έλαο απφ ηνπο 3 ηξφπνπο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο ηεο ηάμεο (νη άιινη δχν είλαη ε αληαγσληζηηθή κάζεζε θαη ε αηνκηθή κάζεζε) 

(Υαξαιάκπνπο, 1999, ζ. 25). Χο ζπλεξγαηηθή κάζεζε ή ζπλεξγαηηθφο ηξφπνο εξγαζίαο 
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νλνκάδεηαη ε εξγαζία-κάζεζε ζε νκάδεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε, πνπ ην θαζέλα απνδέρεηαη φια ηα ππφινηπα κέιε, ηνλ 

θνηλφ ζθνπφ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο νκάδαο θαη πνπ ζπκβάιιεη κε ηελ αληαπφθξηζε ζην ξφ-

ιν ηνπ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο νκάδαο (Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 2007, ζ. 83). 

 

Δπνκέλσο, ην βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε δεκηνπξγηθή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή αιιειεπίδξα-

ζε/αιιεινεμάξηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ηελ χπαξμε θαη επηδίσμε θνηλψλ ζθν-

πψλ (Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 2007), ηελ θαηάθηεζε βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

θαη ηελ αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ζπλεξγαζίαο (Υαξαιά-

κπνπο, 1999, ζ. 26). 

 

Αλ θαη ν ζπλεξγαηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο έρεη ακθηζβεηεζεί πνιχ, κειέηεο ζπκπεξαίλνπλ 

φηη απνηειεί κία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, θαζψο απνδείρηεθε φηη 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηθαλνηή-

ησλ, καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη πξνέιεπζεο (Dotson, 2001· 

Υαξαιάκπνπο, 2000) αιιά θαη πνιιά άιια ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα θπξηφηεξα εθ ησλ ν-

πνίσλ είλαη φηη: (Dotson, 2001· Johnson & Johnson, 1986· Johnson, Johnson, & Taylor, 

1993· Slavin, 1991) 

 Δληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ. 

 πκβάιιεη ζηελ πηνζέηεζε ζεηηθψλ απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηα καζήκαηα. 

 Βειηηψλεη ηελ δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία. 

 πκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. 

 Βειηηψλεη ηνλ γξαπηφ-πξνθνξηθφ ιφγν ησλ καζεηψλ. 

 πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο.  

 

1.8 Σερλνινγία θαη Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία 

 

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί κία ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή ΓΓ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, θαζψο νη 

καζεηέο είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη πηζαλφλ λα ζεσξνχλ ηηο παξαδνζηα-

θέο πξνζεγγίζεηο ιηγφηεξν ειθπζηηθέο (Morgan, 2014). Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσληψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ εθαξκνγή ηεο ΓΓ, θαζψο 
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ν εθπαηδεπηηθφο, ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ζρεδηά-

δεη θαη πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ην 

ζηπι κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ (Κνπηζνπξάθε & Μπεξθνχηεο, 2014). Ζ ςεθηαθή ΓΓ δχ-

λαηαη λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Haelermans et al., 

2015), κε ηνπο Κνπηζνπξάθε θαη Μπεξθνχηεο (2014, ζ. 63) λα ζπκπεξαίλνπλ φηη ε ηερλν-

ινγία «είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ηε δηαθνξνπνίεζε επθνιόηεξε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

ειθπζηηθόηεξε γηα ηνπο καζεηέο», αξθεί λα ππάξρεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηεο. 

 

1.9 ρεηηθέο έξεπλεο 

 

Ζ βηβιηνγξαθία έρεη λα δψζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ κειεηψλ θαη εξεπλψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη λα απνηειέζεη ηε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο έληνλεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ θαη ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο (Βαιηαληή & Κνπηζειίλε, 2008· Βαιηαληή, 2015· Βαζηάθε, 2010).  

 

Σν 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κχπξν εηήζηα έξεπλα ζε καζεηέο θαη δαζθάινπο ηεηάξ-

ηεο δεκνηηθνχ (Βαιηαληή, 2015· Βαιηαληή θ.α., 2010), γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκα-

ηηθφηεηαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο. Γηαπηζηψζεθε 

ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΓ, ρσξίο σζηφζν λα αγλνείηαη 

ε αλάγθε γηα ζηήξημε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ΓΓ θαη ν κεγάινο 

ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε ελφο καζήκαηνο ΓΓ. Δπίζεο, ζεηη-

θή ππήξμε θαη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ δηαθνξνπνίεζε, ε νπνία νδήγεζε ηφζν 

ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο φζν θαη ζηελ πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ, αλε-

μάξηεηα απφ ην επίπεδν ηεο εηνηκφηεηάο ηνπο, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη ε αδπλακία ή κε-

εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ λα εξγαζηνχλ νκαδηθά. Οη καζεηέο έλησζαλ λα βειηηψλνληαη ε 

επίδνζή ηνπο, νη δεμηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο θαη αηνκηθήο εξγαζίαο, απηναμηνιφγεζεο, θξηηη-

θήο ζθέςεο, ζπλεξγαζίαο, ελψ ν λένο ηξφπνο εξγαζίαο ζεσξήζεθε πεξηζζφηεξν θνπηαζηη-

θφο απφ ηνπο αδχλαηνπο καζεηέο. 

 

ε κηθξφηεξεο θιίκαθαο έξεπλα δξάζεο πνπ δηεμήρζε ζε καζεηέο ελφο πεηξακαηηθνχ γπ-

κλαζίνπ (Theodoropoulou et al., 2015) ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, ζπιιέρζεθαλ πνζνηη-
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θά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ καξηπξνχζαλ ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο ΓΓ σο πξνο ηελ θα-

ηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία πνηεηηθψλ θεηκέλσλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, αλεμαξηήησο κα-

ζεζηαθνχ επηπέδνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχζαλ κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ 

Βαιηαληή, Κνπηζειίλε θαη Κπξηαθίδε (2010), ηφζν σο πξνο ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο κεζφ-

δνπ φζν θαη σο πξνο ηηο αδπλακίεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο θαη ηελ ζπ-

λεξγαζία ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο « κεηξηάδνπλ αξθεηά, ιόγσ ηεο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηη-

θνύ έξγνπ κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο» (Theodoropoulou et al., 2015, ζ. 69). 

 

ε έξεπλα ησλ Santangelo θαη Tomlinson (2009), φπνπ ζηεξίρηεθε ζην κνληέιν ΓΓ ηεο 

Tomlinson, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε δηαθνξνπνίεζε νδεγεί ζε βειηηζηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο 

εκπεηξίαο ησλ θνηηεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, κέζσ ηεο παξνρήο πνηθίισλ πφξσλ θαη δξα-

ζηεξηνηήησλ, θάλνληαο ρξήζε ζηξαηεγηθψλ επέιηθηεο νκαδνπνίεζεο θαη παξέρνληαο επ-

θαηξίεο γηα έθθξαζε, δπλαηφηεηα επηινγψλ θαη επέιηθηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε θνηηεηή. Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή 

ηεο ΓΓ απαηηείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο, πξνζπάζεηα θαη αθνζίσζε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπ-

ηηθνχ, ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ζπλερήο αμηνιφγεζε. ηελ έξεπλα 

ησλ Dosch θαη Zidon (2014), ε νκάδα ησλ θνηηεηψλ-κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πα-

ξαθνινχζεζαλ ην κάζεκα ηεο Δθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο κε ΓΓ, είραλ θαιχηεξεο επηδφ-

ζεηο ζηηο εξγαζίεο θαη ηηο εμεηάζεηο, έλαληη ηεο νκάδαο πνπ παξαθνινχζεζε ηε-κε δηαθν-

ξνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ καζήκαηνο.  

 

Οη Haelermans, Ghysels θαη Prince (2015) ζπκπεξαίλνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε 

ςεθηαθή ΓΓ (δειαδή ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ΓΓ) ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπ-

λαο έδεημαλ φηη ε δηαθνξνπνίεζε ζε κεγάιεο ηάμεηο είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί θαη είλαη 

απνηειεζκαηηθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ηδηαηηέξσο φηαλ πινπνηείηαη ςεθηαθά, θάλνληαο 

αμηνπνίεζε ΣΠΔ. Σα δηαθνξνπνηεκέλν πιηθφ εμνηθνλνκεί πνιχηηκν ρξφλν ζηνλ εθπαηδεπ-

ηηθφ, γηα πην παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη φηη ε 

δηαθνξνπνίεζε ζε έλα ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαίλεηαη λα απνηειεί έλαλ απν-

ηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. ε αλάινγν ζπ-

κπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ην άξζξν ησλ Κνπηζνπξάθε θαη Μπεξθνχηε (2014), φπνπ πα-

ξνπζηάδνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ΓΓ, θαζψο δηαζέηνπλ «εγγελή ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο θαζη-
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ζηνύλ ην θαηάιιειν κέζν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο» (ζ. 51). Δπνκέλσο ε ΓΓ 

γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο εθαξκφζεη ΣΠΔ, απαηηψληαο ζπλερή 

πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

φπσο θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε απφ ηνπο Valiande θαη Tarman (2011). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2. Ηιεθηξνληθή κάζεζε θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Ο 21
νο

 αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο έληνλεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, θαη θαηά ζπλέπεηα απφ νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ζε εθπαίδεπζε, ηφζν ζε α-

ηνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Σν παξαδνζηαθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο αδπλαηεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο απμαλφκελεο πξνθιήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κε ηνλ 

Saab, ακεξηθαλφ εηδήκσλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, λα δειψλεη φηη «είλαη κόλν ζέ-

κα ρξόλνπ ε επηθξάηεζε θαη θπξηαξρία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έλαληη ηεο ζπκβαηη-

θήο» (Ληνλαξάθεο, 2006). Ζ Αλνηθηή θαη Δμ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα κέζα πινπνίεζεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Ληνλαξάθεο, 2006) ελψ ε Ζιε-

θηξνληθή κάζεζε, σο κεζνδνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε α-

πάληεζε ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο, θαζψο δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζαξκφδνπλ ηε κάζεζε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Κα-

κπνπξάθεο & Λνπθήο, 2006). 

 

2.2 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί  

 

2.2.1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε  

 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) αλαθέξεηαη ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκν-

πνηνχλ Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), αμηνπνηψληαο ην Γηαδί-

θηπν (Internet) θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ (Κακπνπξάθεο & Λνπθήο, 2006, ζ. 21). χκθσλα κε 

ηνλ Kerres (2001, φπ. αλαθ. ζην νθφο, Κψζηαο & Παξάζρνπ, 2015, ζ. 21). κε ηνλ φξν e-

Learning δειψλνληαη «όιεο νη κνξθέο κάζεζεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ειεθηξνληθά 

Μέζα γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνύ πεξηερνκέλνπ, θαζώο θαη γηα ηε 

ζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ κεξώλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ 
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θάπνην ξόιν». «Σρεηίδεηαη κε κηα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ε νπνία εληζρύεηαη από ηελ ςεθη-

αθή ηερλνινγία», θαζψο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ςεθηαθά κέζα θαη επηθνηλσλία κέζσ ππν-

ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (νθφο θ.α., 2015, ζ. 22). Σν ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κέζσ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ, είλαη ζπλήζσο πνιπ-

κεζηθφ (θείκελν, γξαθηθά, εηθφλεο, ήρνο, θηλνχκελε εηθφλα) θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλά-

γθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ (Κακπνπξάθεο & Λνπθήο, 2006, ζ. 21).  

 

2.2.2 Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο παξνπζηάδεη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηνλ ηφπν, ην ρξφ-

λν θαη ηελ επειημία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο πξνυπνζέηεη ηε θπζηθή παξνπζία 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο, ηελ απζηεξή ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο πα-

ξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ θαη ηε δπζπξνζαξκνγή ηνπ ξπζκνχ κάζεζεο, ησλ πξν-

γξακκάησλ ζπνπδψλ, ησλ ζπγγξακκάησλ θηι. (Καξνχιεο, 2002, φπ. αλαθ. ζην Αλαζηα-

ζηάδεο, 2006, ζ. 110). 

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ν φξνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

(ΔμΑΔ), κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηελ ρσξηθή θαη ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ δηδάζθν-

ληα θαη δηδαζθνκέλσλ (Keegan, 1986/2000). Απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ 

ήηαλ ν νξηζκφο ηνπ Holmberg, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν  

Ζ Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπνπδώλ, ζε όια ηα 

επίπεδα, νη νπνίεο δηεμάγνληαη κελ ρσξίο ηελ άκεζε θαη ζπλερή επίβιεςε εθπαηδεπ-

ηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο καδί κε ηνπο ζπνπδαζηέο, αιιά νη ν-

πνίεο παξ’ όια απηά επσθεινύληαη από ηελ νξγάλσζε, θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία 

πνπ παξέρεηαη από θάπνην εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό. (Holmberg, 1977, ζ. 9) 

 

Ο φξνο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ραξαθηήξηζε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα πνιιά 

ρξφληα. χκθσλα κε ηνλ Moore (1973, ζ. 664), ε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία είλαη κία θα-

ηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, φπνπ νη δηδαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο εθηεινχληαη αλεμάξηε-

ηα απφ ηηο καζεζηαθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζφδσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαλ ζε ζπλ-

ζήθεο ζπλχπαξμεο δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλσλ ζηνλ ίδην ρψξν, έηζη ψζηε ε κεηαμχ 

ηνπο επηθνηλσλία λα δηεθπεξαησζεί κέζσ έληππνπ πιηθνχ, κεραληθψλ, ειεθηξνληθψλ ή άι-

ισλ κέζσλ. Παξά ινηπφλ ηελ ρσξηθή θαη ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ θαη 
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εθπαηδεπηή, δελ απνπζηάδεη ε ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα πξνο ηνπο δη-

δαζθνκέλνπο, ελψ επηζηξαηεχεηαη ε ηερλνινγία γηα ηελ επίηεπμε ακθίδξνκεο θαη ζε κε-

ζπλερνχο βάζεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλσλ (Garrison θαη Shale, 

1987, ζ. 11).  

 

Ο Keegan (1986/2000, ζ. 74) αλαθέξεη πέληε βαζηθά ζηνηρεία θαηά ηε ζχλζεζε ελφο γελη-

θνχ νξηζκνχ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Ληνλαξάθεο, 2006, ζ. 16· Αλαζηαζηάδεο, 

2006, ζ. 111) (Δηθφλα 2.1). 

 Ζ απφζηαζε κεηαμχ δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλνπ. 

 Ζ επέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Ζ ρξήζε δηαθφξσλ κνξθψλ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηερληθψλ κέζσλ. 

 Ζ παξνρή ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλνπ. 

 Ζ δπλαηφηεηα ζπλαληήζεσλ ζε πεξηζηαζηαθή βάζε, γηα ιφγνπο δηδαθηηθήο θαη θνη-

λσληθνπνίεζεο. 

  

 

Δηθόλα 2.1. Βαζηθά ζηνηρεία εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 

Ο φξνο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνιιέο θνξέο ζπλνδεχεηαη απφ ην επίζεην «αλνη-

θηή», αλαθεξφκελνο, θαηά ηνλ Dewal (1986), ζε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα πνπ είλαη αλνηθηά ζε ζρέζε κε ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφ-
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πν κάζεζεο (Holmberg, 1995/2002, ζ. 19). Ο Keegan (1986/2000, ζ. 52) ζεσξεί φηη νη φξνη 

αλνηθηή εθπαίδεπζε θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ, θαζψο ε εμ α-

πνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη νπδέηεξε κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ άιινηε πξνσζεί ηελ αλνη-

θηή κάζεζε θαη άιινηε ηελ θιεηζηή. Ο Holmberg (1995/2002, ζ. 21) φκσο ζεσξεί φηη είλαη 

«ακθηζβεηήζηκε ε ρξεζηκόηεηα ηνπ όξνπ αλνηθηή κάζεζε» θαη πηζηεχεη φηη «ε ανξηζηία ηνπ 

όξνπ» είλαη «πνπ ηνλ θάλεη θνηλώο απνδεθηό». 

 

Απφ ην 1998, ν Ληνλαξάθεο (2006, ζ. 14) έρεη πξνηείλεη ηνλ φξν πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε, 

ζε κία πξνζπάζεηα επαλαθαζνξηζκνχ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, σο πνηνηηθή εθπαί-

δεπζε πνπ πηνζεηεί αξρέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζε έλα εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινλ, 

δηαζέηνληαο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο επηινγψλ θαη πξνζαξκνγψλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ηα 

πην βαζηθά θξηηήξηα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ν καζεηήο, ν εθπαηδεπηηθφο, ε 

κάζεζε, ε δηδαζθαιία, ε επηθνηλσλία, ην καζεζηαθφ/δηδαθηηθφ πιηθφ, ν ηφπνο, ν ρξφλνο, ν 

εθπαηδεπηηθφο θνξέαο θαη ε αμηνιφγεζε θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιπκνξθηθφηεηα, επε-

ιημία, κεηξεζηκφηεηα, δηεπθφιπλζε θαη καζεηνθεληξηζκφ.  

 

2.3 Μνξθέο ειεθηξνληθήο θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζεο 

 

ηε βηβιηνγξαθία δηαθξίλνπκε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο ή κνληέια ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

(Κακπνπξάθεο & Λνπθήο, 2006, ζ. 26) : 

 Σελ ζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε (synchronous e-learning) φπνπ ν εθπαηδεπφκε-

λνο παξαθνινπζεί ην ίδην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζηνλ ίδην ρξφλν θαη κε ηνλ ίδην ξπζ-

κφ κάζεζεο κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Σελ αζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε (asynchronous e-learning), φπνπ ν εθπαηδεπφ-

κελνο κειεηά ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ην ξπζκφ θαη ζην ρξφλν πνπ ηνλ εμππεξεηεί, 

δηαγξάθνληαο ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή πνξεία κάζεζεο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαδπζεί έλα κνληέιν κάζεζεο, πνπ ζπλδπάδεη ηελ παξαδνζηαθή 

δηα δψζεο δηδαζθαιία κε ηε δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζε ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ε ιε-

γφκελε κηθηή κάζεζε (blended learning ή mixed learning) ή αιιηψο πβξηδηθή κάζεζε (hy-

brid learning) (νθφο θ.α., 2015, ζ. 27). Ο Αλαζηαζηάδεο (2006, ζ. 132) αλαθέξεη σο ρα-

ξαθηεξηζηηθφ ηεο κηθηήο κάζεζεο ηνλ ζπλδπαζκφ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζχγρξνλεο 
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θαη αζχγρξνλεο κεηάδνζεο, ελψ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πβξηδηθήο κάζεζεο ηνλ ζπλδπα-

ζκφ ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιίαο θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιιν-

ληνο. ε κηθηά ή πβξηδηθά πεξηβάιινληα «ζπλδπάδνληαη ηόζν ελόηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο κά-

ζεζεο όζν θαη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύλ θπζηθή παξνπζία» (νθφο θ.α., 2015, ζ. 27). Γίλε-

ηαη έηζη πξνζπάζεηα λα ζπλδπαζηνχλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο/ζπκβαηηθήο 

δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ πνιπκεζηθψλ, δηαδηθηπαθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ ηερλν-

ινγηψλ (νθφο θ.α., 2015, ζ. 27) 

 

χκθσλα κε ηνπο Wagner, Hassanein, & Head (2008, ζ. 26) ν βαζκφο ρξήζεο ησλ ηερλν-

ινγηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαηά ηελ παξάδνζε καζεκάησλ δηαθέξεη ζεκαληηθά θαη 

εμαξηάηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθέο δηαζηάζεηο: ηεο ζπγρξνληθφηεηαο, ηνπ ρψξνπ, ηεο αλεμαξ-

ηεζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο. Έλα κάζεκα e-learning κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζε 

θάζε δηάζηαζε απφ ηελ ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε παξάκεηξφο ηεο (Δηθφλα 2.2).  

 

 

Δηθόλα 2.2. Οη δηαζηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαηά Wagner, Hassanein, & Head 

(2008) 
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Καη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (ΔμΑΔ) δηαθξίλεηαη ζε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε.  

 ηε ζχγρξνλε ΔμΑΔ, εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

κε εηθφλα θαη ήρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Αλεμαξηήησο ρψξνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηε-

ηα αληαιιαγήο απφςεσλ θαη πιηθνχ.  

 ηελ αζχγρξνλε ΔμΑΔ δελ απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέ-

λσλ θαη εθπαηδεπηψλ. Τπάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ρψξνπ, ρξφλνπ θαη ξπζκνχ 

ζπκκεηνρήο. Γηαθξίλεηαη ζηελ Απηνδηδαζθαιία, ηελ Ζκηαπηφλνκε Δθπαίδεπζε θαη 

ηε πλεξγαηηθή Δθπαίδεπζε (Αλαζηαζηάδεο, 2006, ζ. 114) (Δηθφλα 2.3) 

 

Δηθόλα 2.3. Μνξθέο Αζχγρξνλεο εμ’ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο  

 

Ζ επηινγή κεηαμχ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ΔμΑΔ δελ είλαη απφιπηε, θαζψο πνιιέο θν-

ξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ε κία ηεο άιιεο, κε ζηφρν ηεο δεκη-

νπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Αλαζηαζηάδεο, 2006, 

ζ. 115).  

 

Δλψ νη ζπνπδαζηέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ζπλήζσο ελήιηθεο, δηαδηθαζίεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε ζρνιεία γηα λένπο αλζξψπνπο, 

φπνπ πνιιέο θνξέο ζπλδπάδεηαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ηελ πξφζσπν-κε-

πξφζσπν δηδαζθαιία ζε αίζνπζεο ή αλά νκάδεο, άιινηε δίλνληαο βαξχηεηα ζην ζηνηρείν 
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ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο θαη άιινηε ζηελ πξφζσπν-κε-πξφζσπν δηδαζθαιία ή ηε ζπ-

λεξγαζία νκάδσλ (Holmberg, 1995/002, ζ. 201). Υξεζηκνπνηείηαη ν φξνο επέιηθηε κέζνδνο 

ή επέιηθηε εθπαίδεπζε γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δπλαηφηεηεο επειημίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο 

πξνο ηνλ αηνκηθφ ξπζκφ κάζεζεο ηνπο (ζπρλφηεηα, ζπγρξνληζκφο, δηάξθεηα, ηξφπνο εθπαί-

δεπζεο), ην ρξφλν επηθνηλσλίαο κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηε ρξήζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο 

(Holmberg, 1995/2002, ζ. 202· Keegan, 1986/2000, ζ. 52). 

 

2.4 Η ηερλνινγία ζηελ ππεξεζία ηεο Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο έρεη αιιάμεη ζεκαληη-

θά κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή (Ράπηε & Ράπηε, 2013). «Ζ κάζεζε ππνζηεξηδόκελε από 

ππνινγηζηή κέζα από πνιιαπιέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο, απνηειεί έλα ελδηα-

θέξνλ αληηθείκελν κειέηεο θαη πεδίν αλάπηπμεο λέσλ πξσηόηππσλ ηερλνινγηώλ» (Παπαδά-

θεο θ.α., 2010, ζ. 1599). Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ εμάπισζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ε-

ιεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (Αλαζηαζηάδεο, 2006, ζ. 113), γεγνλφο πνπ θέξεη ηελ ειεθηξνλη-

θή κάζεζε ζην επίθεληξν ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ.  

 

Ζ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία (Educational Technology) «είλαη θιάδνο ηεο επηζηήκεο πνπ 

εμεηάδεη ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε» (Keegan, 1986/2000, ζ. 54) θαη αλα-

θέξεηαη φρη κφλν ζε πιηθά θαη ηερλνινγηθά κέζα, αιιά θαη ζε κία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγη-

ζε πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο κάζεζεο, εζηηάδνληαο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

δηδάζθνληα θαη ηε δηεξγαζία ηεο δηδαζθαιίαο (Αλαζηαζηάδεο, 2006, ζ. 113). Με ηνλ φξν 

Μαζεζηαθέο Τερλνινγίεο αλαθεξφκαζηε ζε ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηφρν 

ηελ εμππεξέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ζέηνληαο ην καζεηή 

θαη ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο (Ρεηάιεο, 2004, φπ. αλαθ. 

ζην Αλαζηαζηάδεο, 2006, ζ. 114). Με ηνλ φξν Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσ-

ληώλ (ΣΠΔ) (Information and Communication Technology, ICT) νξίδνπκε «ην ζύλνιν ησλ 

ηερλνινγηώλ δηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξίαο (ππνινγηζηέο θαη ηα παξειθόκελά ηνπο) θαη ησλ 

ηερλνινγηώλ Τειεκαηηθήο (όισλ ησλ επηθνηλσληαθώλ ηερλνινγηώλ δειαδή)» (Καξνχιεο, 

2007, ζ. 98) θαη άξα είλαη απνηέιεζκα ζχγθιηζεο ηνπ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ (Αλαζηαζηάδεο, 2006, ζ. 114).  
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Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ΣΠΔ έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγψληαο λέα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ ν ζρεδηαζκφο ηνπο βαζί-

δεηαη ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Κακπνπξάθεο & Λνπθήο, 2006· Ληνλαξάθεο, 2006). Σα 

λέα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα θαη ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηνρεχνπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κάζεζεο, κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο πξφζβαζεο ζε πφξνπο θαη ππε-

ξεζίεο, αιιά θαη ηεο εμ απνζηάζεσο ζπλεξγαζίαο (Κφκεο θ.α., 2009). Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα επλννχλ ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ (Μνπδάθεο, 2006, ζ. 21) θαη α-

λαπαξάγνπλ κε ειεθηξνληθφ πιένλ ηξφπν ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πξφ-

ζσπν-κε-πξφζσπν εθπαίδεπζε (Keegan, 1986/2000, ζ. 29). 

 

2.5 Δθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζην Γηαδίθηπν 

 

Έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο είλαη έλα ζχλζεην ζχζηεκα πνιιψλ ζπζρεηηδφκελσλ παξαγφ-

λησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδξαζηηθή κάζεζε, φπσο «νη θπζηθνί ρώξνη, ην ζύλνιν ζπκθσ-

λεκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ, νη πξνζδνθίεο θαη νη θαηαλνήζεηο, ηα πξνθαζνξηζκέλα πεξηερόκελα 

γηα ηελ επίηεπμε ζαθώλ ζηόρσλ θαζνδεγνύκελσλ από θάπνην πξόζσπν κε επζύλε θαη εμνπ-

ζία θαη ε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε» (Αλαζηαζηάδεο, 2006, ζ. 117). Βαζηθφο ζηφρνο ελφο ν-

ινθιεξσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηβάιινληνο ζην Γηαδίθηπν είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιε-

ισλ παηδαγσγηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

εθαξκνγή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ρξήζε πξνεγκέλσλ δηαδηθηπαθψλ καζεζηαθψλ 

ηερλνινγηψλ (Αλαζηαζηάδεο, 2006, ζ. 117).  

 

2.5.1 Βαζηθέο θαηεγνξίεο 

 

Ο Αλαζηαζηάδεο (2006, ζ. 117) αλαθέξεη 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο Γηαδηθηπαθψλ Δθπαηδεπ-

ηηθψλ πεξηβαιιφλησλ (Δηθφλα 2.4):  

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο. 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ. 

 Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο. 
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Δηθόλα 2.4. Καηεγνξίεο Γηαδηθηπαθψλ Δθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

 

Έρνπλ αλαπηπρζεί νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα-πιαηθφξκεο εθπαίδεπζεο (ή εμειίρζεθαλ 

ήδε ππάξρνληα), πνπ παξέρνπλ έλα θηιηθφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο εθ-

παίδεπζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Αλαζηαζηάδεο, 2006, ζ. 117), φπσο ην Moodle, ην Sakai, 

ην WebCT, ην BlackBoard, ην Stellar, ην LAMS θηι. Οη ζχγρξνλεο πιαηθφξκεο εθπαίδεπ-

ζεο πεξηιακβάλνπλ κία πνηθηιία εξγαιείσλ, αλεμαξηήησο ρσξηθψλ θαη ρξνληθψλ πεξηνξη-

ζκψλ (Μνπδάθεο, 2006, ζ. 25) (Δηθφλα 2.5). 

 

 

 

Δηθόλα 2.5. Καηεγνξίεο θαη Δξγαιεία πζηεκάησλ Δθπαίδεπζεο 

 



33 

2.5.2 πλεξγαηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 

 

Μία ηδηαίηεξε θαηεγνξία ζπζηεκάησλ είλαη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε ζηφρν είηε ηελ εξγαζία (CSCW, Computer Supported Cooperative Work, πλεξγαηηθή 

Δξγαζία Τπνζηεξηδφκελε απφ Τπνινγηζηή) είηε ηελ εθπαίδεπζε (CSCL, Computer 

Supported Cooperative Learning, πλεξγαηηθή Μάζεζε Τπνζηεξηδφκελε απφ Τπνινγηζηή) 

(Γεκεηξηάδεο, Καξαγηαλλίδεο, Πνκπφξηζεο & Σζηάηζηνο, 2008). ηα ζπλεξγαηηθά εθπαη-

δεπηηθά πεξηβάιινληα ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ππνζηεξίδεηαη κέζσ αληαιιαγήο ειεθηξνλη-

θψλ κελπκάησλ, ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο ζπδήηεζεο θαη ειεθηξνληθέο αλαθνηλψζεηο, αθνχ 

παξέρνληαη εξγαιεία γηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή ηδεψλ, εξγαιεία πξφζβαζεο ζε αξρεία 

θάζε ηχπνπ, εξγαιεία ζπκβνπιεπηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

θαζψο θαη εξγαιεία δηακνίξαζεο εθαξκνγψλ θαη απφ θνηλνχ εθπφλεζεο εξγαζηψλ (Μνπ-

δάθεο, 2006, ζ. 34). 

 

2.6 Μαζεζηαθόο ζρεδηαζκόο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν καζεζηαθόο ζρεδηαζκόο (Μ) (learning design) έρεη ζπλδεζεί κε 

ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Παξφια απηά δελ απνηειεί κία θαηλνχξγηα έλλνηα, θαζψο ζηελ 

παξαδνζηαθή πξφζσπν-κε-πξφζσπν δηδαζθαιία νη εθπαηδεπηηθνί, πνιιέο θνξέο ππνζπλεί-

δεηα, θαινχληαη λα πξνβνχλ ζε επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ, φηαλ 

ζρεδηάδνπλ ηελ δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο (Britain, 2004).  

 

Ο καζεζηαθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαθέ-

ξεηαη ζε εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ γίλεηαη ζε επίπεδν πξνδηαγξαθήο καζεζηαθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ θαη αμηνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία 

(Φεζάθεο & Γεκεηξαθνπνχινπ, 2009). Ο Μ νξίδεηαη σο ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζε κία καζεζηαθή ελφηεηα (π.ρ. έλα κά-

ζεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πξνζρεδηαζκέλν καζεζηαθφ ζπκβάλ) (Koper, 2006). Αλαθέξεηαη 

ζε κία πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιχηεξε πεξηγξαθή, θαηαλφεζε, 

ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ παηδαγσγηθψλ ζρεδηαζκψλ (Cross 

& Conole, 2009), ελψ αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε 

θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ζε λέεο πξννπηηθέο, παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη κεζφδνπο εξγα-



34 

ζίαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζχγρξνλεο ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Cross & Conole, 2009). Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ/ζρεδηαζηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα εξγαιεία φπσο Coppercore, Compendi-

umLD, Cloudworks, EduBox, ReLoad, LAMS, Lobster θηι. (Britain, 2004· Cross & 

Conole, 2009). 

 

Ζ Britain (2004) αλαθέξεη φηη ν καζεζηαθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ πνηθηιία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ κάζεζεο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ησλ παξαθάησ 

ηξηψλ βαζηθψλ ηδεψλ γηα ηνλ καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ:  

1. Οη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ εκπιέθνληαη ελεξγά θάλνληαο θάηη 

(π.ρ. ζπκκεηέρνπλ ζε κία καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα (learning activity)). 

2. Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα έρνπλ κία αθνινπζηαθή δνκή, ή αιιηψο 

λα είλαη πξνζεθηηθά θαη ζθφπηκα δνκεκέλεο ζε κία καζεζηαθή ξνή (learning 

workflow), ψζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε.  

3. Θα ήηαλ ρξήζηκε κία δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο καζεζηαθψλ ζρεδηαζκψλ, κε ζηφρν 

ηνλ κειινληηθφ δηακνηξαζκφ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο.  

 

2.6.1 Μαζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Χο καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα (learning activity) νξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο 

αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ καζαίλνπλ θαη ελφο πεξηβάιινληνο, πνπ κπνξεί λα πε-

ξηιακβάλεη θαη άιια άηνκα πνπ καζαίλνπλ, καζεζηαθνχο πφξνπο, ππεξεζίεο θαη εξγαιεία 

γηα ηελ επίηεπμε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ καζεζηαθνχ ζηφρνπ (Beetham, 2004, φπ. αλαθ. 

ζηνλ Λαδαξφπνπιν, 2012, ζ. 9). 

 

Οη Conole θαη Fill (2005) αλαθέξνπλ φηη ηξία είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία κίαο καζεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο: 

 Σν πιαίζην ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε δξαζηεξηφηεηα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζέκα, 

ην επίπεδν δπζθνιίαο, ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (δειαδή ηη αλα-

κέλεηαη νη εθπαηδεπφκελνη λα γλσξίδνπλ ή λα θάλνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο) θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε δξα-

ζηεξηφηεηα. 

http://compendiumld.open.ac.uk/
http://compendiumld.open.ac.uk/
http://www.cloudworks.ac.uk/
http://www.lamsfoundation.org/
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 Οη πηνζεηνχκελεο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ κνληέισλ. 

 Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, θαζνξίδνληαο 

ηνλ ηχπν ηεο εξγαζίαο, ηελ ηερληθή δηδαζθαιίαο, ηνπο ζρεηηθνχο πφξνπο θαη εξγα-

ιεία, ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηνπο ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ηηο δηα-

δηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Ζ Britain (2004) ζεσξεί φηη γηα λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή κάζεζε δελ αξθεί απιά ε 

δεκηνπξγία θαιά ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο, αιιά απαηηείηαη πξν-

ζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ζεηξάο εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο 

ηνπο θαη ησλ πφξσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζεηξά εθηέιεζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ νξίδεη κία αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ κπνξεί λα 

έρεη κία απιή ζεηξηαθή δνκή ή λα πεξηιακβάλεη δηαθιαδψζεηο πνπ εθηεινχληαη παξάιιεια 

βάζεη θάπνηνπ θξηηεξίνπ. Ζ δφκεζε ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αθνινπζίεο, πα-

ξέρεη δχν πιενλεθηήκαηα ζηνλ εθπαηδεπηή. Πξψηνλ ηνπο παξέρεη έλα πιαίζην δεκηνπξγίαο 

θαη δφκεζεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεγαιχηεξεο ιεπηνκέξεηαο θαη απνηειεζκαηη-

θφηεηαο, θαη δεχηεξνλ ηα καζεζηαθά ζρέδηα πνπ απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

πξάμε, κπνξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή λα αξρεηνζεηεζνχλ γηα 

κειινληηθή ρξήζε. 

 

2.6.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη  

 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο είλαη «ε πεξηγξαθή κηαο επηζπκεηήο απόδνζεο πνπ λα κπνξνύλ λα επη-

δεηθλύνπλ νη εθπαηδεπόκελνη, ώζηε λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε ε εθπαίδεπζή ηνπο» (Κακή-

ιαιε, 2014, παξαγξ. 1). Πξηλ μεθηλήζνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο καζήκαηνο, είλαη απαξαίηε-

ην λα δηακνξθψζνπκε θαη λα δηαηππψζνπκε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο κε ζαθήλεηα θαη 

θάζε δπλαηή αθξίβεηα, αθνινπζψληαο κία ζπγθεθξηκέλε δνκή ζηελ πξφηαζε ηνπ ζηφρνπ: 

[πεξηγξαθή ζπκπεξηθνξάο] + [ζπλζήθε εθδήισζεο ζπκπεξηθνξάο] + [θξηηήξην επίηεπμεο 

ζηφρνπ] (Κνθθνλφο, 2006, ζ. 33). Σν 1956 ν Benjamin Bloom καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

(Γξεγνξηάδνπ, Γνπιή, & Γφγνπινπ, 2009, ζ. 44), φξηζε δχν (2) ζηνρνηαμηλνκίεο, ηε γλσ-

ζηηθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ζηηο νπνίεο πξνζηέζεθε ην 2007 απφ ηνλ Fuller θαη ηνπο ζπ-

λεξγάηεο ηνπ κία αθφκε ηαμηλνκία, ε ςπρνθηλεηηθή, εηδηθά γηα ην αληηθείκελν ηεο Πιεξν-

θνξηθήο, δίλνληαο έκθαζε ζην «θάλσ», δειαδή ζηηο ηθαλφηεηεο. Οη ηαμηλνκί-
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εο πεξηιακβάλνπλ ζε ηεξαξρηθή κνξθή εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο (educational objectives), 

πνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο ηνκείο (Κνθθνλφο, 2006, ζ. 34): 

 Σνλ γλσζηηθφ (cognitive), πνπ αθνξά ηηο δηεξγαζίεο ηεο γλψζεο, κλήκεο, αληίιε-

ςεο, ζθέςεο. 

 Σνλ ζπλαηζζεκαηηθφ (affective), πνπ αθνξά ηηο ζηάζεηο (attitudes), ηηο αμίεο θαη ηηο 

δηαζέζεηο. 

 Σνλ ςπρνθηλεηηθφ (psychomotor), πνπ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο (skills). 

 

2.6.3 IMS Learning Design 

 

Σν 2003, ην IMS Global Learning Consortium παξνπζηάδεη ηελ πξνδηαγξαθή IMS 

Learning Design (IMS-LD), ν ζρεδηαζκφο ηεο νπνίαο βαζίζηεθε ζηελ εξγαζία ηνπ Αλνη-

θηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Οιιαλδίαο (OUNL) πάλσ ζην “Educational Modelling Language” 

(EML - Koper, 2001), κίαο ζεκαζηνινγηθήο γιψζζαο πεξηγξαθήο ελφο κεηά-κνληέινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Dalziel, 2003). Παξέρεη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν θαη ηνλ θα-

ηάιιειν ζπκβνιηζκφ, ψζηε λα πεξηγξαθεί θαη λα αλαπαξαζηαζεί απφ έλα ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ν καζεζηαθφο ζρεδηαζκφο κίαο καζεζηαθήο ελφηεηαο (ελφο καζήκαηνο ή κίαο 

ζεηξάο καζεκάησλ), ελψ κπνξεί λα πεξηγξάςεη κία κεγάιε πνηθηιία παηδαγσγηθψλ κνληέ-

ισλ θαη ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, φπσο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

(Λαδαξφπνπινο, 2012, ζ. 14). 

 

θνπφο ηεο πξνδηαγξαθήο IMS Learning Design (Δηθφλα 2.6) είλαη λα πξνζθέξεη έλα κν-

ληέιν πεξηγξαθήο ηεο δνκήο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπο ξφινπο πνπ αλα-

ηίζεληαη, ηε ξνή (workflow) κία καζεζηαθήο ελφηεηαο γλσζηφ θαη σο καζεζηαθφ ζρέδην 

(learning design) θαζψο θαη λα παξέρεη έλα πιαίζην δηακνηξαζκνχ θαη επαλαρξεζηκνπνίε-

ζεο ησλ καζεζηαθψλ ζρεδίσλ αλεμαξηήηνπ πιαηθφξκαο (Britain, 2004). Οη θχξηεο έλλνηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε 

ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηεο πξνδηαγξαθήο IMS-LD, είλαη νη εμήο: Έλα άηνκν (person) κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο (properties) αλαιακβάλεη έλα ξφιν (role), είηε ην ξφιν ηνπ εθπαη-

δεπφκελνπ (learner) είηε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (staff). Δληφο ελφο πεξηβάιινληνο (en-

vironment) ην άηνκν κπνξεί λα εθηειέζεη δξαζηεξηφηεηεο (activities) γηα ηελ επίηεπμε ζπ-

γθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (outcomes), είηε καζεζηαθέο (learning activities) 
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πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν είηε ππνζηήξημεο (support activities) πνπ εθηε-

ινχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σν πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ καζεζηαθά αληηθείκελα 

(learning objects) θαη ππεξεζίεο (services) ελψ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πνηνο ξφινο 

εθηειεί πνηα δξαζηεξηφηεηα ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θα-

ζνξίδνληαη απφ ηε κέζνδν (method) (Λαδαξφπνπινο, 2012, ζ. 14). 

 

 

Δηθόλα 2.6. Δλλνηνινγηθφ κνληέιν Μαζεζηαθνχ ρεδηαζκνχ (Δλλνηνινγηθή δνκή πξνδηα-

γξαθήο IMS-LD). Αλαδεκνζίεπζε απφ IMS Global Learning Consortium Inc., 2003. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3. LAMS 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Σν LAMS (Learning Activity Management System, χζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ), (https://www.LAMSfoundation.org/) είλαη έλα νινθιεξσκέλν εθπαη-

δεπηηθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ παξέρεη ζηνλ εθπαη-

δεπηηθφ κία πιεζψξα εξγαιείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ αηνκηθέο αιιά θαη ζπλεξγαηηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο (Παζράιεο & Παπαδάθεο, 2009). Τπνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη 

επνπηεία ςεθηαθψλ καζεκάησλ γηα δηα δψζεο, κηθηή θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζε, ελψ έρεη 

πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ κηαο επξείαο θνηλφηεηαο εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Δπαγ-

γέινπ θ.α., 2015). ε πξφζθαηεο έξεπλεο έρεη πξνηαζεί ε ρξήζε ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο (ΓΓ), θαζψο δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο (Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015· Λενληίδεο & Παπαδάθεο, 

2013). 

 

3.2 Γεληθή Πεξηγξαθή 

 

Σν LAMS απνηειεί έλα δσξεάλ, αλνηθηνχ θψδηθα, δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ ζρεδίσλ καζεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην Παλεπηζηήκην 

Macquarie ηεο Απζηξαιίαο. Τπάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μά-

ζεζεο (ΓΜ) (Learning Management System, LMS), φπνπ ν ζρεδηαζκφο ηνπο βαζίδεηαη 

ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη επηηξέπνπλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη/ή καζεηέο λα κνηξάδνληαη πιη-

θφ, λα ππνβάινπλ εξγαζίεο, λα επηθνηλσλνχλ δηαδηθηπαθά (Lonn & Teasley, 2009).  

 

Κάζε ςεθηαθφ ζρέδην καζήκαηνο (ή ζρέδην κάζεζεο ή καζεζηαθφ ζρέδην) ζην LAMS έρεη 

ηε κνξθή κίαο αθνινπζίαο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ δπ-

λαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη αθνινπζίεο 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα είλαη αηνκηθέο, νκαδηθέο ή λα απεπζχλνληαη ζηελ 

https://www.lamsfoundation.org/
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νινκέιεηα ηεο ηάμεο, Σν LAMS ππνζηεξίδεη κία επξεία γθάκα παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζε-

σλ, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ δη-

αζέηεη, δίλνληαο έηζη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηηο δξαζηεξηφηε-

ηεο πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο δηδαθηηθέο ηνπο αλάγθεο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ ηνπο (Dalziel, 2003· Papadakis et al., 2012). Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ είλαη φηη 

παξέρεη εξγαιεία γηα θαζνξηζκφ ζηφρσλ, πξνγξακκαηηζκνχ πιηθνχ θαη νξγάλσζεο ηεο κα-

ζεζηαθήο δηαδηθαζία ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Dalziel, 2003· 

Papadakis et al., 2012). 

 

Σν LAMS ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ κάζεζεο (Learning Design) (Britain, 

2004) θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζηεξίδεηαη ζηηο IMS Learning Design θαη EML πξνδηαγξαθέο 

(Dalziel, 2003). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μάζεζεο (LMS) φπσο Moodle, Sakai, .LRN, WebCT, BlackBoard, ελψ ην βαζηθφ ηνπ 

κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη αθνινπζίεο ηνπ LAMS δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ άιια 

εξγαιεία. Γηαζέηεη έλα απιφ, εχρξεζην θαη θηιηθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο αθν-

ινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζίδεηαη ζε ηερληθέο drag & drop. Σν γεγνλφο 

απηφ ην θαζηζηά ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο-δεκηνπξγνχο ησλ καζεζηα-

θψλ αθνινπζηψλ, θαζψο ε ζρεδίαζε κίαο απιήο αθνινπζίαο δελ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα 

(Papadakis et al., 2012· Παπαδάθεο θ.α., 2012). Δπίζεο δηαζέηεη πεξηβάιινλ επνπηείαο, 

φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπο σο πξνο ηελ εθηέιε-

ζε ησλ αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Δθηφο απφ ηε δεκηνπξγία/επνπηεία καζεκάησλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ LAMS λα απνζεθεχζνπλ θαη επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αθνινπζίεο κα-

ζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Dalziel, 2003· Δπαγγέινπ θ.α., 2015· Παπαδάθεο θ.α., 2010), 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζβάζηκεο θαη ζε άιια κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, 

κέζσ ηνπ απνζεηεξίνπ πνπ ππάξρεη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ηνπ LAMS 

(http://LAMScommunity.org/). Έηζη εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη κεηψλεηαη ν θφξηνο εξγα-

ζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Αξαπνγηάλλεο 

θ.α., 2013· Papadakis et al., 2012), ηδηαηηέξσο κάιηζηα, εάλ ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη λα 

εθαξκφζεη ηε ΓΓ ζην κάζεκά ηνπ, ε νπνία είλαη αξθεηά απαηηεηηθή ζε ρξφλν θαη θφξην 

εξγαζίαο, αθνχ πξνυπνζέηεη θαηάιιειεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο εθ κέξνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ (Βαιηαληή, 2015· Morgan, 2014· Pettig, 2000). 

http://lamscommunity.org/
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ηηο κέξεο καο ην LAMS ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ζηελ πξνζρν-

ιηθή, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ αξρηθή θαη ζπλερηδφ-

κελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε (LAMS Community, 2016). Ζ δηε-

ζλήο δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα ηνπ LAMS αξηζκεί πάλσ απφ 10000 κέιε θαη πάλσ απφ 2000 

LAMS αθνινπζίεο, ελψ ην LAMS έρεη κεηαθξαζηεί ζε πάλσ απφ 30 γιψζζεο (LAMS 

Community, 2016). ηελ Διιάδα ην LAMS ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2007 απφ 

ην ΣΔΗ Λακίαο θαη ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ην 2008 - 2010 ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, ελψ απφ ηφηε ε ρξήζε ηνπ έρεη επεθηαζεί ζε πνιιά ζρνιεία θαη θνξείο εθπαί-

δεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Δθηφο απφ ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ηνπ LAMS, πνπ απνηειεί θνκ-

κάηη ηεο δηεζλήο θνηλφηεηαο, έρεη δεκηνπξγεζεί ε θνηλφηεηα κάζεζεο θαη πξαθηη-

θήο Διιήλσλ Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ LAMS κε ζηφρν ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ, ζπλα-

ληήζεσλ, αιιεινβνήζεηαο, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη πξνψζεζεο θαηλνηνκηψλ (Κνηλφηεηα 

LAMS Διιήλσλ Δθπαηδεπηηθψλ, 2011). Απφ ην 2014 ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν 

(ΠΓ) παξέρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Δπαγγέινπ θ.α., 2015). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη ζε εγγεγξακ-

κέλα κέιε εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο καζεκάησλ ζε πεξη-

βάιινλ LAMS (Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, 2016). 

 

3.3 Πεξηβάιινλ LAMS 

 

3.3.1 Ρόινη ρξεζηώλ 

 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ LAMS ππνζηεξίδεη πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, κε ζηφρν ηελ 

πιεξέζηεξε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ρξεζηψλ. Κάζε ρξήζηεο πνπ ζπλδέεηαη 

ζην LAMS αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν, νπφηε δηαζέηεη θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Οη ξφινη δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο : ηνπο Γελη-

θνχο ξφινπο (gloabal roles) θαη ηνπο Ρφινπο πνπ βαζίδνληαη ζην κάζεκα (Course based 

roles). Οη Γεληθνί ξφινη είλαη ν Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο (System Administrator), ν Γηα-

ρεηξηζηήο Μαζεκάησλ (Course Administrator) θαη ν Γηαρεηξηζηήο πγγξαθέσλ (Author 

Administrator). Οη ξφινη πνπ βαζίδνληαη ζην κάζεκα είλαη ν Γηαρεηξηζηήο Μαζήκαηνο 

(Course Manager), ν Βνεζφο Γηαρεηξηζηήο Μαζήκαηνο (Course Administrator), ν πγγξα-
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θέαο (Author), ν Δπφπηεο (Monitor) θαη ν Δθπαηδεπφκελνο (Learner) (LAMS Foundation 

Wiki, 2015). 

 

Οη γεληθνί ξφινη αλαηίζεληαη ζε ρξήζηεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηε γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη ξφινη πνπ βαζίδνληαη ζην κάζεκα αλαηίζε-

ληαη ζε ρξήζηεο πνπ αζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε απηψλ 

θάζε απηψλ ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Όπσο θαη ζε θάζε άιιν ππνινγη-

ζηηθφ πεξηβάιινλ ππάξρεη ε αλαγθαία δηαβάζκηζε ησλ ξφισλ θαη ε αλάινγε αλάζεζε δη-

θαησκάησλ, κε ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο λα έρεη πιήξε δηθαηψκαηα ηφζν ζηε δνκή ηνπ 

καζήκαηνο φζν θαη ζην πεξηερφκελν, ηα νπνία δηθαηψκαηα πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά θαζψο 

πξνρσξνχκε ζε ξφινπο φπσο ηνπ πγγξαθέα θαη ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ. Μειινληηθά νη ζρε-

δηαζηέο ηνπ LAMS ζθέθηνληαη λα πινπνηήζνπλ δχν αθφκε ξφινπο, ην ξφιν ηνπ Γνλέα 

(Parent/Manager Role) θαη ην ξφιν ηνπ επηζθέπηε (Guest role), ψζηε λα επηηξέπεηαη ζε γν-

λείο θαη επηζθέπηεο αληίζηνηρα λα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα (LAMS Foundation 

Wiki, 2015). 

 

3.3.2 Δξγαιεία ηνπ LAMS 

 

Γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα δεκηνπξγήζεη κία αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία δξαζηεξηνηήησλ θαη ειέγρνπ 

ξνήο πνπ παξέρνληαη ζε πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο (LAMS Foundation Wiki, 2015). Σα εξγα-

ιεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κία ζεηξά παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ απφ ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο γηα εθπαηδεπφκελνπο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα γλψζεσλ θαη εμεηδίθεπζεο 

(Dalziel, 2003).  

 

Ζ πξψηε βαζηθή θαηεγνξία είλαη ηα εξγαιεία δξαζηεξηνηήησλ, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε 

ηέζζεξηο (4) βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο εξγαιείσλ, κε ηα εξγαιεία θάζε ππνθαηεγνξίαο λα 

μερσξίδνπλ απφ ηα εξγαιεία κία άιιεο ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ηνπο (LAMS 

Community, 2016). πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ εξγαιεία: 

 Πιεξνθφξεζεο  

Γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ νπνηαδήπνηε ςεθηαθήο κνξθήο (θείκελν, εηθφλα, ή-

ρν, βίληεν, θηι.) (Δηθφλα 3.1). 
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Δηθόλα 3.1. Δξγαιεία Πιεξνθφξεζεο LAMS 

 

 Αμηνιφγεζεο 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεζη ή δηαγσληζκάησλ κε βαζκνινγία (Δηθφλα 3.2). 

 

 

Δηθόλα 3.2. Δξγαιεία Αμηνιφγεζεο LAMS 
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 Αλαηξνθνδφηεζεο 

Γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο, είηε κε ηε κνξθή εξσηαπαληήζε-

σλ ή κε ςεθνθνξία θηι, ρσξίο βαζκνινγία, ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε ζπ-

λέρεηα ηνπ καζήκαηνο καο γηα επεμεξγαζία ή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε (Δηθφλα 3.3). 

 

 

Δηθόλα 3.3. Δξγαιεία Αλαηξνθνδφηεζεο LAMS 

 

 πλεξγαζίαο – Οκαδηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

Γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νκα-

δηθέο εξγαζίεο πνπ εκπιέθνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Δηθφ-

λα 3.4), αιιά θαη ζπλδπαζκνχ κε θάπνηνπ άιινπ ηχπνπ εξγαζίαο, φπσο δηακνίξαζε 

πφξσλ θιπ. (Δηθφλα 3.5). 
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Δηθόλα 3.4. Δξγαιεία πλεξγαζίαο LAMS 

 

 

 

Δηθόλα 3.5. Δξγαιεία Οκαδηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS 
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Ζ δεχηεξε βαζηθή θαηεγνξία είλαη ηα εξγαιεία ειέγρνπ ξνήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παξέρνληαο εξγαιεία γηα δεκηνπξ-

γία δηαθιαδψζεσλ, αλακνλήο-πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο, πξναηξεηη-

θψλ δηαδξνκψλ θηι. (Δηθφλα 3.6). 

 

 

Δηθόλα 3.6. Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Ρνήο LAMS 

 

 

3.3.3 Πεξηβάιινλ πγγξαθήο, Δθηέιεζεο θαη Δπνπηείαο 

 

Γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα δεκηνπξγήζεη κία αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ, ζα πξέπεη λα ηνπ έρεη αλαηεζεί ν ξφινο ηνπ πγγξαθέα. Με ηα ζηνηρεία εηζφδνπ 

ηνπ, εηζέξρεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη κεηαβαίλεη ζε πεξηβάιινλ πγγξαθήο 

(θαξηέια πγγξαθέαο) (Δηθφλα 3.7).  
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Δηθόλα 3.7. Πεξηβάιινλ πγγξαθήο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζχξεη θαη αθήλεη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο ηα εξγαιεία δξαζηεξηνηήησλ, 

ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ελψλεη κε βέιε κεηάβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ηε ζεηξά εθηέιε-

ζεο ηεο αθνινπζίαο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηζπκεί. Με δηπιφ θιηθ πάλσ ζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα νξίζεη ην πεξηερφκελν ηεο θαη λα ξπζκίζεη ηηο ηδηφηεηεο 

ηεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.8.  

 

 

Δηθόλα 3.8. Παξάζπξν εηζαγσγήο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ εξγαιείνπ Πίλαθαο Αλα-

θνηλψζεσλ ηνπ LAMS 
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Όηαλ απνζεθεχζεη ηελ αθνινπζία, κπνξεί λα πξνβεί ζε Πξνεπηζθφπεζε ηεο αθνινπζίαο, 

ψζηε λα ειέγμεη νπηηθά ην απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηεο αθνινπζίαο. Μεηά ηελ νινθιή-

ξσζε ηεο αθνινπζίαο θαη ηελ απνζήθεπζή ηεο, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ηελ αλαζέζεη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην LAMS απνθηνχλ 

πξφζβαζε ζηα καζήκαηα (αθνινπζίεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ) πνπ ηνπο αληηζηνη-

ρνχλ. Δπηιέγνληαο ην κάζεκα πνπ επηζπκνχλ, κεηαβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ εθπαηδεπνκέ-

λνπ, φπνπ εθηεινχλ ηελ αθνινπζία (Δηθφλα 3.9).  

 

 

Δηθόλα 3.9. Μαζεζηαθφ πεξηβάιινλ εθπαηδεπνκέλνπ ζην LAMS 

 

Αξηζηεξά ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ππάξρεη κία αθνινπζία απφ θφθθηλα ηεηξά-

γσλα θαη πξάζηλα ηξίγσλα, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ράξηεο πινήγεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκε-

λνπο. Σν θφθθηλν ηεηξάγσλν δείρλεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειείηαη θαη ηα πξάζηλα ηξί-

γσλα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ. ην θεληξηθφ κέξνο ηνπ παξαζχ-

ξνπ (δεμηά) εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο. Ο καζεηήο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, κεηαβαίλεη ζηελ επφκελε παηψληαο ην θνπκπί Δπφ-

κελε δξαζηεξηφηεηα πνπ βξίζθεηαη θάησ δεμηά. Μφιηο ν καζεηήο νινθιεξψζεη ηελ ηξέ-
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ρνπζα δξαζηεξηφηεηα, ην θφθθηλν ηεηξάγσλν αιιάδεη ζε κπιε θχθιν, πξνθεηκέλνπ λα δεί-

μεη ζηνλ καζεηή φηη ε δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψζεθε. Δπνκέλσο ν ράξηεο πινήγεζεο ελε-

κεξψλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ην αθξηβέο ζεκείν ηεο αθνινπζίαο ζην νπνίν βξίζθν-

ληαη, ψζηε νη ίδηνη λα επηιέγνπλ ην ξπζκφ κειέηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Σέινο, ππάξρνπλ 

δπλαηφηεηεο Δπαλάιεςεο ηεο αθνινπζίαο ή Δμφδνπ απφ απηήλ, κέζσ θαηάιιεισλ θνπ-

κπηψλ πνπ εκθαλίδνληαη πάλσ αξηζηεξά. 

 

Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζα 

απφ έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ επνπηείαο (Δηθφλα 3.10). Σν πεξηβάιινλ δηαζέηεη ηξεηο 

θαξηέιεο κε ξπζκίζεηο πνπ επηιέγεη λα νξίζεη ν εθπαηδεπηήο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε δηαρεί-

ξηζε ηνπ καζήκαηνο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπλνιηθά αιιά 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αηνκηθήο ηνπο πνξείαο. ηελ πξψηε θαξηέια ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο επνπηείαο (Δηθφλα 3.10) ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα νξίζεη πνηνη ζα είλαη νη εθπαηδεπφ-

κελνη θαη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηεο αθνινπζίαο.  

 

 

Δηθόλα 3.10. Πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ LAMS – Καξηέια Μάζεκα 

 

ηελ δεχηεξε θαξηέια (Δηθφλα 3.11), ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ειέγμεη ζε πνην ζηάδην ηεο 

αθνινπζίαο βξίζθεηαη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο, πφζνη ηελ έρνπλ νινθιεξψζεη, ελψ ηνπ δί-

λεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ θαθέινπ εξγαζηψλ φισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Κάζε 
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«αλζξσπάθη» αληηζηνηρεί ζε έλαλ εθπαηδεπφκελν θαη ε ζέζε ηνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε ηεο 

αθνινπζίαο φπνπ βξίζθεηαη. 

 

 

Δηθόλα 3.11. Πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ LAMS – Καξηέια Αθνινπζία 

 

ηελ ηξίηε θαξηέια (Δηθφλα 3.12), ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ειέγμεη αηνκηθά ηνλ θάζε εθ-

παηδεπφκελν, λα εμάγεη ζηαηηζηηθά θαζψο θαη ηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο εξγαζίαο ησλ εθ-

παηδεπνκέλσλ.  

 

 

Δηθόλα 3.12. Πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ LAMS – Καξηέια Δθπαηδεπφκελνη 
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3.4 ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ζην LAMS 

 

Σν LAMS κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο. Με ηνλ φξν 

ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο δειψλνπκε ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ, καζεζηαθψλ θαη νξγαλσηη-

θψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιί-

αο ηνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αιιεινζπζρέηηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

νη επηδησθφκελνη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθαιίαο (Μαηζαγγνχξαο, 2001, 

φπ. αλαθ. ζηνπο Γξεγνξηάδνπ θ.α., 2009, ζ. 18). Ο εθπαηδεπηήο αμηνπνηψληαο ην πινχζην 

ζε δπλαηφηεηεο ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ LAMS, κπνξεί λα κεηαθέξεη θαη λα πινπνηήζεη 

έλα παξαδνζηαθφ ζρέδην καζήκαηνο ζε ςεθηαθή κνξθή. Σν 2014 νη δεκηνπξγνί ηνπ LAMS 

δεκηνχξγεζαλ ηελ ζειίδα ηνπ LessonLAMS (http://www.lessonLAMS.com/), φπνπ κέζσ 

ηνπ εξγαιείνπ Activity Planner (Δηθφλα 3.13), νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ πξφζβαζε ζε 

έηνηκεο πξφηππεο αθνινπζίεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο Problem-based Learning, 

Predict-Observe-Explain, WebQuests θηι., πνπ κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο βάζε 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο αθνινπζηψλ.  

 

 

Δηθόλα 3.13. Πεξηβάιινλ Activity Planner 

  

http://www.lessonlams.com/lams/pedagogicalPlanner.do?method=openSequenceNode&edit=false&uid=67
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3.5 Λόγνη επηινγήο ηνπ LAMS 

 

Πνιινί είλαη νη ιφγνη γηα λα πξνρσξήζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηελ ρξήζε ηνπ LAMS σο 

εξγαιείνπ ζρεδηαζκνχ ςεθηαθψλ καζεκάησλ (LAMS Foundation Wiki, 2015). Οη θπξηφ-

ηεξνη θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 3.14. 

 

Δηθόλα 3.14. Λφγνη Δπηινγήο ηνπ LAMS 

 

3.6 ρεηηθέο έξεπλεο 

 

Απφ ην 2003 κέρξη ζήκεξα, έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην LAMS, ηφζν ζε 

δηεζλέο, φζν θαη εζληθφ επίπεδν. Όιεο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

LAMS ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ζε πνηθίια καζεζηαθά αληηθείκελα, ηφζν γηα εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιία φζν θαη γηα κηθηή, ελψ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έγηλαλ ζην 

Διιαδηθφ ρψξν ζπκβαδίδνπλ κε ηα αληίζηνηρα ησλ εξεπλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ησλ αξρψλ θαη ηερληθψλ ΓΓ κέζσ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ καζεζηαθψλ δξα-
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ζηεξηνηήησλ ζε πεξηβάιινλ LAMS, απνηειεί αληηθείκελν ησλ εξεπλψλ θπξίσο ηεο ηειεπ-

ηαίαο πεληαεηίαο. 

 

Ο Dalziel (2003) ζε έλα απφ ηα πξψηα ηνπ άξζξα γηα ην LAMS, θαηαζέηεη ηηο πξψηεο εθηη-

κήζεηο απφ ηελ ρξήζε ηνπ LAMS ζε ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε παλεπη-

ζηήκηα, φπνπ ζπλεγνξνχζαλ ππέξ ηεο νπζηαζηηθήο επίδξαζεο πνπ έρεη ην LAMS ζηελ 

ζχιιεςε θαη θαηαλφεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σνλίδεη ηδηαηηέξσο ηελ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ησλ κα-

ζεηψλ, φηαλ θιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδήηεζε κέζσ ηνπ LAMS, ζηα πιαίζηα ζρνιη-

θήο αμηνιφγεζεο. Μφλν 16% ησλ ζπνπδαζηψλ ήηαλ πξφζπκνη λα ζπδεηήζνπλ ηηο ηδέεο 

ηνπο ζηελ ηάμε, εληνχηνηο, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο κέζα ζην LAMS, πάλσ απφ 

83% ήηαλ πξφζπκνη λα ζπδεηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. 

 

Σν 2003 μεθηλάεη κία απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο γηα ην LAMS ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κε 

ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ LAMS θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ 

ρξήζεσλ ηνπ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Butler, 2004). Αξρηθφο ηφπνο δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ ην Kemnal Technical College ζην London Borough of Bromley, ζην ν-

πνίν θνηηνχζαλ αγφξηα ειηθίαο απφ 11-18 (πάλσ απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο παξνπζίαδαλ 

ρακειή αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα). Γνθηκάζηεθε αθνινπζία ηνπ LAMS ζε καζεηέο πξψηεο 

γπκλαζίνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δηαπίζησζαλ φηη ην LAMS 

ελίζρπζε ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο ήηαλ πην πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπδεηήζεηο φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ κε LAMS, αιιά θαη θαηά ηε δηάξ-

θεηα ησλ παξαδνζηαθψλ καζεκάησλ πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ ρξήζε ηνπ LAMS.  

 

Μεηά ηελ επηηπρεκέλε δνθηκή ζην Kemnal Technical College, ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο 

Αγγιίαο, ρξεκαηνδνηεί έλα θνηλφ project κεηαμχ ησλ Specialist Schools Trust (SST), Kem-

nal College θαη LAMS International γηα ηε δνθηκή ηνπ LAMS ζε πάλσ απφ 100 άιια ζρν-

ιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Butler, 2004). ηα πξψηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπγθα-

ηαιέγνληαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, ε ελδπλάκσζε ησλ καζεζηαθψλ 

θαη γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπδεηήζεηο θαη 

γεληθφηεξα ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ελψ δηαπηζηψζεθε φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ θξηηηθή 
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ζθέςε θαη πςεινχ επηπέδνπ γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. Όινη νη καζεηέο απνθάλζεθαλ φηη 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην LAMS ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία, θαη φηη κπνξνχζαλ 

κε επθνιία λα πινπνηήζνπλ ηα δνκεκέλα καζήκαηα ζην LAMS, κε ην 92% ησλ καζεηψλ 

λα αλαθέξνπλ φηη απνιακβάλνπλ ηα καζήκαηα ζην LAMS πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπκβαηηθά 

καζήκαηα. Δλψ ην 84% ησλ καζεηψλ αηζζάλζεθαλ δπζθνιία λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο ζηα ζπκβαηηθά καζήκαηα, κφλν ην 17% ησλ καζεηψλ αηζζάλζεθαλ ην ίδην γηα ηα 

LAMS καζήκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλζεθαλ φηη είραλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα βνε-

ζήζνπλ κεκνλσκέλνπο καζεηέο απφ ην λα επηθεληξψλνληαη ζηελ κεηαθνξά πεξηερνκέλνπ-

γλψζεσλ, ελψ ρξεηάζηεθαλ αξθεηά πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία καζεκάησλ 

ζην LAMS απφ φηη γηα ηα ζπκβαηηθά καζήκαηα. Δθηηκήζεθαλ ηδηαηηέξσο νη δπλαηφηεηεο 

δηακνηξαζκνχ ησλ αθνινπζηψλ κε άιινπο ρξήζηεο, ζπκβαηφηεηαο κε άιιν ινγηζκηθφ, επν-

πηείαο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ζρεδηαζκνχ αθνινπζηψλ πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, δηδαζθφκελν πιηθφ, ειηθίεο θαη καζεζηαθψλ 

ζηπι καζεηψλ. εκεηψζεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα/αδπλακίεο θαηά ηε ρξήζε ηνπ LAMS, 

πνιιά απφ ηα νπνία φκσο δηνξζψζεθαλ ζηηο επφκελεο εθδφζεηο ηνπ.  

 

Οη Masterman θαη Lee (2005) δηεμάγνπλ ηελ επφκελε κεγάιεο θιίκαθαο δνθηκή ηνπ 

LAMS, πνπ έγηλε ζηελ Αγγιία θαη δηήξθεζε απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 σο ηνλ Μάξηην ηνπ 

2005. Ζ έξεπλα ηνπο είρε δηηηφ ζθνπφ. Απφ ηε κία ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο θα-

ηαιιειφηεηαο ηνπ LAMS σο εξγαιείν δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε ηδξχκα-

ηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, απφ ηελ άιιε ηελ παξνρή πξνηάζεσλ 

θαη ζπκβνπιψλ, ηφζν γηα ηε ρξήζε φζν θαη ην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηαιήγνπλ φηη: 

 To LAMS κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλα πιήζνο παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φπνπ νη 

ζρεδηαζηέο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ δχλαηαη λα επηιέμνπλ εθείλεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην ζηπι θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 Αξρηθά ν θφξηνο εξγαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο. Ό-

κσο φζν πεξλά ν ρξφλνο θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ εκπεηξία, ν θφξηνο εξγαζί-

αο αλακέλεηαη λα κεησζεί. 

 Σν LAMS δε θάλεθε λα αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

ζπγθξηηηθά κε ην ήδε ππάξρνπλ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Χζηφζν, ε ρξήζε ηνπ LAMS 
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γηα ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ δελ ήηαλ ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο 

ηεο έξεπλαο.  

 Δλίζρπζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, αθφκα θαη ησλ πην αδηάθνξσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ελψ νη αηνκηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηάζηεθαλ 

ζεηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη δηακφξθσζαλ ζεηηθή ζηάζε γηα κειιν-

ληηθή ρξήζε ηνπ LAMS. 

 Τπήξμαλ εθπαηδεπφκελνη πνπ αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ηε δπλαηφηεηα λα δνπιεχνπλ κε 

ην δηθφ ηνπο ξπζκφ θαζψο θαη ηελ γξακκηθφηεηα ησλ αθνινπζηψλ. Τπήξμαλ φκσο 

θαη θάπνηνη εθπαηδεπφκελνη πνπ εθθξάζηεθαλ αξλεηηθά σο πξνο ηε γξακκηθφηεηα 

ησλ LAMS αθνινπζηψλ ή ζα πξνηηκνχζαλ πεξηζζφηεξε αλάδξαζε απφ ην ζχζηεκα, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφνδφ ηνπο, γεγνλφο πνπ ππνδείθλπε ηελ αλάγθε γηα πξνζεθηηθή 

ζρεδίαζε θαη επηινγή θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Οη εθπαηδεπηέο είραλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη δηακνη-

ξαζκφ ησλ καζεζηαθψλ αθνινπζψλ. 

 Τπήξμαλ θάπνηα ηερληθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία δηνξζψζεθαλ ζε επφκελεο εθδφζεηο 

ηνπ LAMS. 

  Ζ γεληθή εληχπσζε ήηαλ φηη ην LAMS ήηαλ εχθνιν ζηελ εθκάζεζε θαη ζηελ ρξή-

ζε. 

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2007 νινθιεξψλεηαη ην eLISA project (Jameson, 2007), κία δηεηήο έξεπλα 

πνπ ζηφρεπε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο κά-

ζεζεο θαη καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ 

(ζπγγξαθή αλαθνξάο, ππνινγηζηηθέο δεμηφηεηεο, δηαρείξηζε ρξφλνπ θηι.), ελίζρπζε θηλή-

ηξνπ κάζεζεο ησλ καζεηψλ/θνηηεηψλ αιιά θαη γεληθφηεξα καζεζηαθήο εμέιημεο ηνπο. Βα-

ζηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εζηίαζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε επαλαρξεζηκν-

πνηνχκελσλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή κηθηήο κάζεζεο, 

κε ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο ηδξπκάησλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηην-

βάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθαλ ζην LAMS αθνινπζίεο ζπλεξγαηη-

θψλ θπξίσο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζε πιαηθφξκα Moo-

dle. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ φηη νη αθνινπζίεο ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθέο σο πξνο 

ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ/θνηηεηψλ 

ηηο βξήθαλ ελδηαθέξνπζεο. Σφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη εθπαηδεπφκελνη εμέθξαζαλ 
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επηζπκία επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ LAMS. Παξά ηηο ζεηηθέο απφςεηο, δηαπηζηψζεθε φηη 

ππήξρε ν θίλδπλνο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ λα παξακείλνπλ ζε ρακειφ επίπεδν. 

Δπίζεο, φπσο παξαηεξήζεθε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο, ε θαηά δεχγε κάζεζε κπνξνχζε λα ν-

δεγήζεη είηε ζε ππεξβνιηθφ επεξεαζκφ απφ ηηο απφςεηο ηνπ άιινπ ηνπ δεχγνπο, είηε ζε 

«ιάζνο» κάζεζε. Γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ ζχγρξνλε ζπλνκηιία (chat) ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πξνηάζεθε σο ιχζε ε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ή ε ρξήζε ηεο πξφ-

ζσπν-κε-πξφζσπν ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε, σο κέξνο κηθηήο πξνζέγγηζεο (αλ θαη θάηη ηέηνην 

κπνξεί λα εγείξεη εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ πην επηθπιαθηηθψλ καζεηψλ). Καηά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ LAMS ήηαλ ε δπλαηφηεηα επνπηεί-

αο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ην νπνίν πξνζδίδεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ηζφηεηαο ζην κέζν θαη επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ππνζηεξίμεη δηαθνξνπνίεζε ρσξίο 

λα μερσξίδεη ν αδχλακνο καζεηήο κεηαμχ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ. 

 

Αθνινχζεζαλ πνιιέο έξεπλεο κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηνπ LAMS σο πξνο ηελ ππνζηήξη-

με δηαθφξσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο κάζεζε κέζσ κειέηεο πεξηπηψζεσλ 

(Dalziel B., 2007), κάζεζεο κέζσ έξεπλαο (Inquiry-Based Learning, IBL) (Levy, 

Aiyegbayo, Little, Loasby, & Powel, 2008), κάζεζεο κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

(Problem-Based Learning, PBL) (Richards & Cameron, 2008), κάζεζε κέζσ ζπλεξγαζίαο 

(Collaborative learning) (Κνθθηλίδε θ.α., 2008· Street, 2007). Σα απνηειέζκαηα ζπλεγν-

ξνχλ ππέξ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ LAMS λα ππνζηεξίμεη πνηθίιεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Δπηπξνζζέησο, επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, φπσο ηελ επθνιία 

ρξήζεο ηνπ LAMS (Levy et al., 2008), ηε δπζαξέζθεηα θάπνησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο 

ηε γξακκηθφηεηα ησλ αθνινπζηψλ (Levy et al., 2008), ηελ αλάγθε χπαξμεο πξφηππσλ 

(templates) αθνινπζηψλ κάζεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ιηγφηεξν θαηαξηηζκέλσλ ηερλνινγη-

θά θαη παηδαγσγηθά εθπαηδεπηψλ (Dalziel B., 2007), ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίε-

ζεο/επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αθνινπζηψλ (Levy et al., 2008), ηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο ηνπ LAMS σο ζηνηρείν παξαθίλεζεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

(Street, 2007), ηελ ηάζε χπαξμεο πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

(Κνθθηλίδε θ.α., 2008· Richards & Cameron, 2008). 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2008 ζην ΣΔΗ Λακίαο, φπνπ ην LAMS 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο ε θχξηα πιαηθφξκα εθπαίδεπζεο γηα 22 εμ απνζηάζεσο καζήκαηα κε 

αληηθείκελν ηελ πιεξνθνξηθή (Pentaris, Antonis, Lampsas, & Papadakis, 2008). Καηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο έξεπλαο πηνζεηήζεθαλ 2 κνληέια κάζεζεο, έλα πην δαζθαινθεληξηθφ θαη έλα 

πην επνηθνδνκεζηηθφ, κε ην δεχηεξν λα ζπλδπάδεη ηελ κάζεζε κέζσ επίιπζεο πξνβιεκά-

ησλ κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην LAMS κπφξεζε λα ππν-

ζηεξίμεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά θαη ηηο δχν παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

θνηηεηψλ (90%) απνθάλζεθε φηη ην κάζεκα θαηάθεξε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αξρηθέο ηνπο 

πξνζδνθίεο, ελψ ην 75% ησλ θνηηεηψλ πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπ-

ρλά εξγαιεία ζπλεξγαζίαο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο θνη-

ηεηέο. Ζ απεηξία ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αλάινγα καζήκαηα θαη ε 

πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα πξνθίι ησλ θνηηεηψλ ήηαλ νη θχξηεο αηηίεο ησλ πξνβιεκά-

ησλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

ε έξεπλα ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 παξνπζηάδνληαη νη 

εκπεηξίεο θαη πξνζδνθίεο ζπνπδαζηψλ απφ ηελ πινπνίεζε εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ζην 

κάζεκα «Βάζεηο Γεδνκέλσλ» ηνπ ηκήκαηνο Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ 

ζε πεξηβάιινλ LAMS (Παζράιεο & Παπαδάθεο, 2009). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

καξηπξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπνπδαζηψλ σο πξνο ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε 

δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο κάζεζεο, ελψ ηειηθά δηαπηζηψζεθε βειηίσζε ηεο επίδνζεο 

ηνπο ζηηο εμεηάζεηο θαη αχμεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

(91%) ησλ ζπνπδαζηψλ, ζεψξεζαλ φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS ήηαλ θηιηθφ θαη εχρξε-

ζην. Όκσο δελ παξαηεξήζεθε ν πξνζδνθψκελνο βαζκφο ζπλεξγαζίαο, αιιεινβνήζεηαο θαη 

έθθξαζεο απνξηψλ κέζσ ηνπ LAMS, ελψ ηα θχξηα πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζε-

ζεο αθνξνχζαλ ηε ζπλεξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ, ε νπνία δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηη-

θή. Γελ ππήξμε κεγάιε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπδήηεζεο θαη ζπλνκηιίαο, πνπ 

νθείιεηαη ελ κέξεη ζηα ηερληθά πξνβιήκαηα ηνπ chat θαη ζηελ έιιεηςε πξφηεξεο εκπεηξίαο 

ησλ ζπνπδαζηψλ ζε αλάινγεο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαπίζησζε πνπ είλαη ζχκ-

θσλε κε αληίζηνηρε ηεο έξεπλαο ησλ Pentaris et al. (2008). 

 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2010 ην παλεπηζηήκην ηεο Λεπθσζίαο ζηελ Κχπξν, ζηα πιαίζηα εξεπλε-

ηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνρσξεί ζηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ, κε ηνλ αξηζκφ 

ηνπο λα μεπεξλάεη ηα είθνζη καζήκαηα (Alexander, 2010). Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ καζε-

κάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά ε πιαηθφξκα ηνπ LAMS κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ. Ζ αληίδξαζε ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ζεηηθή, 

θαζψο πνιινί έδεημαλ λα πξνηηκνχλ ηελ κέζνδν ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ηνπο πξνζθέξ-
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ζεθε, κε ην 80 % ησλ εξσηεζέλησλ θνηηεηψλ λα ζεσξνχλ φηη είλαη εχθνιε ή πνιχ εχθνιε 

ε κάζεζε εμ απνζηάζεσο. ε εξψηεζε ζρεηηθά κα ην εάλ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα κε 

ηε ρξήζε ηνπ LAMS, ην 95 % ησλ θνηηεηψλ απάληεζαλ αξλεηηθά, ελψ νη ππφινηπνη αλα-

θέξζεθαλ ζε πξνβιήκαηα πνπ δελ ζρεηίδνληαλ κε ην LAMS. Καηά ηε ζχγθξηζε βαζκνιν-

γηψλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ κεηαμχ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα εμ’ απνζηά-

ζεσο θαη θνηηεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα δηαδψζεο, παξαηεξήζεθε φηη απφ 

ηελ πιαηθφξκα LAMS επσθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν νη αδχλακνη καζεηέο, ελψ απφ ηα δηα 

δψζεο νη δπλαηνί καζεηέο. 

 

Απφ ην 2010 κέρξη ζήκεξα, έρνπλ πινπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο θπξίσο κεκνλσκέλσλ εξεπ-

λεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ LAMS ζην ρψξν ηεο Διιεληθήο Γεπηεξνβάζκηαο θαη 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε δηάθνξα καζεζηαθά αληηθείκελα, γηα εμ απνζηάζεσο ή κη-

θηή/πβξηδηθή εθπαίδεπζε. Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπο ππήξμαλ ζεηηθά, σο πξν ηε ζηάζε, ηελ 

ελεξγνπνίεζε, ηε γεληθφηεξε απφδνζε θαη πξφνδν ησλ καζεηψλ/θνηηεηψλ αιιά θαη σο 

πξνο ηε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπο, επηβεβαηψλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα 

παιαηφηεξσλ εξεπλψλ (Καδαληδήο, θ.α., 2015· Karakostas & Demetriadis, 2011· Katsenos 

& Papadakis, 2011· Φαθηνιάθεο & Παπαδάθεο, 2011). Υξεζηκνπνηήζεθαλ δξαζηεξηφηε-

ηεο πνπ εθάξκνδαλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο ζπλεξγαζίαο, φπσο εξγαζία ησλ κα-

ζεηψλ ζε δπάδεο βάζεη επίδνζεο θαη απφδνζεο ζηελ ηάμε (Katsenos & Papadakis, 2011), 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα δπάδεο θνηηεηψλ πνπ βαζίδνληαλ ζε ζελάξηα (script col-

laborative activities) (Karakostas & Demetriadis, 2011) αιιά θαη απιέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπδήηεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ (Καδαληδήο θ.α., 2015). 

 

Ζ ρξήζε ηνπ LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΓΓ έρεη επηρεηξεζεί ζε αξθεηέο έξεπλεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά (Αξαπνγηάλλεο θ.α., 2013· Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015· 

Λενληίδεο & Παπαδάθεο, 2013). ηελ έξεπλα ησλ Λενληίδε θαη Παπαδάθε (2013) δηαπη-

ζηψλεηαη φηη ην LAMS έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε δηαθν-

ξνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ελζσκαηψλεη ην θπξίαξρν καζεζηαθφ ζηπι ησλ 

καζεηψλ ελφο εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ, εληάζζνληαο ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε έλα 

πιαίζην εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο, παξέρνληαο ζηνλ καζεηή κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 

αιιειεπίδξαζεο θαη ελεξγεηηθήο εκπινθήο ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ καζεηψλ (πάλσ απφ ην 80%) εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γηα ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Αξαπνγηάλλε, Παζράιε θαη Παπαδάθε (2013) βξίζθν-

ληαη ζε ζπκθσλία κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Λενληίδε θαη Παπαδάθε, σο πξνο ηε δπλαηφηε-

ηα αμηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ LAMS γηα ηελ δεκηνπξγία θχιισλ εξγαζίαο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ΓΓ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζεψξεζαλ φηη ην LAMS κπνξεί λα ζπλεηζθέ-

ξεη ζηελ δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη εηδηθφηεξα ζηελ εθαξκνγή ΓΓ, θαζψο παξα-

ηήξεζαλ φηη ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ελζαξξχλεηαη ε δηεξεπλεηηθή κά-

ζεζε, θαιιηεξγνχληαη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο φπσο ε θξηηηθή ζθέςε θαη δίλεη δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο κέζσ άκεζσλ κελπκάησλ ή αζχγρξνλεο ζπλεξγαζίαο. 

 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2014-2015 δηεμάγεηαη έξεπλα ζε πέληε (5) ζρνιεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Πηεξίαο (Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015), κε ηε ζπκκεηνρή 96 καζεηψλ θαη 5 θα-

ζεγεηψλ Γεληθνχ Λπθείνπ (ΓΔΛ), φπνπ εθαξκφδνληαη ζελάξηα ΓΓ κε ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ εξεπ-

λψλ θαη δηαπηζηψλεηαη αθφκε κία θνξά φηη ην LAMS κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθαξκνγή 

ΓΓ θαζψο απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ηνπο. Ζ δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS ήηαλ αξεζηή ζηνπο καζεηέο, πνι-

ινί εθ ησλ νπνίσλ ζα επηζπκνχζαλ ηε ζπλέρηζή ηεο, θαζψο ζεσξνχλ φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS είλαη εχρξεζην θαη θηιηθφ. Γελ δήισζαλ φκσο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ Ζιεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ιφγσ ηεο ρακειή ηαρχηεηαο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν 

απφ ην ζρνιείν ηνπο ζε αληίζεζε απφ ην ζπίηη ηνπο. Με ηελ ηειεπηαία δήισζε ζπκθψλε-

ζαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ (ζχλδεζε internet, LAN) δπζθνιεχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΓΓ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Αλάινγεο δηαπηζηψζεηο είραλ γίλεη θαη ζηηο 

έξεπλεο ησλ Αξαπνγηάλλε θ.α., (2013) θαη Λενληίδε θαη Παπαδάθε (2013), νπφηε ζεσξνχ-

κε φηη νη ηερληθέο αδπλακίεο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζεκαληη-

θφ εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο ΓΓ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4. Δξεπλεηηθό - Μεζνδνινγηθό Πιαίζην 

 

4.1 Δηζαγσγή  

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ρξήζε ΓΓ ελδείθλπηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έληνλεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ παξνπζηά-

δεηαη ζηηο ζχγρξνλεο ζρνιηθέο ηάμεηο κηθηψλ ηθαλνηήησλ – (Βαιηαληή, 2015· Βαιηαληή & 

Κνπηζειίλε, 2008· Βαιηαληή θ.α., 2010· Βαζηάθε, 2010· Santangelo & Tomlinson, 2009· 

Theodoropoulou et al., 2015) – ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο – 

(Haelermans et al., 2015· Κνπηζνπξάθε & Μπεξθνχηε, 2014· Valiande & Tarman, 2011) 

θαη φηη ην LAMS δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γη-

δαζθαιίαο, ζε δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη δηάθνξα καζεζηαθά αληηθείκελα (Αξα-

πνγηάλλεο θ.α., 2013· Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015 Λενληίδεο & Παπαδάθεο, 2013). Μειε-

ηψληαο ηηο παξαπάλσ έξεπλεο δηαπηζηψλνπκε φηη νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ρψξν ηεο 

Διιεληθήο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, εμεηάδνπλ ην ζέκα απφ ηελ 

ζθνπηά ησλ καζεηψλ θαη ηαπηφρξνλα δηεξεπλνχλ ηελ απφδνζε θαη ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο 

ηνπο ήηαλ ειάρηζηεο.  

 

4.2 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο  

 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξη-

ζεο κάζεζεο LAMS γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέ-

λνπ λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο έληνλεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ 

κηθηήο ηθαλφηεηαο (Βαιηαληή, 2015· Βαζηάθε, 2010· Tomlinson et al., 2003). 

 

ην ζρνιείν (ΔΠΑΛ) φπνπ έγηλε ε έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο πξνέιεπζε, ην καζε-

ζηαθφ ηνπο πξνθίι θαη ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν. Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ «ππάξρεη 
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δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κεζόδνπο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο γηα λα εληζρύζνπκε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζε κία ηάμε κηθηήο ηθαλόηεηαο;»  

 

ηελ έξεπλα δφζεθε βαξχηεηα ζηελ αμηνπνίεζε εξγαιείνπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο σο θχ-

ξηνπ εξγαιείνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε κία κηθηή ηάμε καζεηψλ. πγθεθξηκέλα 

επηρεηξήζεθε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξη-

ζεο Μάζεζεο ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηαθνξνπνηε-

κέλεο Γηδαζθαιίαο (ΓΓ) ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, κέζσ ηνπ ζρεδη-

αζκνχ, ηεο πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ ζην κάζεκα 

«Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ» ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017. 

 

Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη: 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ 

LAMS γηα ηελ δηεμαγσγή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ. 

 ηελ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ LAMS ζηε ζπλεξγαζία ησλ καζε-

ηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ. 

 ηελ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ LAMS ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ. 

 

4.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

 

Με βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέζακε πξνθχπηνπλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

1. ε πνην βαζκφ είλαη εχρξεζην ην LAMS γηα ηε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ΓΓ; 

2. ε πνην βαζκφ ζπλεξγάζηεθαλ νη καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS; 

3. ε πνην βαζκφ παξαηεξείηαη βειηίσζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κεηά ηελ πιν-

πνίεζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS; 
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4.4 Μεζνδνινγία έξεπλαο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Ζ έξεπλα ηεο παξνχζα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη ηε κνξθή κίαο κειέηεο πεξίπησζεο, 

πξνθεηκέλνπ «λα επαιεζεπζεί, λα εληζρπζεί θαη λα επεθηαζεί ε γλώζε ησλ ηξόπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο καζαίλνπλ ηα παηδηά θαη ησλ κέζσλ κε ηα νπνία ηα ζρνιεία πεηπραίλνπλ ηνπο ζθν-

πνύο ηνπο» (Cohen et al., 2000/2008, ζ. 309). ηελ έξεπλα καο ε «πεξίπησζε» ηεο πεξη-

πησζηνινγηθήο έξεπλαο δελ νξίδεηαη σο αληηθείκελν κειέηεο, αιιά σο κία δηαδηθαζία έ-

ξεπλαο γηα ηελ «ζε βάζνο δηεξεύλεζε ελόο νξηνζεηεκέλνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. κηα δξαζηεξηό-

ηεηα, έλα γεγνλόο, κηα δηαδηθαζία ή άηνκα). Οξηνζεηεκέλε ζεκαίλεη όηη ε πεξίπησζε δηαρσ-

ξίδεηαη γηα έξεπλα από άπνςε ρξόλνπ, ηόπνπ ή θάπνησλ θπζηθώλ νξίσλ» (Creswell, 

2002/2012, ζ. 516).  

 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ζέινπκε κε ηε βνήζεηα ελφο κηθξνχ δείγκαηνο καζεηψλ λα κειε-

ηήζνπκε «έλα πεξηζηαηηθό ελ ηε εμειίμεη ηνπ» (Adelman θ.α., 1980, φπ. αλαθ. ζηνπο Cohen 

et al., 2000/2008, ζ. 310). Ζ «πεξίπησζε» ηεο έξεπλαο είλαη ε εθαξκνγή κίαο εθπαηδεπηη-

θήο παξέκβαζεο ζε καζεηέο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (Δ-

ΠΑΛ). Έηζη ε έξεπλα θαηαιήγεη λα είλαη ηαπηφρξνλα κία κηθξήο θιίκαθαο έξεπλα δξάζεο, 

θαζψο ν εξεπλεηήο σο εθπαηδεπηηθφο ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφ-

ηεηαο κίαο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο πνπ αληηθαζηζηά ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν (Cohen et al., 

2000/2008, ζ. 385). Καηά ηνπο Cohen θαη Manion (1994, ζ. 186, φπ. αλαθ. ζηνπο Cohen et 

al., 2000/2008, ζ. 386) ε έξεπλα δξάζεο νξίδεηαη σο «κία παξέκβαζε κηθξήο θιίκαθαο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ θαη κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ απηήο ηεο 

παξέκβαζεο», δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαινγηζηεί ηηο δηθέο ηνπ πξα-

θηηθέο (Creswell, 2002/2012, ζ. 639).  

 

Ζ έξεπλα απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) δηαθξηηέο θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε πξνζδηνξίδνπκε ην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη θάλνπκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Μειεηάκε εθπαηδεπηη-

θέο έξεπλεο δηαθφξσλ ζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ηφζν κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπ-

λαο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ φζν θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Αθνινπζεί ν θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ, 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  
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Ζ δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Μεηά ηελ επηινγή ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, 

απνθαζίδνληαη νη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξέκβαζε θαη νη νπνίεο ζρεδηά-

δνληαη βάζεη ηνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ASSURE ησλ Heinich, Molenda, Russell θαη 

Smaldino (1996, φπ. αλαθ. ζην Sezer, Yilmaz, & Yilmaz, 2013). Σν κνληέιν ρξεζηκνπνηεί-

ηαη γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο καζήκαηνο, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε επηινγή θαη ρξήζε 

ησλ κέζσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε πεξηβάιινλ 

ηάμεο (ηδεαηφ ή πξαγκαηηθφ) (Aziz, 2003· Sezer et al., 2013). ηα πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο, 

ζρεδηάδνληαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ΓΓ. Σν κεγα-

ιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο καζεηέο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζή-

θεο ελφο εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο ΔΠΑΛ, ελψ ην ππφινηπν αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο 

σο εξγαζία εμ’ απνζηάζεσο. Έηζη αθνινπζείηαη κία πξνζέγγηζε κηθηήο κάζεζεο. 

 

ε ηξίηε θάζε ρξεζηκνπνηνχκε πνζνηηθέο (εξσηεκαηνιφγην, πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ 

LAMS) θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (ζπλέληεπμε, πεξηβάιινλ επνπηείαο 

ηνπ LAMS), αθνινπζψληαο κία πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα 

επεμεξγάδνληαη θαη αλαιχνληαη. Ζ έξεπλα νινθιεξψλεηαη κε ηελ εξκελεία ησλ πνξηζκά-

ησλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη πξνηάζεσλ καο ζηελ παξνχζα δηπισκα-

ηηθή εξγαζία. 

 

Καηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο (καζε-

ηέο, ζχζηεκα LAMS) θαη ζπιιέγνληαη ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά δεδνκέλα, θαζψο 

«όηαλ ζπλδπάδνπκε ηα πνζνηηθά θαη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα, έρνπκε έλα πνιύ ηζρπξό κείγκα» 

(Milew & Huberman, 1994, ζ. 42, φπ. αλαθ. ζηνλ Creswell, 2002/2012, ζ. 592). Έηζη ηα 

δεδνκέλα απφ κία πεγή κπνξνχλ «λα πξνάγνπλ, λα αλαπηύζζνπλ ή λα ζπκπιεξώλνπλ ηα 

δεδνκέλα από ηελ άιιε» (Milew & Huberman, 1994, ζ. 42, φπ. αλαθ. ζηνλ Creswell, 

2002/2012, ζ. 592), επηηπγράλνληαο εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο (Εαθεηξφ-

πνπινο, 2005, ζ. 159). Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο ελδείθλπηαη γηα ηνλ ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ ε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο είλαη απφ κφλε ηεο κία ζχλζεηε 

θαη πεξίπινθε δηαδηθαζία. Οπφηε κία πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε απνδίδεη πεξηζζφηε-

ξα θαη πην μεθάζαξα δεδνκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο «ζπζρεηίδνληαη θαη ζπλδπάδνληαη κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο νη πνζνηηθέο θαη νη πνηνηηθέο κέζνδνη» (Ησζεθίδεο, 2008, ζ. 29). 
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4.5 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο  

 

Ζ νκάδα καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα δελ ζρεκαηίδεηαη κε ηπραία επηινγή, αιιά 

κε βάζε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο σο ηκήκαηα ελφο ζρνιείνπ (Cohen et al., 2000/2008, ζ. 363). 

Σν εξεπλεηηθφ δείγκα επρέξεηαο/επθνιίαο απνηεινχλ είθνζη εθηά (27) άξξελεο καζεηέο 

ησλ δχν ηκεκάησλ Δηδηθνηήησλ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ’ ηάμεο ελφο Δπαγγεικαηη-

θνχ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ) ηνπ λνκνχ Πηεξίαο. Μεηά ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ 

εξσηεκαηνιφγην, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπο, ελψ ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν παξαρσξνχλ ζπλεληεχμεηο, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ επξή-

καηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

4.6 Μέζνδνη – Δξγαιεία πξνζέγγηζεο ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο επηιέγεηαη ε ηερληθή ηεο ηξηγσλνπνίεζεο. Ο Creswell (2002/2012, ζ. 299) νξίδεη 

ηελ ηξηγσλνπνίεζε (triangulation) σο ηε «δηαδηθαζία ηεο επηβεβαίσζεο ζηνηρείσλ από δηα-

θνξεηηθά άηνκα (π.ρ. έλαο ιπθεηάξρεο θαη έλαο καζεηήο), εηδώλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ζεκεηώζεηο 

από παξαηεξήζεηο θαη ζπλεληεύμεηο), ή κεζόδσλ ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. έγγξαθα θαη 

ζπλεληεύμεηο) από πεξηγξαθέο θαη ζέκαηα». Καηά ηνπο Cohen et al. (2000/2008, ζ. 189) ε 

ηξηγσλνπνίεζε νξίδεηαη σο ε «ρξήζε δύν ή πεξηζζόηεξσλ κεζόδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ζηε κειέηε θάπνησλ δηαζηάζεσλ ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο», θαη αλαθέξνπλ φηη «νη ηε-

ρληθέο ηξηγσλνπνίεζεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο πξνζπαζνύλ λα απνηππώζνπλ ή λα αλαιύ-

ζνπλ δηεμνδηθόηεξα ηνλ πινύην θαη ηελ πνιππινθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο, κειε-

ηώληαο ηελ από πεξηζζόηεξεο από κία νπηηθέο γσλίεο θαη, θάλνληαο απηό, ρξεζηκνπνηνύλ 

ηόζν πνζνηηθά όζν θαη πνηνηηθά δεδνκέλα». 

 

Γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνο απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο κέζνδνη, πνζνηηθέο (εξσηεκαηνιφγην, πεξηβάιινλ 

επνπηείαο ηνπ LAMS) θαη πνηνηηθέο (ζπλέληεπμε, πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ LAMS). Μέ-

ζσ ηνπ πεξηβάιινληνο επνπηείαο ηνπ LAMS αλακέλεηαη ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Μέζσ ησλ εξσηε-

καηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ απνζθνπείηαη ε ζπιινγή ησλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφ-
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ηεξν αληηθεηκεληθψλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ κεζφδσλ απνβιέπεη ζηελ 

απάληεζε ησλ ίδησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη απφ άιιε ζθνπηά. 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη άμνλεο θαη ηα θξηηήξηα ηεο δηακφξθσζεο ησλ εξσηήζεσλ ησλ ζπλε-

ληεχμεσλ έρνπλ ηελ ίδηα ινγηθή κε εθείλεο ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη επηδηψθεηαη 

φρη κφλν ε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν ηερληθψλ αιιά θαη ε αλάδπζε ηπρφλ κε 

πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ. ηελ Δηθφλα 4.1 αλαθέξνληαη νη εξεπλεηηθέο κέζνδνη 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνο απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο.  

 

 

Δηθόλα 4.1. Δξεπλεηηθέο κέζνδνη αλά εξεπλεηηθφ εξψηεκα. 

 

4.6.1 Δξσηεκαηνιόγην 

 

χκθσλα κε ηνπο Cohen et al. (2000/2008, ζ. 414), ην εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα «επ-

ξέσο δηαδεδνκέλν θαη εύρξεζην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ» κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ, νη 

νπνίνη πξέπεη λα θξίλνπλ ηη ηχπν εξσηεκαηνινγίνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο.  

 

Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο είλαη δνκεκέλν, κε θαζνξηζκέλε ζεηξά εξσηήζεσλ 

θιεηζηνχ ηχπνπ (Εαθεηξφπνπινο, 2005, ζ. 77) πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ην ζθνπφ θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ηκήκαηα. Σν πξψην πεξηέρεη εξσ-

ηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θχξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ - σο πξνο ηηο απφςεηο ησλ καζε-

ηψλ - θαη ην δεχηεξν εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πξνθίι ησλ καζεηψλ. πλνιηθά πεξηιακβά-
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λεη είθνζη νρηψ (28) εξσηήζεηο (δηρνηνκηθέο, απιήο επηινγήο, πνιιαπιήο επηινγήο θαη Lik-

ert). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηαιακβάλνπλ νη εξσηήζεηο/θξηηήξηα 

ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert (Καζφινπ, Λίγν, Αξθεηά, Πνιχ, Πάξα πνιχ), θαζψο 

καο ελδηαθέξεη φρη κφλν ε θαηαγξαθή ηεο γεληθήο ζπκθσλίαο ή αζπκθσλίαο ησλ καζεηψλ 

κε κία πξφηαζε, αιιά θαη ν βαζκφο ζπκθσλίαο (Εαθεηξφπνπινο, 2005, ζ. 71). Σν εξσηε-

καηνιφγην βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Α ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Ζ δηαλνκή ηνπ έγηλε ειε-

θηξνληθά, κέζσ ηνπ δσξεάλ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ Google Forms ηεο πιαηθφξκαο 

drive.google.com θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ ζρνιηθνχ εξγα-

ζηεξίνπ.  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίδεηαη ζε έξεπλεο ησλ νπνίσλ ηα αληίζηνη-

ρα εξγαιεία απνηέιεζαλ πνιχηηκε πεγή ηδεψλ. Μεηά απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη 

κειεηψληαο εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαηα-

ιήμακε ζηελ ελλνηνιφγεζε ησλ ελλνηψλ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην εξσηεκαηνιφγην. Λακ-

βάλνληαο ππφςε ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο νξίζακε ηέζζεξηο (4) 

βαζηθνχο άμνλεο. Απηνί είλαη: 

 ε επρξεζηία ινγηζκηθνχ (usability) 

 νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (learning activities) 

 ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ (cooperation) 

 ε επίδνζε ησλ καζεηψλ (performance) 

Οη δχν πξψηνη άμνλεο αληηζηνηρνχλ ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Ο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο 

άμνλαο αληηζηνηρνχλ ζην δεχηεξν θαη ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αληίζηνηρα.  

 

Με ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα θαη λα ειερζεί ε εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

δφζεθε πηινηηθά ζε δψδεθα καζεηέο πνπ είραλ εξγαζηεί ζε πεξηβάιινλ LAMS θαη δελ ή-

ηαλ καζεηέο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία ζα εθαξκφδνληαλ ε παξέκβαζε. Σα ζρφιηα θαη νη πα-

ξαηεξήζεηο ηνπο ζπληέιεζαλ ζηελ ηξνπνπνίεζε, βειηίσζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηνπ. Σν ηε-

ιηθφ εξσηεκαηνιφγην δφζεθε γηα ζπκπιήξσζε ζηνπο καζεηέο ηεο παξέκβαζεο ακέζσο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα λα ειέγμνπκε ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζακε ην SPSS 20 θαη ππνινγίζακε ηνλ δείθηε 

Cronbach’s Alpha εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (Cronbach α = 0.863), ηηκέο ηνπ νπνίνπ «κεγαιύ-

ηεξεο ηνπ 0,70 ζεσξνύληαη απνδεθηέο» (Εαθεηξφπνπινο, 2005, ζ. 124) (Παξάξηεκα Γ).  
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4.6.1.1 Δπρξεζηία ινγηζκηθνύ 

 

Ο πξψηνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ηελ επρξεζηία ινγηζκηθνχ. Ζ επρξεζηία 

(usability) ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9241-11 νξίδεηαη σο «ν βαζκόο ζηνλ 

νπνίν έλα ζύζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο γηα λα επηηύρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο ππό θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ρξήζεο κε απνηειεζκαηηθόηεηα, απνδν-

ηηθόηεηα, παξέρνληαο ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ» (Σζέιηνο, Κνκλελνχ, & 

Αβνχξεο, 2002). Με βάζε ηνλ νξηζκφ απηφ, νξίδνληαη σο θξηηήξηα ηνπ άμνλα ε επθνιία 

ζηε ρξήζε (ease of use), ε επθνιία εθκάζεζεο (easy of learning) θαη ε ηθαλνπνίεζε (satis-

faction) (Lund, 2001). Ζ δεκηνπξγία ησλ ηξηψλ εξσηήζεσλ (Δ1, Δ2, Δ3) πεξί επρξεζηίαο 

βαζίδεηαη ζηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ή ηξνπνπνηνχληαη εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ USE (Lund, 2001). 

 

4.6.1.2 Μαζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Ο δεχηεξνο άμνλαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πεξί ηνπ καζήκαηνο θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα ζπιιάβνπκε ηε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ δηακνξθψλνπλ νη 

καζεηέο επί ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ή κε ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ 

ην κάζεκα. Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ηέηνηνπ είδνπο αμηνιφγεζε, ηεο κνξθήο 

reflection survey, απφ ηνπο καζεηέο ζην ηέινο ελφο καζήκαηνο είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη βν-

εζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα βειηηψζεη ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ρσξίο λα παξαβιέπν-

ληαη νη αδπλακίεο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ επηξξνήο απηνχ ηνπ είδνπο έξεπλαο απφ παξάγν-

ληεο φπσο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θηι. (Dobrovolny & 

Lowenthal, 2011). Σα θξηηήξηα ηνπ άμνλα αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηβάιινλ 

LAMS (Δ4, E5, E6), ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή (Δ7), ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα (Δ8), 

ηελ δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε (Δ9), ηελ επηζπκία ηνπο λα επαλαιάβνπλ 

αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο (Δ10) θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ην κάζεκα (Δ11). 

 

4.6.1.3 πλεξγαζία 

 

Ο ηξίηνο άμνλαο αθνξά ηελ ζπλεξγαζία. χµθσλα µε ην ιεμηθφ ηνπ Γ. Μπαµπηληψηε «ζπ-

λεξγαζία» ζεµαίλεη: α) «ην λα εξγάδεηαη θαλείο από θνηλνύ µε άιινλ ή άιινπο γηα ηελ επί-
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ηεπμε θνηλνύ ζηόρνπ» θαη β) «ε αλάπηπμε ζρέζεσλ αιιεινβνήζεηαο κεηαμύ αηόκσλ ή νκά-

δσλ, πνπ έρνπλ θνηλνύο ζηόρνπο». Χο ζπλεξγαηηθή κάζεζε ή ζπλεξγαηηθφο ηξφπνο εξγαζί-

αο νλνκάδεηαη ε εξγαζία-κάζεζε ζε νκάδεο 2 ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε, πνπ ην θαζέλα απνδέρεηαη φια ηα ππφινηπα κέιε, ηνλ 

θνηλφ ζθνπφ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο νκάδαο θαη πνπ ζπκβάιιεη κε ηελ αληαπφθξηζε ζην ξφ-

ιν ηνπ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο νκάδαο (Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 2007, ζ. 83). Με 

βάζε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο θαη ην εξσηεκαηνιφγην γηα ην ξφιν ηνπ καζεηή πνπ αλα-

θέξεηαη ζηνπο Κνπηζειίλε θαη Θενθηιίδε (2007, ζ. 114), νξίδνληαη ηα θξηηήξηα ηνπ άμνλα, 

πνπ αθνξνχλ ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο-γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ (Δ12), ηε 

ζηάζε ηνπο θαηά ηε ζπλεξγαζία (Δ13), ηε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο (Δ14) θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε ζπλεξγαζία (Δ15).  

 

4.6.1.4 Δπίδνζε 

 

Ο ηέηαξηνο άμνλαο αθνξά ηελ επίδνζε/απφδνζε (performance) ησλ καζεηψλ. Ζ Σδάλε 

(1988) νξίδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε σο ην ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ πξνζαξκνγήο ηνπ καζε-

ηή κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ απφδνζε ηνπ ζηα επηκέξνπο καζήκαηά ηνπ. Έ-

ηζη, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ ζρνιηθή επίδνζε ελφο καζεηή σο ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καζψο καο ελδηαθέξνπλ νη πξν-

ζσπηθέο απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην εάλ κεηά ηελ παξέκβαζε νη καζεηέο απν-

θηνχλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο/δεμηφηεηεο γηα λα εθηειέζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν, βα-

ζηζηήθακε ζηελ έλλνηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Bandura (1994) ε έλλνηα ηεο απηε-

πάξθεηαο (self-efficacy) νξίδεηαη σο ε ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ αηφκνπ φζσλ αθνξά ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα αθνινπζήζεη κία πνξεία ελεξγεηψλ πνπ ζα απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή 

ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Ζ δεκηνπξγία ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άμνλα βαζίδεηαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην MSLQ (Pintrich & DeGroot, 1990) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ άμνλα ηεο απ-

ηεπάξθεηαο (self-efficacy). Σα θξηηήξηα ηνπ άμνλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχλ ηελ επί-

ηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ (Δ16,Δ17, Δ18) θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ζηελ απφδνζή ηνπο 

(Δ19).  

 

4.6.2 πλέληεπμε 
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Γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ζε βάζνο ρξεζηκνπνηείηαη σο εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ε ζπλέληεπμε, επηηξέπνληαο ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη ζηάζεηο, αληηιήςεηο 

θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξσησκέλσλ, αθνχ κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο εθθξάδνπλ 

«ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο κέζα από ην πξνζσπηθό ηνπο 

πξίζκα» (Cohen et al., 2000/2008, ζ. 449). Ζ επηινγή ηεο ηερληθήο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέ-

ληεπμεο θξίζεθε σο θαηάιιειε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, κε δεδνκέλν φηη «δί-

λεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ πξν-

θύςεη θάπνην ζέκα πνπ αθνξά ηελ εξώηεζε ή εληνπίδνληαη από ηνλ εξεπλεηή θελά ζηελ απά-

ληεζε ησλ βαζηθώλ εξσηεκάησλ» (Βαιηαληή, 2015). Παξάιιεια εμππεξεηεί ην ζθνπφ θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ζπκβάιινληαο ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο.  

 

Ζ δηαδηθαζία ησλ αηνκηθψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζηελ έξεπλα έπεηαη ηεο ζπκπιή-

ξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ-

απαληήζεσλ, νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί αξρηθά θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ δηε-

ξεχλεζε ησλ επξεκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο επνπηείαο ηνπ 

LAMS. Γηα ηελ αξηηφηεξε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαηαξηίζηεθε έλαο νδεγφο ζπλέ-

ληεπμεο πνπ πεξηιάκβαλε κία ζεηξά απφ ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο, αληί-

ζηνηρεο ησλ αμφλσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Ησζεθίδεο, 2008, ζ. 119). Ο 

νδεγφο ζπλέληεπμεο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Α ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Πξνεγήζεθε 

δνθηκαζηηθή ιήςε ζπλεληεχμεσλ, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ εξσηήζε-

σλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ήηαλ εζεινληηθή - δχν (2) καζεηέο πνιχ θαιήο επίδνζεο, 

δχν (2) κέηξηαο θαη δχν (2) ρακειήο - θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζπζθεπή καγλεηνθψλεζεο γηα 

ηελ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ.  

 

4.6.3 Πεξηβάιινλ επνπηείαο LAMS 

 

Έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ έξεπλα καο είλαη ην πεξηβάιινλ θα-

ηαγξαθήο ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε πνπ παξέρεη ην LAMS. Μέζα απφ έλα θαηάιιειν πεξη-

βάιινλ επνπηείαο (Monitor), ν εθπαηδεπηήο/εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κειε-

ηά/αλαιχεη ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ/καζεηψλ θαη ηελ εμέιημε δηεμαγσγήο ησλ α-

ηνκηθψλ θαη/ή νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέζα απφ ηελ παξαηήξεζε πξνθχπηνπλ δεδν-

κέλα πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή «λα ζπιιέμεη «δσληαλά» δεδνκέλα από πξαγ-
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καηηθέο θαηαζηάζεηο» (Cohen et al., 2000/2008, ζ. 513) ψζηε «λα εηζρσξήζεη ζηελ θαηάζηα-

ζε πνπ πεξηγξάθεηαη θαη λα ηελ θαηαλνήζεη» (Cohen et al., 2000/2008, ζ. 513). 

 

ηελ έξεπλα κειεηνχκε δηάθνξα ζηνηρεία θαηαγξαθήο ηνπ πεξηβάιινληνο επνπηείαο ηνπ 

LAMS, φπσο νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε ηεζη αμηνιφγεζεο επίδνζεο θαη εξσηήζεηο 

απηναμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηα κελχκαηα πνπ αληάιιαμαλ νη καζεηέο ζηα forum (εξγα-

ιείν αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο-επηθνηλσλίαο) ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηή-

ησλ. Αλ θαη ε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ έπεηαη ρξνληθά ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πα-

ξέκβαζεο, παξφια απηά επηιέρζεθε ε ηερληθή ηεο δνκεκέλεο παξαηήξεζεο σο θαηάιιειε 

γηα ηελ παξαηήξεζε ζε πεξηβάιινλ επνπηείαο LAMS, θαζψο «μέξνπκε από πξηλ ηη αλαδε-

ηνύκε» (Cohen et al., 2000/2008, ζ. 514) θαη πξνζπαζνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα απφ ηηο παξαηεξήζεηο καο (Cohen et al., 2000/2008, ζ. 515). Ο ξφινο ηνπ εξεπ-

λεηή είλαη απηφο ηνπ «παξαηεξεηή σο ζπκκεηέρνληνο» θαζψο ν εξεπλεηήο είλαη γλσζηφ 

φηη ζα παξαβξίζθεηαη αιιά ζα έρεη ιηγφηεξν ζηελή επαθή κε ηελ νκάδα (Cohen et al., 

2000/2008, ζ. 522). 

 

4.6.4 Μνληέιν εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ ASSURE θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζε-

θαλ 

 

Σν κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ASSURE αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Heinich, Molenda, 

Russell, θαη Smaldino (1996, φπ. αλαθ. ζην Sezer et al., 2013) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ ελφο καζήκαηνο, δίλνληαο ζεκαζία ζηε επηινγή θαη ρξήζε ησλ κέζσλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε πεξηβάιινλ ηάμεο (ηδεαηφ ή πξαγκαηηθφ) 

(Aziz, 2003· Sezer et al., 2013). Αληιεί ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ηεο νηθνδφκεζεο ηεο κά-

ζεζεο (constructivism), φπνπ νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε 

ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε λέαο γλψζεο, ζηεξηδφκελνη ζε πξνεγνχκελεο-πξναπαηηνχκελεο 

γλψζεηο ηνπο (Smaldino, Russell, Heinich, & Molenda, 2005). Σν φλνκα ηνπ κνληέινπ α-

ληηπξνζσπεχεη ηα έμη (6) βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ (Δηθφλα 4.2). Δί-

λαη κία αθνινπζία βεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ ηεο ρξήζεο ηεο ηε-

ρλνινγίαο, ψζηε λα βνεζήζεη ηειηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη θαη λα νξγαλψζεη έλα 

θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ (Aziz, 2003· Sezer et al., 2013). 
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Δηθόλα 4.2. Βήκαηα ηνπ κνληέινπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ASSURE 

 

ην βηβιίν ηνπο νη Heinich, Molenda, Russell, θαη Smaldino (1996, φπ. αλαθ. ζην Sezer et 

al., 2013) πεξηγξάθνπλ ηα βήκαηα ηνπ κνληέινπ, κε πξψην ηελ αλάιπζε ησλ καζεηώλ. Αλ 

θαη είλαη απίζαλν λα ιάβνπκε ππφςε καο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαζελφο καζεηή, παξφια 

απηά ζα πξέπεη λα δηεξεπλνχληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ καζεηψλ (ειηθία, γέλνο, ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηεο θηι), πξνεγνχκελεο γλψζεηο επί ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ ζα δηδαρζνχλ, θαζψο θαη ην καζεζηαθφ ζηπι ηνπ καζεηή (νπηηθφο, αθνπ-

ζηηθφο, θηλαηζζεηηθφο).  

 

Αθνινπζεί ην βήκα ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ ζηόρσλ, φπνπ πξνζδηνξίδνπκε ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ζέιακε λα έρνπλ θαηαθηήζεη νη καζεηέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Οη 

ζηφρνη πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ 

ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ζηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ επηινγήο θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ ή 

κε κέζσλ.  

 

Σν ηξίην βήκα πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ κεζόδσλ, ζηξαηεγηθώλ, πιηθώλ θαη 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα. Σν επφ-

κελν βήκα αθνξά ηελ ρξήζε ησλ κεζόδσλ, κέζσλ θαη πιηθώλ πνπ θαζνξίζηεθαλ παξαπάλσ 

θαη πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο, έιεγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ πξηλ ηε ρξήζε, νξγά-

λσζε ησλ πιηθψλ, πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ψζηε ηφζν ν εθπαηδεπηηθφο 



71 

φζν θαη νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιηθά κε επθνιία, πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ θαη παξνρή ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο.  

 

Σν πέκπην βήκα αθνξά ηελ απαίηεζε ελεξγνύο ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηα-

δηθαζία. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο 

κε εθπαηδεπηηθά πιηθά (π.ρ. δξαζηεξηφηεηεο παξνπζίαζεο πιηθνχ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγη-

ζηή), εμάζθεζεο δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ 

αιιά θαη λα ιακβάλεη αλαηξνθνδφηεζε σο πξνο ηελ καζεζηαθή εκπεηξία.  

 

ην ηειεπηαίν βήκα, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειε-

ζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ηελ επίδξαζε πνπ είραλ ζηελ κάζεζε νη ζηξαηεγηθέο 

θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα/πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, επίζεκνπο ή ιηγφηεξν επίζεκνπο, φπσο νκα-

δηθή ζπδήηεζε, ζπλεληεχμεηο, δηαλνκή θαη ζπιινγή εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θηι. Καη’ απ-

ηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ζπιιέμεη δεδνκέλα πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ελ ηέιεη ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ.  

 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ASSURE (Aziz, 2003· Sezer et al., 2013), ην πξψην 

βήκα ζην ζρεδηαζκφ ελφο καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε ησλ καζεηώλ. Πξνθεηκέλνπ λα ζπι-

ιέμνπκε ζηνηρεία πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο πνπ κε-

ιεηάκε, νη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο καζεζηαθνχ 

πξνθίι VAK test (Chislett & Chapman, 2005, κηθ. Λαδαξίδνπ Μ.), θαζψο θαη εξσηεκαην-

ιφγηα πεξί ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέ-

ξνληά ηνπο (Παξάξηεκα Α). Ζ ζπκπιήξσζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ εθαξκνγήο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Παξάιιεια κειεηνχληαη 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ θαη ηεο εηνηκφηεηαο ηνπο.  

 

4.7 Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο  

 

ε πξψηε θάζε ειέγμακε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κε ζηφρν ηελ επηζήκαλζε 

θαη ηελ εμάιεηςε ηπρφλ ιαζψλ ησλ απαληνχλησλ σο πξνο ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα 
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ησλ απαληήζεσλ ηνπο (Cohen et al., 2000/2008, ζ. 446). Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε θσδηθν-

πνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ε επηινγή ελφο θσδηθνχ αξηζκνχ γηα θάζε απάληεζε, πξν-

θεηκέλνπ νη απαληήζεηο λα είλαη ζε κνξθή θαηάιιειε γηα κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία 

(Cohen et al., 2000/2008, ζ. 447). Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγα-

ζία (κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε) ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάιπζε ζπρλνηήησλ κε ηε βνήζεηα 

Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη ησλ ινγηζκηθψλ EXCEL θαη SPSS 20 (Παξάξηεκα Γ). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχκε ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ, πξνρσξήζακε αξρηθά ζε 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, δειαδή κεηαηξνπή ηνπο ζε θείκελν, αθνινπζψ-

ληαο κηα ζεηξά απφ ζπκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ «ζηελ πιεξέζηεξε απνηύπσζε ησλ κνξθώλ 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξεπ-

λεηηθή δηαδηθαζία» (Ησζεθίδεο, 2008, ζ. 170). Αθνινχζσο πξαγκαηνπνηήζεθε θσδηθνπνί-

εζε ησλ δεδνκέλσλ, «απνδίδνληαο λόεκα ή πιεξνθνξία ζε ηκήκαηα ησλ δεδνκέλσλ» (Ησ-

ζεθίδεο, 2008, ζ. 178). Μεηά ηελ θσδηθνπνίεζε, πξνρσξήζακε ζε νκαδνπνίεζε ησλ δε-

δνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο (Ησζεθίδεο, 2008, ζ. 180), ε νπνία 

ζρεηίδνληαλ κε ηνπο άμνλεο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απα-

ληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην LAMS, αθνινπζήζακε δηαδηθαζίεο επε-

μεξγαζίαο παξφκνηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηηο ζπλε-

ληεχμεηο. Αξρηθά κειεηήζακε ηα κελχκαηα ησλ καζεηψλ, ειέγρνληαο ην πιήζνο θαη ην εί-

δνο ησλ κελπκάησλ αλά καζεηή θαη αλά νκάδα, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπ-

λεξγαζίαο ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα, ζπγθξίλακε ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ καζεηψλ 

ζην αξρηθφ θαη ηειηθφ ηεζη αμηνιφγεζεο επίδνζεο θαη κειεηήζακε ηα παξαδνηέα πιηθά ησλ 

καζεηψλ/νκάδσλ, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδνζεο ηνπο. 

 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαηαιήμακε ζε αλαθνξέο πνπ πε-

ξηιακβάλαλε ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε θαη ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ, 

φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 6.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

5. ρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

 

Μεηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο, πξνρσξήζακε ζε ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πα-

ξέκβαζεο θαη πινπνίεζή ηεο ζε πεξηβάιινλ LAMS. 

 

5.1 Πιαίζην ζρεδηαζκνύ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2016-2017 νη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ ηνκέα 

Πιεξνθνξηθήο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ λνκνχ Πηεξίαο παξαθνινχζεζαλ καζή-

καηα πνπ αθνξνχζαλ ηε δηδαθηηθή ελφηεηα «Γνκέο Γεδνκέλσλ - Λίζηεο» ηνπ καζήκαηνο 

«Πξνγξακκαηηζκφο Τπνινγηζηψλ» κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο LAMS. ρε-

δηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κία αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην LAMS, ρξν-

ληθήο δηάξθεηαο δχν (2) σξψλ. Πεξηιάκβαλε αηνκηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θαζψο νη νδεγίεο ηνπ καζήκαηνο ππνζηεξίδνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ φρη κφλν ζε 

επίπεδν ηάμεο αιιά θαη κέζσ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, αθνινπζψληαο κία νκαδνζπλεξγαηηθή 

πξνζέγγηζε (Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2015). Βαζηθφο ζθνπφο 

ηεο αθνινπζίαο ήηαλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ηεο ιίζηαο θαη λα ηελ ρξεζηκν-

πνηήζνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, «κε ζθνπό ηελ εηζαγσγή θαη νηθνδόκεζε από ην κα-

ζεηή βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη επίιπζεο πξνγξακκαηηζηηθώλ πξνβιεκά-

ησλ» (Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2015).  

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο παξέκβαζεο πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιάκβαλε δηδαθηηθέο ελέξγεηεο νη 

νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ην κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ASSURE (Aziz, 

2003· Sezer et al., 2013). Ζ δε αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηάζηεθε κε 

βάζε ηηο αξρέο ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο (ΓΓ), ηνπ Μαζεζηαθνχ ρεδηαζκνχ 

θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο θαη Δμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Δλζσκαηψλεη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αμηνπνηνχλ ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαηάιιειεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΓ 

(Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 2007· Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015· Tomlin-
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son, 1999/2010· Tomlinson, 2001/2015), κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο νδεγφο ε πξφηππε αθνινπζία ησλ 

Κνξδάθε Μ. θαη ηέκπνπ Υ. πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο Μεγηζηνπνίεζεο ηεο επί-

δνζεο (Think-Pair-Share) ηνπ Lyman F. (1981), θαη ε νπνία είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκε απφ 

ηελ δηεζλή θνηλφηεηα ηνπ LAMS 

(http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=820767).  

 

5.2 Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο ηεο παξέκβαζεο βάζεη ηνπ κνληέινπ ASSURE 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, αθνινπζή-

ζακε ηα βήκαηα πνπ νξίδνληαη ζην κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ASSURE (Aziz, 

2003· Sezer et al., 2013). ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνπκε γηα θάζε βήκα ηνπ κνληέινπ ηηο δη-

δαθηηθέο ελέξγεηεο ηεο παξέκβαζεο πνπ πινπνηήζακε. 

 

5.2.1 Αλάιπζε καζεηώλ 

 

Μεηά ηελ επηινγή ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ πνπ απνηέιεζε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ε εξεπ-

λήηξηα πξνρψξεζε ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

καζεηψλ, ελέξγεηα θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ΓΓ. χκθσλα κε ηελ Tomlinson 

(1999/2010, ζ. 31) ζε κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε δηαθνξνπνίεζε νη δηαθνξέο ησλ καζε-

ηψλ κειεηψληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο. Καζψο ν 

ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα 

ελδηαθέξνληα, ηελ εηνηκφηεηα θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ (Tomlinson, 

1999/2010, ζ. 31), ε εξεπλήηξηα δηέλεηκε εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ πξν-

θίι, ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπο, ελψ κειέηεζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ θαη ηεο εηνηκφηεηα ηνπο. 

 

5.2.2 Καζνξηζκόο ζηόρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

 

Μεηά ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ε εξεπ-

λήηξηα πξνρψξεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ ήζειε 
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λα έρνπλ θαηαθηήζεη νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

βαζίζηεθε ζηελ γλσζηηθή ζηνρνηαμηλνκία ηνπ Bloom, φπνπ νξίδεη έμη (6) επίπεδα κάζε-

ζεο: Γλψζε, Καηαλφεζε, Δθαξκνγή, Αλάιπζε, χλζεζε θαη Αμηνιφγεζε (Γξεγνξηάδνπ 

θ.α., 2009, ζ. 44). 

 

Ζ δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη μεθάζαξε, ελψ ν θαζνξηζκφο ηνπο 

ζπκβάιιεη ζηελ επηινγή ησλ κέζσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο παξέκβαζεο. Οη καζεζηαθνί 

ζηφρνη παξνπζηάδνληαη κε ζχληνκν ηξφπν ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο 

παξέκβαζεο (Δηθφλα 5.1), ψζηε λα είλαη ελήκεξνη νη καζεηέο γηα ην ηη αλακέλεηαη λα επη-

ηχρνπλ ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά (Γξεγνξηάδνπ θ.α., 2009, ζ. 48).  

 

 

Δηθόλα 5.1. ηφρνη δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε βάζε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom 

 

5.2.3 Δπηινγή κεζόδσλ, κέζσλ θαη πιηθώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο επηιέρζεθε ε αμηνπνίεζε ηνπ LAMS ζε πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ. Σν LAMS, φπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3, είλαη 

έλα ειεθηξνληθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο πνπ παξέρεη εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

γηα εμ απνζηάζεσο, δηα δψζεο θαη κηθηή εθπαίδεπζε (Δπαγγέινπ θ.α., 2015). Μπνξεί λα 
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ππνζηεξίμεη δηάθνξεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο (Dalziel, 2003· Papadakis et al., 2012) 

ελψ νη αθνινπζίεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην LAMS κπνξνχλ 

λα πεξηιακβάλνπλ έλα πιήζνο απφ αηνκηθέο εξγαζίεο, εξγαζίεο γηα κηθξέο νκάδεο ή γη-

α νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα, κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ηφζν ζην πεξηε-

ρφκελν φζν θαη ζηε ζπλεξγαζία (Dalziel, 2003· Δπαγγέινπ θ.α., 2015· Παπαδάθεο θ.α., 

2010). πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξην-

ηήησλ πνπ θηινμελείηαη ζηνλ server LAMS ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (ΠΓ) 

(http://LAMS.sch.gr). Ζ είζνδνο ησλ καζεηψλ ζην ζχζηεκα έγηλε κέζσ θσδηθψλ πξφζβα-

ζεο ηνπ ΠΓ, αθνινπζψληαο φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δεκη-

νπξγία ησλ καζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ. Οη ινγαξηαζκνί ησλ καζεηψλ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά 

ην αξρηθφ ζηάδην ηεο έξεπλαο απφ ηελ εξεπλήηξηα - εθπαηδεπηηθφ, ε νπνία νξίζηεθε απφ ηε 

ζρνιηθή κνλάδα δηαρεηξηζηήο ησλ καζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ.  

 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο βαζίζηεθε ζε ζηξαηε-

γηθέο πνπ ελδείθλπληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ΓΓ, φπσο ε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

ε ζπλεξγαηηθή ζπλαξκνιφγεζε (jigsaw) θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο Μεγηζηνπνίεζεο ηεο επίδν-

ζεο (θαηά δεχγε/νκάδεο) πνπ αμηνπνηεί ηελ ηερληθή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο Think – Pair- 

Share / θέςνπ – πλεξγάζνπ – Μνηξάζνπ (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, 

Tomlinson, 2001/2015). ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ δη-

ακέζνπ ηνπ ππνινγηζηή, εληφο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ. Δπίζεο, έγηλε ρξήζε πνιιαπιψλ 

κέζσλ (θεηκέλνπ, εηθφλαο θηι.), ελψ ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο αλαηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο 

αζθήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο γηα εξγαζία απφ ην ζπίηη. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν θα-

ιχθζεθαλ νη αλάγθεο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ επίπεδν, ελδηαθέξνληα, εηνηκφηε-

ηα θαη καζεζηαθφ πξνθίι (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 31). 

 

5.2.4 Υξήζε κέζσλ θαη πιηθώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

 

Μεηά απφ έξεπλα ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα ηνπ LAMS (http://LAMScommunity.org/), παξα-

ηεξήζεθε ε χπαξμε κίαο πξφηππεο αθνινπζίαο ησλ Κνξδάθε Μ. θαη ηέκπνπ Υ. πνπ ζηε-

ξίδεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο Μεγηζηνπνίεζεο ηεο επίδνζεο (Think-Pair-Share) ηνπ Lyman 

F. (1981). Ζ πξφηππε αθνινπζία είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκε απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα ηνπ 

LAMS (http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=820767). Ζ δνκή ηεο α-

θνινπζίαο ηξνπνπνηήζεθε, ψζηε λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο απηναμηνιφγεζεο επί-

http://lamscommunity.org/
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δνζεο, απνηίκεζεο ηεο αθνινπζίαο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ. Έηζη εθκεηαιιεπηήθα-

κε ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο αθνινπζηψλ ζην LAMS θαη ηαπηφρξνλα εμνηθν-

λνκήζακε ρξφλν θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ καο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Σν 1981 ν θαζεγεηήο Frank Lyman ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μέξηιαλη ζρεδίαζε ηελ κέζν-

δν Think-Pair-Share. Δίλαη κία ζπλεξγαηηθή κέζνδνο ζπδήηεζεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο κα-

ζεηέο λα ζπδεηήζνπλ κε ζπκκαζεηέο ηνπο ζε δεπγάξηα, πξηλ ζρεκαηίζνπλ κεγαιχηεξεο ν-

κάδεο θαη παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ νινκέιεηα (Lyman, 1981). Οη ζηφρνη ηεο 

κεζφδνπ είλαη α) λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνπλ νη καζεηέο, παξέ-

ρνληαο ηνπο ρξφλν λα ζθεθηνχλ, β) λα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ επεμεξ-

γαζία ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην κάζεκα, γ) λα παξαθηλήζεη ηνπο κα-

ζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, δεδνκέλνπ φηη αηζζάλνληαη ιηγφηεξε πίεζε φηαλ ζπκ-

κεηέρνπλ ζε νκάδα ησλ δχν αηφκσλ απ’ φηη φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζίεο ηεο νινκέιεηαο, 

δ) λα δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηάμεσλ (ηδηαηηέξσο ησλ κεγάισλ ζε αξηζκφ) ιφγσ ηεο 

επθνιίαο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ.  

 

Καζψο νη καζεηέο δελ δηέζεηαλ πξφηεξε εκπεηξία ζην LAMS, θξνληίζακε πξηλ ηελ εθαξ-

κνγή ηεο παξέκβαζεο λα δεκηνπξγήζνπκε δχν (2) ζχληνκεο αθνινπζίεο εμνηθείσζεο. Ζ 

πξψηε αθνινπζία είρε σο ζηφρν ηελ εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη ε δεχηε-

ξε αθνινπζία ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο (εηθφλεο ησλ αθν-

ινπζηψλ βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα Β ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο). Πξνζπαζήζακε θαη’ απηφ 

ηνλ ηξφπν λα εληνπίζνπκε ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε 

ρξήζε ηνπ απφ ηνπο καζεηέο. Πξάγκαηη, ηελ πξψηε θνξά δνθηκήο ηνπ LAMS παξαηεξή-

ζεθε αδπλακία εκθάληζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ αθνινπζηψλ. Σν πξφβιεκα νθείινληαλ 

ζε ξπζκίζεηο ηνίρνπ πξνζηαζίαο (firewall) ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ. 

Μεηά ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ξπζκίζεσλ, ην πξφβιεκα δηνξζψζεθε. Δπίζεο, παξνπ-

ζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ζχγρξνλεο ζπδήηεζεο - επηθνηλσλί-

αο (chat), νπφηε επηιέρηεθε ηειηθά ην εξγαιείν αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (forum) γηα ηηο 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ελεκεξψζεθε άκεζα ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ ΠΓ. Με-

ηά ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή δνθηκαζηηθψλ αθνινπζηψλ 

ζην LAMS, πξνρσξήζακε ζηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο. 
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5.2.5 Απαίηεζε ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή 

 

Σν πέκπην βήκα αθνξά ηελ απαίηεζε γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ LAMS, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζε-

ηέο λα έρνπλ επθαηξίεο νπζηαζηηθέο αιιειεπίδξαζεο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, εμάζθεζεο 

δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ αιιά θαη αλαηξν-

θνδφηεζεο σο πξνο ηελ καζεζηαθή εκπεηξία. Μέζα απφ ην πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ 

LAMS, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ πξφνδν ησλ κα-

ζεηψλ, ηφζν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

 

5.2.6 Αμηνιόγεζε θαη Αλαζεώξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

 

χκθσλα κε ηελ Tomlinson (1999/2010, ζ. 31) ζε κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε δηαθνξν-

πνίεζε ε αμηνιφγεζε έρεη δηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη ζπλερήο, κε ζθνπφ ηελ πξν-

ζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. ηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα 

δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία θαη αιιεινβνήζεηα ησλ καζεηψλ αιιά θαη λα αμηνινγήζεη ηνπο 

καζεηέο κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπο σο καλζάλνληεο (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 32). Ο ζρεδηαζκφο θαη 

ε εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο έγηλε κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο.  

 

Καζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξέκβαζεο αθνξνχζε ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ, κε ηνπο καζεηέο λα είλαη θπζηθά παξφληεο, λα αιιειεπη-

δξνχλ ζε δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη αθνινπζψληαο ην κνηίβν ηεο εμ απν-

ζηάζεσο εθπαίδεπζεο (κηθηή κάζεζε), ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πεξηνξίζηεθε ζηελ 

θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ (απφ ηελ εξεπλήηξηα) θαηά ηε θάζε εθαξκνγήο 

ηεο παξέκβαζεο. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία πνπ πξνήιζαλ απφ ην πεξη-

βάιινλ ηνπ LAMS (αξρηθφ θαη ηειηθφ ηεζη απηναμηνιφγεζεο, κειέηε απαληήζεσλ-

κελπκάησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κειέηε αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ παξαδνηέσλ), ην ηειηθφ 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ζπλέληεπμε ησλ καζεηψλ. Γειαδή ζηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξγα-

ιεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Μεηά ηελ ζπιινγή θαη κειέηε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, 

αλακέλεηαη φηη ζα είλαη εθηθηή ε κειινληηθή αλαζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 
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5.3 Αλάπηπμε-Τινπνίεζε Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS 

 

Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 5.2 πεξί ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πα-

ξέκβαζεο, ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο (φπ. αλαθ. ζην θεθα-

ιαίν 1), αιιά θαη ηηο ζρεδηαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο 

LAMS (φπ. αλαθ. ζην θεθαιαίν 3), ζρεδηάζηεθε, πινπνηήζεθε θαη εθαξκφζηεθε ε αθν-

ινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5.2.  

 

 

Δηθόλα 5.2. Αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ LAMS πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηε εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πέληε θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. ηελ πξψηε θά-

ζε, νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ην αληηθείκελν ηεο παξέκβαζεο, ηνπο καζεζηαθνχο ζηφ-

ρνπο πνπ ζέινπκε λα έρνπλ απνθηήζεη κεηά ηελ εθαξκνγήο ηεο παξέκβαζεο θαη αθνινπ-

ζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάθιεζε θαη έιεγρν ησλ πξνεγνχκελσλ-

πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ. ε δεχηεξε θάζε νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δπά-

δεο γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Αθνινπζεί ε ηξίηε θάζε ηεο παξέκβαζεο φπνπ νη 

καζεηέο θαινχληαη θαη πάιη λα επηιχζνπλ θάπνην πξφβιεκα, αιιά απηή ηε θνξά ζε ηεηξά-

δεο, αμηνπνηψληαο φκσο ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηε ζπλεξγαζία πνπ είραλ ζε δπάδεο. ηελ 
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ηέηαξηε θάζε νη καζεηέο απαληνχλ ζε εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο αιιά θαη απν-

ηίκεζεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία θάζε ηεο παξέκβαζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

εξγαζία ησλ καζεηψλ γηα ην ζπίηη θαη ηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ.  

 

Αθνινπζεί κία πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αθνινπζίαο: 

 Δηζαγσγή - Ζ αξρηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αθνινπζίαο αθνξά ην θαισζφξηζκα θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ ηίηιν ηεο αθνινπζίαο θαη ην ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο, 

ψζηε λα δηακνξθσζεί θαηάιιειν ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα (Δηθφλα 5.3). Ζ δξαζηεξηφηε-

ηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ» ηνπ LAMS. 

 

 

Δηθόλα 5.3. Γξαζηεξηφηεηα «Δηζαγσγή» 

 

 Πξνζδ. Μαζεζ. Απνη. - Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηα 

πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ κεηά ηελ ν-

ινθιήξσζε ηεο αθνινπζίαο, δηακνξθψλνληαο έηζη ην εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην. Με άι-

ια ιφγηα, είλαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ θαζνξίδνπλ κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηη αλα-

κέλεηαη λα έρνπλ επηηχρεη νη καζεηέο ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά κεηά ην πέξαο ηεο 
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δηδαζθαιίαο (Γξεγνξηάδνπ θ.α., 2009, ζ. 44). Ζ δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ έγηλε σο πξνο 

ηνπο ηξεηο (3) Σνκείο Μάζεζεο (Γλψζεηο, Γεμηφηεηεο, ηάζεηο), βαζηδφκελε ζηελ γλσ-

ζηηθή ηαμηλνκία ηνπ Bloom (Δηθφλα 5.4). Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξ-

γαιείνπ «Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ» ηνπ LAMS.  

 

 

Δηθόλα 5.4. Γξαζηεξηφηεηα «Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα» 

 

 Ση είλαη κία ιίζηα; - Ζ δξαζηεξηφηεηα ζέηεη κία εξψηεζε αθφξκεζεο αηνκηθά ζηνπο 

καζεηέο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζηελ ηάμε «θιίκαηνο απνξίαο, πεξηέξγεηαο θαη εξεπλε-

ηηθήο δηάζεζεο» (Καξακάλεο, 2013, ζ. 2), αιιά ηαπηφρξνλα πξνζπάζεηαο αλάθιεζεο 

πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ σο πξνο ην ζέκα ηεο αθνινπζίαο, δειαδή ηηο ιί-

ζηεο. Μεηά ηελ απάληεζή ηνπο νη καζεηέο δχλαηαη λα δνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνινί-

πσλ καζεηψλ, ψζηε αθφκε θαη απηνί πνπ δελ κπφξεζαλ λα απαληήζνπλ ζσζηά, λα βν-

εζεζνχλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη λα εηζαρζνχλ νκαιά ζηνλ κά-

ζεκα (Δηθφλα 5.5). Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Δξσηήζεηο θαη 

Απαληήζεηο» ηνπ LAMS. 
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Δηθόλα 5.5. Γξαζηεξηφηεηα «Ση είλαη κία ιίζηα;» 

 

 Αξρ. Σεζη Απηναμηνι. – Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

(ζσζηφ - ιάζνο, πνιιαπιήο επηινγήο), κε βαζκνιφγεζε, ρσξίο ρξνλνκέηξεζε, κνλαδη-

θήο εθηέιεζεο (Δηθφλα 5.6). ηφρν έρεη ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ θαηνρήο βαζηθψλ 

- πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ - δεμηνηήησλ, ελέξγεηα απαξαίηεηε ζηελ πξνεηνηκαζία 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 

142). Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία κίαο ιίζηαο, ηα νπνία νη καζεηέο ζεσ-

ξείηαη φηη ηα έρνπλ δηδαρζεί ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ ηεζη απηναμηνιφγεζεο, νη καζεηέο πιεξνθνξνχληαη ην βαζκφ ηνπο θαη ιακβάλνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε γηα θάζε εξψηεζε πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ. Απαηηείηαη ε ελεξ-

γή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, πξνάγνληαο έηζη ηελ ελεξγή κάζεζε. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Δξσ-

ηήζεηο Πνιιαπιήο επηινγήο» ηνπ LAMS. 
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Δηθόλα 5.6. Γξαζηεξηφηεηα «Αξρηθφ Σεζη Απηναμηνιφγεζεο» 

 

 Γηαθιάδσζε – Πξφθεηηαη γηα κία ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία θαζνξίδεη βάζεη 

θξηηεξίνπ κε πνηα δξαζηεξηφηεηα ζα ζπλερίζνπλ νη καζεηέο. Σν θξηηήξην είλαη ε βαζ-

κνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ ν καζεηέο ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα απηναμηνιφ-

γεζεο. Πεξηέρεη δχν (2) δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο ε κία αθνξά ηνπο 

καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζσζηά ζην ηεζη (Δηθφλα 5.7), ελψ ε δεχηεξε ηνπο καζεηέο πνπ 

έθαλαλ ιάζε (Δηθφλα 5.8). Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηνπ καζεηέο πνπ έθαλαλ ιάζε 

ζηνρεχεη ζηελ ππελζχκηζε ηεο ζρεηηθήο πξναπαηηνχκελεο ζεσξίαο, ελψ ε δξαζηεξηφ-

ηεηα πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο άξηζηνπο καζεηέο έρεη σο ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλ-

ζε ζηελ ζρεηηθή ζεσξία πνπ αθνξά ηηο ιίζηεο. Έηζη επηηπγράλεηαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο βάζεη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ (Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 139· Tomlinson, 2001/2015, ζ. 87), ζηνρεχνληαο 

ζηε γεθχξσζε ηεο γλσζηηθήο ηνπο απφζηαζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ 

ηνπ εξγαιείνπ «Γηαθιάδσζεο» ηνπ LAMS. 
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Δηθόλα 5.7. Γξαζηεξηφηεηα «Γηαθιάδσζε - 1» 

 

 

Δηθόλα 5.8. Γξαζηεξηφηεηα «Γηαθιάδσζε - 2» 
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 Πύιε (STOP) – Γελ πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηεινχλ νη καζεηέο αιιά γηα 

ζηνηρείν δηαρείξηζεο ηνπ LAMS πνπ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ελφο ζεκείνπ παχζεο 

ηεο αθνινπζίαο κέρξηο φηνπ ηθαλνπνηεζεί κία ζπλζήθε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

κέρξη φινη νη καζεηέο λα νινθιεξψζνπλ ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. Ζ δξαζηε-

ξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Πχιεο» ηνπ LAMS. 

 Οκάδεο ησλ 2 αηόκσλ – Ζ δξαζηεξηφηεηα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο φηη ζα εξγαζηνχλ 

ζε νκάδεο (δπάδεο) θαη δίλεη αξρηθέο νδεγίεο (Δηθφλα 5.9). Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηή-

ζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ» ηνπ LAMS.  

 

 

Δηθόλα 5.9. Γξαζηεξηφηεηα «Οκάδεο ησλ 2 αηφκσλ» 

 

 Γπάδεο – Πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα θαζνξηζκνχ νκάδσλ. Οη νκάδεο ησλ δχν αηφ-

κσλ νξίζηεθαλ ψζηε λα είλαη κηθηήο ηθαλφηεηαο (άξηζηνη - κέηξηνη, κέηξηνη - αδχλακνη) 

θαζψο ε έξεπλα έδεημε φηη ε ζπλεξγαηηθή εξγαζία ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο κεγηζην-

πνηεί ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 2007, ζ. 100). Ζ δξα-

ζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Οκαδηθήο Γξαζηεξηφηεηαο» ηνπ 

LAMS. 

 πδήηεζε ζε Γπάδεο - Ζ δξαζηεξηφηεηα θαιεί ηηο δπάδεο ησλ καζεηψλ λα ζπδεηή-

ζνπλ γηα έλα ζέκα πνπ άπηεηαη ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο (νκάδεο πνδνζθαίξνπ θαη α-
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ξηζκνί ηνπ Σδφθεξ) θαη λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ζηηο απαληήζεηο πνπ ζα δψζνπλ σο 

πξνο ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζπλδπάδεη ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηεο ζπλεξγαηηθήο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο επίδνζεο θαηά 

δεχγε (think-pair-share), νη νπνίεο αλήθνπλ ζηηο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο δηαθνξν-

πνίεζεο γηα ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο επίδνζεο (Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 2007, 

Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, Tomlinson, 1999/2010, Tomlinson, 

2001/2015). Έηζη επηηπγράλεηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε απφ ηηο δχν ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ ζπλεξγαζίαο 

ησλ καζεηψλ ζε πεξηβάιινλ LAMS, θαζψο ε ζπλεξγαζία απνηειεί αληηθείκελν εξεπ-

λεηηθνχ εξσηήκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο (Δηθφλα 5.10). Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηή-

ζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «πλδπαζκφο πδήηεζεο θαη Δπηζθφπεζεο» ηνπ LAMS. 

 

 

Δηθόλα 5.10. Γξαζηεξηφηεηα «πδήηεζε ζε δπάδεο» 

 

 Πύιε (STOP) – Δίλαη ην δεχηεξν ζεκείν παχζεο ηεο αθνινπζίαο, έσο φηνπ φινη νη κα-

ζεηέο νινθιεξψζνπλ ηε ζπδήηεζε ζε δπάδεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ 

εξγαιείνπ «Πχιεο» ηνπ LAMS. 
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 Οκάδεο άλσ ησλ 2 αηόκσλ - Ζ δξαζηεξηφηεηα ελεκεξψλεη ηνπ καζεηέο φηη ζα εξγα-

ζηνχλ ζε νκάδεο κε κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ θαη δίλεη αξρηθέο νδεγίεο (Δηθφλα 

5.11). Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ» 

ηνπ LAMS. 

 

 

Δηθόλα 5.11. Γξαζηεξηφηεηα «Οκάδεο άλσ ησλ 2 αηφκσλ» 

 

 Οκάδεο άλσ ησλ 2 – Δίλαη κία δξαζηεξηφηεηα θαζνξηζκνχ νκάδσλ. Οη νκάδεο νξί-

ζηεθαλ θαη πάιη κε γλψκνλα ηελ χπαξμε αλνκνηνκνξθίαο σο πξνο ην επίπεδν ησλ κα-

ζεηψλ ηεο θάζε νκάδαο. Έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε θάζε νκάδα λα απαξηίδεηαη απφ καζε-

ηέο θαηψηεξεο, κέζεο θαη αλψηεξεο επίδνζεο (Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 2007, ζ. 

100). Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Οκαδηθήο Γξαζηεξηφηεηαο» 

ηνπ LAMS. 

 πδήηεζε ζε άλσ ησλ 2 - Ζ δξαζηεξηφηεηα θαιεί ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ λα αζρν-

ιεζνχλ κε έλα πξνγξακκαηηζηηθφ πξφβιεκα θαη λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηελ απά-

ληεζε πνπ ζα δψζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Αξρηθά θάζε καζεηήο ηεο 

ηεηξακεινχο νκάδαο ζα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα κία κέζνδν ηεο δνκήο ιίζηαο, ηηο 

νπνίεο ζα κνηξαζηεί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο νκάδαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 



88 

ζπλεξγαζηνχλ, ψζηε λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο σο έλα παηρλίδη, φπνπ ζην ηέινο θεξδίδεη ε νκάδα κε ην 

ζπληνκφηεξν νξζφ θψδηθα. Πξνζδίδεηαη έηζη έλαο παηγληψδεο ραξαθηήξαο ζηε δξα-

ζηεξηφηεηα, εληζρχνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δξαζηεξηφηε-

ηαο βαζίζηεθε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπλεξγαηηθήο επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ηεο ζπ-

λεξγαηηθήο ζπλαξκνιφγεζεο (jigsaw) (Κνπηζειίλε & Θενθηιίδεο, 2007, Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, Tomlinson, 1999/2010, Tomlinson, 2001/2015). Σε-

ιηθά επηηπγράλεηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Δίλαη ε δεχηεξε απφ ηηο 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αθνινπζίαο, φπνπ θαη πάιη απνβιέπεη ζηνλ έιεγρν 

ηνπ βαζκνχ ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζε πεξηβάιινλ LAMS αιιά ζε νκάδεο κεγαιχ-

ηεξεο ησλ δχν (2) αηφκσλ (Δηθφλα 5.12). Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξ-

γαιείνπ «πλδπαζκφο πδήηεζεο θαη Δπηζθφπεζεο» ηνπ LAMS. 

 

 

Δηθόλα 5.12. Γξαζηεξηφηεηα «πδήηεζε ζε άλσ ησλ 2» 

 

 Πύιε (STOP) - Δίλαη ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζεκείν παχζεο ηεο αθνινπζίαο, ψζηε νη 

καζεηέο λα επηζηξέςνπλ ζηελ νινκέιεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ εθπαη-

δεπηηθφ ην απνηέιεζκα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Πχιεο» ηνπ LAMS. 
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 Σειηθό Σεζη Απηναμηνι. - Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο απηναμηνιφ-

γεζεο θιεηζηνχ ηχπνπ (ζσζηφ - ιάζνο, πνιιαπιήο επηινγήο), κε βαζκνιφγεζε, ρσξίο 

ρξνλνκέηξεζε, κνλαδηθήο εθηέιεζεο. ηφρνο ήηαλ ε εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ απφθηε-

ζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηή-

ησλ ηεο αθνινπζίαο (Δηθφλα 5.13). Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε βαζκνινγία πνπ 

πέηπραλ, αμηνινγψληαο ηελ πξφνδφ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απάληεζε εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ αθνξά ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Ζ δξαζηε-

ξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Δξσηήζεηο Πνιιαπιήο επηινγήο» ηνπ 

LAMS. 

 

 

Δηθόλα 5.13. Γξαζηεξηφηεηα «Σειηθφ Σεζη Απηναμηνιφγεζεο» 

 

 Έξεπλα - Πξφθεηηαη γηα κία δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβα-

ζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 4 εξσηήζεηο ηεηξαπιήο επηινγήο, αληίζηνηρεο ησλ αμφλσλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα θιεζνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο κεηά ηελ νινθιή-

ξσζε ηεο αθνινπζίαο (ζρεηηθά κε ην LAMS, ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ηελ απφδνζε ηνπο 

θαη ην κάζεκα ζπλνιηθά), θαζψο θαη δχν εξσηήζεηο αλνηθηήο απάληεζεο ζρεηηθά κε ην 

ηη άξεζε θαη ηη δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απνβιέπεη ζηελ αμηνιφγεζε 
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θαη απνηίκεζε ηεο αθνινπζίαο απφ ηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε κει-

ινληηθή βειηίσζε ηεο αθνινπζίαο (Δηθφλα 5.14). Έηζη, απνηειεί ηελ πξψηε απφπεηξα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ σο πξνο ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ πεξί δηεμαγσγήο ηεο παξέκ-

βαζεο, δίλνληαο κία αξρηθή εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Σαπηφρξνλα, νη 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ βνεζνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειηθψλ εξσηήζεσλ ηεο ζπλέ-

ληεπμεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Έξεπλα» ηνπ LAMS.  

 

 

Δηθόλα 5.14. Γξαζηεξηφηεηα «Έξεπλα» 

 

 ύλνςε - Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα παξέρεη κία ζχλνςε ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ 

πνπ πξαγκαηεχηεθαλ νη καζεηέο ζηελ ελ ιφγσ αθνινπζία, πξνάγνληαο ηνλ αλαζηνρα-

ζκφ. Παξάιιεια, ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ επφκελνπ καζήκα-

ηνο, αιιά θαη γηα ηελ χπαξμε αηνκηθήο εξγαζίαο ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο. 

(Δηθφλα 5.15). Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Πίλαθαο Αλαθνη-

λψζεσλ» ηνπ LAMS. 
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Δηθόλα 5.15. Γξαζηεξηφηεηα «χλνςε» 

 

 Γξαζηεξηόηεηεο Τπνζηήξημεο – Γελ απνηειεί κέξνο ηεο βαζηθήο αθνινπζίαο, αιιά 

έλα παξάιιειν ηκήκα ηεο, ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αθν-

ινπζίαο αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ  

 Τπνζηεξηθηηθό Τιηθό – Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη αξρεία θαη ζπλδέζκνπο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αθνινπζίαο, φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ κε 

ζθνπφ ηελ ππελζχκηζε/επαλάιεςε ηεο ζρεηηθήο ζεσξίαο. (Δηθφλα 5.16). Ζ δξαζηε-

ξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Γηακνίξαζε πφξσλ» ηνπ LAMS.  

 

 

Δηθόλα 5.16. Γξαζηεξηφηεηα «Τπνζηεξηθηηθφ Τιηθφ» 
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 Δξγαζία γηα ην ζπίηη – Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη αζθήζεηο δηαβαζκηζκέλεο 

δπζθνιίαο φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα ηηο επηιχζνπλ αηνκηθά, ππνβάιινληαο ηελ 

απάληεζε ηνπο κε κνξθή αξρείνπ θεηκέλνπ. Ζ επηινγή ησλ αζθήζεσλ έγηλε κε 

γλψκνλα ηελ δηαθνξνπνίεζε βάζεη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κεγη-

ζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα απφθηεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ελλνηψλ, αιιά ηαπηφ-

ρξνλα «θάζε καζεηήο λα έρεη ηε δένπζα πξόθιεζε» (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 138). 

(Δηθφλα 5.17). Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Τπνβνιή Αξ-

ρείνπ» ηνπ LAMS. 

 

 

Δηθόλα 5.17. Γξαζηεξηφηεηα «Δξγαζία γηα ην ζπίηη» 

 

 Σειηθό Σεζη Απηναμηνι. - Ζ δξαζηεξηφηεηα αθνξά ην ίδην ηεζη ηειηθήο αμηνιφγε-

ζεο πνπ εθηέιεζαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθνινπζίαο. Μφιηο νη καζεηέο 

νινθιεξψζνπλ ηε κειέηε ηεο ζεσξίαο πνπ ππάξρεη ζην Τπνζηεξηθηηθφ Τιηθφ, ηνπο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβνπλ ην ηεζη απηναμηνιφγεζεο, κε θχξην ζηφρν 

ηελ βειηίσζε ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ηνπο θαη άξα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο 

ηνπο. Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ «Δξσηήζεηο Πνιιαπιήο 

επηινγήο» ηνπ LAMS. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

6. Αλάιπζε Γεδνκέλσλ – Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ  

 

ην θεθάιαην απηφ παξαζέηνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπι-

ιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεχμεσλ θαη πεξηβάιινληνο επνπηείαο ηνπ LAMS, 

κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αθνινπζίαο. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ απνηειε-

ζκάησλ ρξεζηκνπνηνχκε ηε κέζνδν ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Γίλνληαη ζρφιηα «πξψ-

ηνπ επηπέδνπ», ρσξίο λα εξκελεχνληαη αθφκα ηα επξήκαηα θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπ-

ςαλ. Έηζη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζε ζπζρέηηζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

ελψ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ρξεζηκνπνηνχληαη ζρήκαηα θαη/ή πίλαθεο. 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη είθνζη εθηά (27) άξξελεο καζεηέο ησλ δχν (2) ηκε-

κάησλ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ’ ηάμεο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ). 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ βήκαηνο 

ηνπ κνληέινπ ASSURE (Aziz, 2003· Sezer et al., 2013) πνπ αθνξά ηελ Αλάιπζε ησλ κα-

ζεηψλ, φινη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ην καζε-

ζηαθφ πξνθίι, ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ελδη-

αθέξνληά ηνπο, ελψ κειεηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην 

κάζεκα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ θαη ηεο 

εηνηκφηεηαο ηνπο. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εθαξκνγή Γηαθνξν-

πνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο, θαζψο ζε κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε δηαθνξνπνίεζε νη δηαθνξέο 

ησλ καζεηψλ σο πξνο ηα ελδηαθέξνληα, ηελ εηνηκφηεηα θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπο 

πξέπεη λα κειεηψληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο 

(Tomlinson, 1999/2010, ζ. 31) 

 

Ακέζσο κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, φινη νη καζεηέο ζπκπιήξσ-

ζαλ ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο αλψλπκα θαη δηαδηθηπαθά ην ηειηθφ εξσηε-

καηνιφγην, ην νπνίν απαξηίδνληαλ απφ είθνζη νρηψ (28) εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη ελ-

ληά (9) αθνξνχζαλ ην πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη νη ππφινηπεο δεθαελλέα (19) αθνξνχζαλ ηηο 

απφςεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο:  
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 ηελ επρξεζηία ηνπ LAMS 

 ηε δηεμαγσγή ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 ηελ επίδνζε ηνπο 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο δχν πξψηνπο άμνλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απάληεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Σα δεδνκέλα ηνπ ηξίηνπ άμνλα γηα ην δεχ-

ηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ελψ ηνπ ηέηαξηνπ άμνλα γηα ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα.  

 

ηε ζπλέρεηα έμη καζεηέο δηαθνξεηηθήο επίδνζεο (Μαζεηήο1 θαη Μαζεηήο2: πνιχ θαιήο 

επίδνζεο, Μαζεηήο3 θαη Μαζεηήο4: κέηξηαο επίδνζεο, Μαζεηήο5 θαη Μαζεηήο6: ρακειήο 

επίδνζεο) ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζε δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθε-

ληξσζνχλ θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα επξήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ 

ζπλέληεπμε πεξηιάκβαλε κία ζεηξά απφ ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο, αληί-

ζηνηρεο ησλ αμφλσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο, αμηνπνηήζεθαλ δε-

δνκέλα πνπ πξνήιζαλ απφ ην πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ LAMS (απαληήζεηο- κελχκαηα 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, βαζκνινγίεο ζην αξρηθφ θαη ηειηθφ ηεζη αμηνιφγεζεο επίδνζεο, πα-

ξαδνηέα ησλ καζεηψλ) πξνο απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

 

6.1 Πξνθίι ησλ καζεηώλ 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκ-

βαζε θάλακε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέμακε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζεο 

ζχκθσλα κε ην πξψην βήκα Αλάιπζε καζεηώλ ηνπ κνληέινπ ASSURE, θαζψο θαη ησλ α-

παληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην 

πξνθίι ηνπο. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

6.1.1 Γεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ην βήκα Αλάιπζε καζεηώλ ηνπ κνληέινπ AS-

SURE 
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Οη καζεηέο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην απηνα-

μηνιφγεζεο καζεζηαθνχ πξνθίι VAK test (Chislett & Chapman, 2005, κηθ. Λαδαξίδνπ 

Μ.). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δεθαπέληε (15) καζεηέο (πάλσ απφ ηνπο κηζνχο) ήηαλ 

ηχπνο θηλαηζζεηηθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ εκπιέθνληαη βησκαηηθά 

ζε καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο. Σέζζεξηο (4) καζεηέο ήηαλ ηχπνο αθνπζηηθφο, πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη ιέμεηο θαη ν ήρνο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα απηνχο. Σξεηο (3) καζεηέο ήηαλ ηχπνο 

νπηηθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα λα κάζνπλ θάηη, πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ νπηηθφ πιηθφ. 

Οη ππφινηπνη πέληε (5) καζεηέο είραλ ζπλδπαζκφ απφ δχν ή θαη ηα ηξία καζεζηαθά ζηπι, 

κε ην θηλαηζζεηηθφ λα είλαη πάληα νξαηφ.  

 

Δπίζεο, ζε εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηε πξφηεξε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζε ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, κφλν έλαο ζηνπο ελληά καζεηέο απάληεζαλ φηη δελ ζπκκεηείραλ πνηέ ζε ζπ-

λεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Παξφια απηά ζα επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ κειινληηθά. Οη 

ππφινηπνη καζεηέο δήισζαλ φηη έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε ζπκκαζεηέο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε θάπνηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο (Έθζεζε, ΔΠ, Σερλν-

ινγία, Project) θαη ζε θάπνηα ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο (Πξνγξακκαηηζκφο, Γίθηπα, Πιε-

ξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, Σερληθά ζέκαηα). Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ ζηηο νκάδεο πνπ ζπκκε-

ηείραλ ήηαλ ησλ 2, 3, 4 ή θαη πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ, κε ηνλ αξηζκφ 2 λα ππεξηεξεί έλαληη 

ησλ ππνινίπσλ. Ο θχξηνο ζθνπφο ζπλεξγαζίαο ηνπο ήηαλ ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε 

δεκηνπξγία θάπνηαο παξνπζίαζεο. Πνιχ ιηγφηεξν αζρνιήζεθαλ κε ηε δεκηνπξγί-

α/θαηαζθεπή ελφο έξγνπ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Όζνη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ ζηα 

πιαίζηα κίαο νκάδαο εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη ηφληζαλ ηδηαηηέξσο 

ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ μαλά. Σν 14,8% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη δελ επηζπ-

κνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ μαλά.  

 

Χο πξνο ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, κειεηήζεθαλ νη πξφηεξεο επηδφζεηο ηνπ θάζε 

καζεηή βαζηδφκελε ζε ηεζη επίδνζεο, ζηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαδνηέσλ ηνπ 

θάζε καζεηή θαη γεληθφηεξα ζηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο παξέκβαζεο. Βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο εθπαηδεπ-

ηηθνχ δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο πνιχ θαιήο επίδνζεο (Κ) είλαη εθηά (7), κέηξηαο επίδν-

ζεο (Μ) είλαη δέθα (10) θαη ρακειήο επίδνζεο (Υ) είλαη δέθα (10), ελψ πέληε (5) καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Χο πξνο ην βαζκφ εηνηκφηεηάο ηνπο, φινη νη κα-
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ζεηέο είραλ δηδαρζεί ζε πξνεγνχκελα καζήκαηα ηηο απαξαίηεηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξέκβαζεο. 

 

Βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ δηαπηζηψζεθε φηη ην 37% ησλ καζεηψλ δηέκελαλ ζε αζηηθή πεξην-

ρή θαη ην 63% ζε αγξνηηθή. Όινη νη καζεηέο εθηφο απφ έλαλ δήισζαλ φηη ζην ζπίηη έρνπλ 

ππνινγηζηή θαη ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν θαη δηαζέηνπλ θαιή θαηάξηηζε φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη θχξηνη ιφγνη ελαζρφιεζεο κε ηνλ ππνινγηζηή ήηαλ γηα δηαζθέ-

δαζε, ςπραγσγία (παηρλίδηα, κνπζηθή, ηαηλίεο, youtube), ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά δίθηπα 

(facebook, instagram) θαη πνιχ ιηγφηεξν ε ελαζρφιεζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. ρεηηθά 

δε κε ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, ειάρηζηνη καζεηέο έδσζαλ απα-

ληήζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 

 

Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη θαλέλαο απφ ηνπο καζεηέο δελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ην κα-

ζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ LAMS ζην παξειζφλ, ελψ νη καζεηέο δηέζεηαλ πξνεγνχκελε ε-

κπεηξία ζε άιια καζεζηαθά πεξηβάιινληα φπσο ην Moodle θαη ε Ζιεθηξνληθή ρνιηθή 

ηάμε (ε-ηάμε) ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (ΠΓ), θαζψο δηδάζθνληεο εθπαηδεπηη-

θνί ηνπ ζρνιείνπ δηαηεξνχλ καζήκαηα ζηηο ελ ιφγσ πιαηθφξκεο. 

 

6.1.2 Γεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ην ηειηθό εξσηεκαηνιόγην 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ (77,8%) δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο, ελψ νη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηελ εηδηθφηεηα «Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ» είλαη 

πεξηζζφηεξνη (59,3%) έλαληη απηψλ πνπ επέιεμαλ ηελ εηδηθφηεηα «Σερληθφο Δθαξκνγψλ 

Λνγηζκηθνχ» (ρήκα 6.1). 

ρήκα 6.1. Πξνθίι καζεηψλ σο πξνο ηελ ειηθία θαη ηελ εηδηθφηεηα εγγξαθήο 
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Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ραξαθηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο καζεηή κέηξηαο επίδνζεο 

(ρήκα 6.2), γεγνλφο πνπ δελ ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηεο εθπαηδεπηη-

θνχ-εξεπλήηξηαο. Χο πξνο ην βαζκφο θαηνρήο γλψζεσλ ζηελ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, ιίγν ιηγφηεξν 

απφ ηα 2/3 ησλ καζεηψλ ζεσξνχλ φηη έρνπλ κέηξηεο γλψζεηο ζηε ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

Τπνινγηζηή, ελψ ιίγν πην πάλσ απφ ην 1/3 ζεσξεί φηη νη γλψζεηο ηνπ είλαη πνιχ θαιέο 

(ρήκα 6.2). 

 

  

ρήκα 6.2. Πξνθίι καζεηψλ σο πξνο ηελ επίδνζε θαη ηηο γλψζεηο ζηε ρξήζε Ζ/Τ 

 

ρεηηθά κε ηελ πξνηίκεζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ε πιεηνςεθία πξνηη-

κάεη λα εξγάδεηαη καδί κε άιια άηνκα (55,6%), αλ θαη αλακέλακε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 

βάζεη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ εμέθξαζαλ νη καζεηέο γηα ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ζπ-

λεξγαζίαο κε ζπκκαζεηέο ηνπο (ρήκα 6.3). 

 

 

ρήκα 6.3. Πξνηίκεζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν εξγαζίαο 
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ηελ εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο ζρεηηθά κε ην ζε πνηα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα έρνπλ 

εξγαζηεί νη καζεηέο ζην παξειζφλ, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ επέιεμε ηελ απάληεζε «E-

class» (ρήκα 6.4). Ζ απάληεζε ήηαλ αλακελφκελε, θαζψο ζην ζρνιείν ππάξρνπλ εθπαη-

δεπηηθνί πνπ δηαηεξνχλ καζήκαηα ζηελ ειεθηξνληθή ζρνιηθή ηάμε ηνπ Παλειιήληνπ ρν-

ιηθνχ Γηθηχνπ. Ζ δεχηεξε επηθξαηέζηεξε απάληεζε ήηαλ «Joomla», θαζψο νη καζεηέο ηεο 

εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ» έρνπλ εμαζθεζεί ζηελ αληίζηνηρε πιαη-

θφξκα. Καλέλαο καζεηήο φκσο δελ επέιεμε ηελ επηινγή Moodle, παξά ην γεγνλφο φηη νη 

καζεηέο είλαη εγγεγξακκέλνη ζε καζήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε πιαηθφξκα Moodle. 

Μία πηζαλή εμήγεζε είλαη νη καζεηέο λα κελ αλαγλψξηζαλ ηελ επηινγή ηνπ Moodle, θαζψο 

ν δηθηπαθφο ηφπνο ησλ καζεκάησλ ηνπο αλαθέξεηαη σο elearning (ρήκα 6.4).  

 

 

ρήκα 6.4. Πξνεγνχκελε εξγαζία ησλ καζεηψλ ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα 

 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ έρνπλ εξγαζηεί νκαδηθά νη καζεηέο ζε θάπνην δηαδηθηπα-

θφ πεξηβάιινλ πξηλ γλσξίζνπλ ην LAMS, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (74,1%) απάληεζε 

αξλεηηθά (ρήκα 6.5), ελψ ζε επφκελε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνην ήηαλ απηφ ην πεξηβάι-

ινλ, κφλν δχν καζεηέο απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε έ-

δσζαλ ην φλνκα θάπνηνπ πεξηβάιινληνο (eclass θαη joomla). 
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ρήκα 6.5. Οκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ ζε πξνεγνχκελα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα 

 

H πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (74,1%) επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη μαλά ην LAMS (ρήκα 

6.6). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πξηλ ηελ παξέκβαζε θαλείο καζεηήο δελ είρε εξγαζηεί ζε πε-

ξηβάιινλ LAMS θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ απάληε-

ζή ηνπο.  

 

 

ρήκα 6.6. Δπηζπκία επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ LAMS 

 

6.2 Απόςεηο ησλ καζεηώλ πεξί ηεο ρξήζεο ηνπ LAMS γηα ηελ εθηέιεζε 

καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ Γηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

 

Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο LAMS θαη ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηέ-
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ιεζαλ ρξεζηκνπνηήζακε ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πεξί επρξεζηίαο ηνπ LAMS θαη 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, φζν θαη ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

6.2.1 Απόςεηο ησλ καζεηώλ πεξί επρξεζηίαο ηνπ LAMS 

 

Χο πξνο ην βαζκφ επρξεζηίαο ηνπ LAMS, ιάβακε ππφςε καο ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

ζε ηξεηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ επθνιία εθκάζεζεο θαη ηελ 

επραξίζηεζε απφ ηε ρξήζε ηνπ LAMS (ηθαλνπνίεζε), αιιά θαη ηηο απαληήζεηο ζε αληί-

ζηνηρεο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο. 

 

 

ρήκα 6.7. Βαζκφο ζπκθσλίαο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ επθνιία 

εθκάζεζεο θαη ηελ επραξίζηεζε απφ ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

 

Απφ ηνλ ρήκα 6.7 πξνθχπηεη φηη σο πξνο ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ LAMS ε πιεηνςεθία 

ησλ καζεηψλ επέιεμε ηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ», κε ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ 88,8% (25,9%, 37,0% θαη 25,9% αληηζηνίρσο), ελψ έλαο ζηνπο ελληά καζεηέο ε-

πέιεμε ηηο θαηεγνξίεο «Καζφινπ» θαη «Λίγν», κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 11,1% (7,4% θαη 

3,7% αληηζηνίρσο). 
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Χο πξνο ηελ επθνιία εθκάζεζεο (ρήκα 6.7), παξαηεξείηαη φηη πεξίπνπ νη κηζνί καζεηέο 

επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ», κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 48,1% (18,5% 

θαη 29,6% αληηζηνίρσο), ιίγν πην πάλσ απφ ην 1/3 ησλ καζεηψλ επέιεμαλ ηελ θαηεγνξία 

«Αξθεηά» (37%), ελψ κφλν έλαο ζηνπο νθηψ καζεηέο επέιεμε ηηο θαηεγνξίεο «Καζφινπ» 

θαη «Λίγν», κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 14,8% (7,4% θαη 7,4% αληηζηνίρσο). 

 

ηελ εξψηεζε ζε ηη βαζκφ ήηαλ επράξηζην ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην LAMS 

(ρήκα 6.7), ιίγν πην πάλσ απφ ην 1/3 ησλ καζεηψλ επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Πάξα πνιχ» 

(37%) θαη πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο καζεηέο επέιεμε ηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά» θαη «Πνιχ» 

κε πνζνζηά 14,8% θαη 18,5 % αληίζηνηρα (ζπλνιηθφ πνζνζηφ 33,3%). Έλα ζηνπο πέληε 

καζεηέο επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Λίγν» (14,8%) θαη κφλν ην 7,4% ηελ θαηεγνξία «Καζφ-

ινπ». 

 

Ζ θαηά πιεηνςεθία ζεηηθή άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ επρξεζηία ηνπ LAMS επηβεβαηψ-

λεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, φπνπ ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε 

ην εάλ θαηάιαβαλ πψο ιεηηνπξγεί ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη εάλ θηλήζεθαλ κε επθνιία ζ’ απ-

ηφ, θαηά γεληθή νκνινγία νη καζεηέο αλέθεξαλ φηη ήηαλ εχθνιν, παξά ηα κηθξά πξνβιήκα-

ηα πνπ αληηκεηψπηζαλ (ηα πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα θαη αθνξνχλ ηε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (forum) θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπ-

ςαλ ιφγσ ηεο ρακειήο ηαρχηεηαο πξφζβαζεο ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ 

ζην Γηαδίθηπν). Οη καζεηέο απάληεζαλ ζρεηηθά: 

 

Μαζεηήο1: «Ήηαλ αξθεηά εύθνια» θαη παξαθάησ «κε επθνιία κπνξνύζα λα θηλεζώ αλάκε-

ζα ζηηο εξσηήζεηο». 

 

Μαζεηήο2: «Γελ αληηκεηώπηζα πξόβιεκα». 

 

 Μαζεηήο3: «Μηα ραξά, δελ είρα θάπνην ζέκα» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο « Ήηαλ 

εύθνιν ην πεξηβάιινλ κέζα, δειαδή κπνξνύζακε λα βξνύκε εύθνια πνπ είλαη ε θάζε άζθε-

ζε, ήηαλε εύθνιν ζηε ρξήζε». Δπίζεο «Γελ ππήξραλ δπζθνιίεο, ήηαλ εύθνιν ζηελ θαηαλόεζε 

ην LAMS». 
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Μαζεηήο4: «Δίλαη πνιύ εύθνιν ην πξόγξακκα απηό, ε ηζηνζειίδα. Ννκίδσ όηη ν θάζε άλ-

ζξσπνο πνπ ζα κπεη εθεί κέζα, αλεμαξηήηνπ εηδηθόηεηαο, άκα δελ μέξεη από ππνινγηζηή, λν-

κίδσ ζα είλαη πην εύθνιν λα πεξηεγεζεί ζηελ ηζηνζειίδα απηή, είλαη ζρεηηθά εύθνιε γηα ρξή-

ζε απηή ε ηζηνζειίδα», θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Μνπ άξεζε όηη είλαη έλα απιό 

πεξηβάιινλ δειαδή όηη κπνξνύζεο λα θάλεηο ζε εηζαγσγηθά όηη ζέιεηο θαη πνιύ εύθνια, δε-

ιαδή λα παο από ην έλα παξάζπξν ζην άιιν, λα ην αλνίμεηο πνιύ εύθνια, απηό λνκίδσ όηη 

είλαη ην θαιύηεξν». 

 

Μαζεηήο5: «Δύθνιν ήηαλ». 

 

Μαζεηήο6: «Κηλήζεθα κε επθνιία. Μ’ άξεζε πνιύ ε θίλεζε πνπ έθαλα. Γπζθνιεύηεθα ζρεηη-

θά ζηηο αξρέο ιίγν. Σην ηέινο κπνξώ λα πσ όηη βειηηώζεθα πνιύ». 

 

6.2.2 Απόςεηο ησλ καζεηώλ πεξί ησλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο πνπ εθηέιεζαλ ζην LAMS, ιάβακε ππφςε καο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο ζπλέληεπμεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ επθνιία θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ επηζπκία γηα επηινγή ηεο ζεηξάο εθηέιεζεο, ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα, ηελ άπνςε ηνπο γηα ηε δπλαηφηεηα εμ απν-

ζηάζεσο παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο, ηελ επηζπκία ηνπο ή φρη λα επαλαιάβνπλ αλάιν-

γεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην κάζεκα κέζσ ηνπ LAMS. 

 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πφζν εχθνιεο ήηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS (ρήκα 

6.8), παξαηεξείηαη κία ηζνθαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πν-

ιχ» θαη «Πάξα Πνιχ», κε πνζνζηφ 29,6%, 29,6% θαη 25,9% αληίζηνηρα θαη ζπλνιηθφ πν-

ζνζηφ 85,1%. Μφλν έλαο ζηνπο ελληά καζεηέο (11,1% ) επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ» 

ελψ ε θαηεγνξία «Λίγν» επηιέρζεθε κφλν απφ ην 3,7%. ηελ δε εξψηεζε γηα ηελ αηζζεηη-

θή ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ LAMS (ρήκα 6.8), ζρεδφλ νη κηζνί καζεηέο επέιε-

μαλ ηηο θαηεγνξίεο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 48,1% (πνζνζηά 

22,2% θαη 25,9% αληίζηνηρα), ελψ παξαηεξείηαη κία ηζνθαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα ηηο 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο. 
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ρήκα 6.8. Απφςεηο ησλ καζεηψλ πεξί επθνιίαο θαη αηζζεηηθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

πεξηβάιινλ LAMS 

 

ηελ εξψηεζε γηα επηζπκία επηινγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εθηειέζνπλ νη καζεηέο 

αιιά θαη ηεο ζεηξάο εθηέιεζήο ηνπο (ρήκα 6.9), ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ επέιεμαλ ηηο 

θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ», κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 77,7% (22,2%, 

29,6% θαη 25,9% αληηζηνίρσο), έλαο ζηνπο εθηά καζεηέο επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφ-

ινπ» (14,8%) θαη κφλν ην 7,4% ηελ θαηεγνξία «Λίγν». 

 

 

ρήκα 6.9. Απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην εάλ επηζπκνχλ λα επηιέγνπλ ηε ζεηξά ε-

θηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
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Χο πξνο ην εάλ νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κα-

ζήκαηνο (ρήκα 6.10), ε πιεηνςεθία απάληεζε ζεηηθά, θαζψο παξαηεξείηαη κία ηζνθαηα-

λνκή ησλ απαληήζεσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο «Πνιχ», θαη «Πάξα Πνιχ», κε πνζνζηφ 33,3% 

γηα θάζε θαηεγνξία θαη ζπλνιηθφ πνζνζηφ 66,6%. Πεξίπνπ έλαο ζηνπο εθηά καζεηέο επέ-

ιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ» (14,8%) θαη πνιχ ιηγφηεξνη καζεηέο επέιεμαλ ηηο θαηεγν-

ξίεο «Λίγν» θαη «Αξθεηά» (11,1% θαη 7,4% αληηζηνίρσο). 

 

 

ρήκα 6.10. Απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηελ εθηέ-

ιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην ζε ηη βαζκφ ην κάζεκα κε ην LAMS ήηαλ πην ελδηαθέξνλ απφ 

ην κάζεκα ζηελ ηάμε/εξγαζηήξην ρσξίο ην LAMS (ρήκα 6.11), παξαηεξείηαη κία ηζνθα-

ηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα ηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά», θαη «Πάξα Πνιχ», κε πνζνζηφ 

29,6% γηα θάζε θαηεγνξία θαη ζπλνιηθφ πνζνζηφ 59,2%, ελψ έλαο ζηνπο εθηά καζεηέο 

επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Πνιχ» (14,8%). Έηζη νη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο 

«Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» είλαη ην 74% ηνπ ζπλφινπ. Σέινο, έλαο ζηνπο έμη κα-

ζεηέο επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ» (18,5%) θαη κφλν δχν καζεηέο επέιεμαλ ηελ θα-

ηεγνξία «Λίγν» (7,4%).  
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ρήκα 6.11. Απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη ην κάζεκα κε ην 

LAMS είλαη πην ελδηαθέξνλ ζηελ ηάμε/εξγαζηήξην ρσξίο ην LAMS 

 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην ζε ηη βαζκφ είλαη ρξήζηκε ε δπλαηφηεηα ηνπ LAMS γηα πα-

ξαθνινχζεζε θαη επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο απφ ην ζπίηη (ρήκα 6.12), ε πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ», κε ζπλνιηθφ πν-

ζνζηφ 85,1% (33,3%, 29,6% θαη 22,2% αληηζηνίρσο), έλαο ζηνπο ελληά καζεηέο επέιεμε 

ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ» (11,1%) θαη κφλν έλαο καζεηήο ηελ θαηεγνξία «Λίγν» (3,7%) 

 

 

ρήκα 6.12. Απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ρξεζηκφηεηαο ηεο δπλαηφηεηαο 

ηνπ LAMS γηα παξαθνινχζεζε θαη επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο απφ ην ζπίηη 
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Χο πξνο ην εάλ νη καζεηέο ζα ήζειαλ λα επαλαιάβνπλ ηελ εθηέιεζε αλάινγσλ δξαζηεξην-

ηήησλ θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS (ρήκα 6.13), παξαηε-

ξείηαη κία ηζνθαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο, εθηφο ηεο θαηεγνξίαο 

«Λίγν».  

 

 

ρήκα 6.13. Δπηζπκία ησλ καζεηψλ γηα επαλάιεςε αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε άι-

ια καζήκαηα (γλσζηηθά αληηθείκελα) 

 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε κε-χπαξμε πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξην-

ηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS, παξαηεξείηαη δηάρπζε ησλ απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο θα-

ηεγνξίεο, κε ηηο θαηεγνξίεο φκσο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» λα ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ 44,4% (25,9% θαη 18,5% αληηζηνίρσο). Οη ππφινηπνη καζεηέο (55,6%) ζεσξνχλ 

φηη ππήξμαλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ (ρήκα 6.14). 
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ρήκα 6.14. Απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε κε-χπαξμε πξνβιεκάησλ θαηά ηε ρξήζε 

ηνπ LAMS γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ  

 

Όινη νη καζεηέο πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε, ζεσξνχλ φηη ηφζν ζε πεξηερφκελν φζν θαη ζε αη-

ζζεηηθή δελ αληηκεηψπηζαλ θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, επηβεβαηψ-

λνληαο ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Παξάιιεια θάλνπλ θαη ηηο δη-

θέο ηνπο πξνηάζεηο - βειηηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κπεξδεχνληαο 

φκσο θάπνηεο θνξέο ηηο ζρεδηαζηηθέο επηινγέο καο γηα ηελ αθνινπζία κε ηηο ζρεδηαζηηθέο 

επηινγέο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ LAMS γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη καζεηέο ζε εξψηεζε ηεο 

ζπλέληεπμεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απάληε-

ζαλ: 

 

Μαζεηήο1: «Δίραλ αξθεηά κεγάιν πεξηερόκελν, θάιππηαλ όιεο ηηο ελόηεηεο πνπ, ηελ ελόηεηα 

ηέινο πάλησλ πνπ έρνπκε θάλεη, γεληθά ήηαλ εκπινπηηζκέλεο αξθεηά, αλ θαη νη πην πνιιέο 

ήηαλ εύθνιεο» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Από πιεπξάο αηζζεηηθήο λνκίδσ ιίγν 

παξαπάλσ δνπιεηά από απηνύο πνπ δεκηνύξγεζαλ ην LAMS ζα ‘πξεπε λα κπεη» θαη παξαθά-

ησ «ιν απηό γεληθά δειαδή ην πεξηβάιινλ όιν δελ είλαη εύθνιν γηα ην κάηη, ηα ρξώκαηα 

ηνπ είλαη ζρεδόλ παληνύ ίδηα, νπόηε δελ είλαη εύθνιν λα μερσξίζνπκε κηα δηαθνξά π.ρ. ηηο 

αζθήζεηο πνπ βάδεηε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο δελ ήηαλ επδηάθξηηεο». 

 

Μαζεηήο2: «Έηζη θαη έηζη, κέηξηεο είλαη δειαδή, δελ είδα έηζη θαλά πξόβιεκα. Καη αρξσκα-

ηνςία λα έρεηο, δελ έρεηο πξόβιεκα». 
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Μαζεηήο3: «Ήηαλε εύθνιν ζηελ θαηαλόεζε, ήηαλε… όπνηνο είρε γλώζε, θαηαιάβαηλε». 

 

Μαζεηήο4: «Θα έιεγα όηη ήηαλε κηα ραξά» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Ήηαλ επ-

ράξηζην, είρε πξάζηλν, ρξώκαηα πξάζηλα, είρε ζρήκαηα, παηδηθά λα ην πσ ζε εηζαγσγηθά, 

λνκίδσ ήηαλ πνιύ σξαίν». 

 

Μαζεηήο5: «Μηα ραξά είλαη, δελ είλαη θάηη απιό, ήηαλ σξαίν δειαδή γηα κάζεκα είλαη όηη 

πξέπεη». 

 

Μαζεηήο6: «Ήηαλε κπνξώ λα πσ… ηηο εμεγνύζαηε πνιύ θαιά. Δ… Μπνξνύζακε λα θαηα-

ιάβνπκε ηα πξάγκαηα πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε» θαη γηα ηα ρξψκαηα «Ήηαλ πνιύ σξαία». 

 

ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνηηκνχλ, θάπνηνη εθθξάδνπλ ηελ πξνηί-

κεζε ηνπο γηα ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θάπνηνη ζηα ηεζη απηναμηνιφγεζεο, 

έλαληη ησλ εξσηήζεσλ ζχληνκεο απάληεζεο.  

 

Μαζεηήο1: «Τα πνιιαπιήο επηινγήο ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνλ. Μπνξνύζεο κε επθνιία λα θη-

λεζείο αθόκα θαη αλ δελ είρεο πνιπδηαβάζεη, απιά έπξεπε λα μέξεηο θάπνηα πξάγκαηα αλα-

γθαζηηθά θαη ήηαλ εύθνιεο, δελ ρξεηαδόηαλ λα γξάςεηο εζύ ηε δηθή ζνπ άπνςε θαη λα ηελ ε-

γθξίλνπλ νη άιινη». 

 

Μαζεηήο2: «Πνπ έπξεπε λα δηαιέγνπκε (ελλνεί απαληήζεηο ζηα πνιιαπιήο επηινγήο) … 

Δπεηδή εγώ δελ είκαη θαιόο ζην λα εμεγώ πξάγκαηα, εθεί πέξα είλαη ήδε (ελλνεί έηνηκεο νη 

απαληήζεηο) λα επηιέμνπκε». 

 

Μαζεηήο3: «Ζ άζθεζε κε ηελ νκάδα, πνπ ήηαλε 4 παηδηά κέζα ζε κηα νκάδα. Γηαηί είρακε 

πην κεγάιε ζπδήηεζε κε ηνπο άιινπο». 

 

Μαζεηήο4: «Ννκίδσ ήηαλε ε νκαδηθή πνπ όινη καδί μέξσ εγώ ιέγακε ηε δηθή καο άπνςε θαη 

ν θαζέλαο έβγαδε ην δηθό ηνπ ζπκπέξαζκα θαη ζην ηέινο βγάιακε όινη καδί κηα θνηλή απά-

ληεζε θαη απαληήζακε ζηελ εξώηεζε». 
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Μαζεηήο5: «Τα ζσζηό θαη ιάζνο ελλνείηαη!» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Πνπ 

ήηαλ νη απαληήζεηο δειαδή ζρεδόλ έηνηκεο» θαη παξαθάησ «Γηαηί απαληάσ ζε όιεο ηηο απα-

ληήζεηο θαη βιέπσ θαηεπζείαλ πνην έρσ θάλεη ιάζνο θαη πνην έρσ θάλεη ζσζηό». 

 

Μαζεηήο6: «Με δεπγάξηα, πνπ ήκαζηαλ εθεί πέξα θαη κηινύζακε ν έλαο κε ηνλ άιινλ». 

 

Χο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο δπζθφιεςαλ, νη καζεηέο έδσζαλ δηάθνξεο απαληή-

ζεηο πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο πξνβιήκαηα θαηά ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ έλαο 

καζεηήο αλαθέξζεθε ζην γεγνλφο φηη έπξεπε λα γξάθεη κφλνο ηνπ απαληήζεηο. 

 

Μαζεηήο1: «Σηηο δξαζηεξηόηεηεο ήηαλ ην forum δηόηη δελ κπνξνύζακε λα ζβήζνπκε επηινγέο 

δειαδή αλ γξάθακε κηα απάληεζε δελ κπνξνύζακε λα ηελ ζβήζνπκε θαη έπξεπε λα μαλαπα-

ληήζνπκε, λα μαλαπαληήζνπκε θαη γέκηδε ηδάκπα ην forum» . 

 

Μαζεηήο2: «Μπνξεί λα ήηαλ ηόηε εθεί πέξα πνπ ήκαζηαλ κε ηηο νκάδεο λα κελ βνεζνύζαλε 

θαη νη άιινη μέξσ εγώ, απηό». 

 

Μαζεηήο5: «Απηό κε ηηο αζθήζεηο πνπ έπξεπε λα ην ιύζνπκε απιά κόλνη καο, κόλν απηό ή-

ηαλ ην δύζθνιν». 

 

ρεηηθά κε ην αλ ηνπο άξεζε πνπ αθνινπζνχζαλ βήκαηα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο εθθξά-

ζηεθαλ ζεηηθά, ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα 

επηζπκία επηινγήο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζεηξάο εθηέιεζεο ηνπο. Μάιηζηα, θάπνηνο καζεηήο 

ζηηο ζπλεληεχμεηο αλαθέξζεθε ζην εξγαιείν δηαρείξηζεο «Παχζε» (Stop) ηεο αθνινπζίαο 

θαη εθθξάζηεθε ζεηηθά ππέξ ηεο ρξήζεο ηνπ. Μφλν έλαο καζεηήο αλέθεξε φηη δελ ηνπ ά-

ξεζε ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχζε λα επηζηξέςεη ζε πξνεγνχκελν βήκα γηα λα δηνξζψζεη 

ηηο απαληήζεηο ηνπ. Οη καζεηέο απάληεζαλ: 

 

Μαζεηήο1: «Δ λαη, ήηαλ αξθεηά θαιό. Γηαηί είρεο κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά πνπ έπξεπε λα α-

θνινπζήζεηο, δελ πήγαηλεο από ηελ αξρή ζην ηέινο όπσο ζηα γξαπηά θαη κεηά λα επέιεγεο 

εζύ πνηα άζθεζε, είρεο κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά πνπ έπξεπε λα ηελ αθνινπζήζεηο. Θα ‘θηαλεο 

ζε θάπνηα πύιε θαη αλαγθαζηηθά ζα πεξίκελεο. Ννκίδσ πσο κε απηή ηε ζεηξά ζα ‘καζηε όιε 

ε ηάμε πεξίπνπ ζηελ ίδηα εξώηεζε νπόηε θαη ζα μέξνπκε ηη έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε. Γε-
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ιαδή ζηηο αζθήζεηο κε ην forum δελ κπνξνύζε ν έλαο λα θάλεη ηελ άζθεζε ζην forum θαη ν 

άιινο ηα πνιιαπιήο επηινγήο». 

 

Μαζεηήο2: «Γηα έλα άηνκν πνπ έρεη κεξηθά πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο, ε… ζα ηνπ είλαη πην 

εύθνιν». 

 

Μαζεηήο3: «Τα είρε κε ηε ζεηξά θαη όηαλ δελ μέξακε λα βξνύκε έλα ζηνηρείν πνπ ρξεηαδόκα-

ζηαλ, είρε από αξηζηεξά ηε ιίζηα πνπ κπνξνύζακε λα παξαθνινπζνύκε ην κελνύ. Γειαδή, ζε 

κηα άζθεζε ήζεια λα δσ θάπνηεο απαληήζεηο από πξνεγνύκελεο ζπκκαζεηέο κνπ, πήγαηλα 

έλα βήκα πίζσ θαη κπνξνύζα λα ηα παξαθνινπζήζσ». 

 

Μαζεηήο4: «Ήηαλ επράξηζην μέξσ εγώ λα ηειεηώλεηο ηελ απάληεζε θαη λα παηάο επόκελν ή 

νινθιεξώζεθε. Ήηαλ σξαίν. Με βειάθηα». 

 

Μαζεηήο5: «Ναη, πήγαηλε απιά βήκα-βήκα» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Απιά ην 

κόλν πνπ δελ κ’ άξεζε ήηαλ όηη άκα πάκε επόκελε δξαζηεξηόηεηα δελ κπνξνύκε λα πάκε πί-

ζσ λα ην δηνξζώζνπκε, κόλν απηό». 

 

Μαζεηήο6: «Με βνήζεζε πην πνιύ ζην λα ιύζσ ηελ άζθεζε θαη λα δώζσ νδεγίεο κε απηόλ 

πνπ ζπλεξγαδόκνπλα καδί ηνπ». 

 

Όινη νη καζεηέο δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα επαλαιάβνπλ ηε ρξήζε ηνπ LAMS ζην κάζεκα 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζεσξψληαο φηη ην κάζεκα πνπ έγηλε κε ην LAMS ήηαλ πην ελδηα-

θέξνλ απφ ην παξαδνζηαθφ κάζεκα. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζα επηζπκνχζε ηε ρξήζε 

ηνπ LAMS θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, δείρλνληαο κία ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην 

κάζεκα ησλ Γηθηχσλ, πνπ απνηειεί παλειιαδηθά εμεηαδφκελν κάζεκα, φπσο θαη ην κάζε-

κα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Μφλν έλαο 

καζεηήο ζεσξεί φηη δελ είλαη πνιχ εχρξεζην ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. ρεηηθά κε ην 

εάλ ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ μαλά ην LAMS ζην κάζεκα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ 

αιιά θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα/καζήκαηα, νη καζεηέο απάληεζαλ: 
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Μαζεηήο1: «Γελ κε θαίλεηαη θαη πνιύ εύρξεζην όιν απηό. Γηαηί π.ρ. ζηα καζεκαηηθά είλαη 

ιίγν δύζθνιν λα ην γξάςεηο ζηνλ ππνινγηζηή, όπσο θαη ζηελ έθζεζε, όπσο θαη ζηελ θπζηθή, 

αθόκα θαη ζηα δίθηπα, ζεσξώ πσο είλαη ιίγν δύζθνιν». 

 

Μαζεηήο2: «Άκα είλαη έηζη κηα θνξά ζην ηόζν, λαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα λαη, δελ έρσ 

πξόβιεκα. Με βνιεύεη έηζη, μέξσ εγώ… είλαη σξαίν, δηαθνξεηηθό. Γίλεηαη ζηνπο ππνινγηζηέο 

θαη είλαη κε νκάδεο, είλαη πην πνιύ ζαλ project». 

 

Μαζεηήο3: «Σίγνπξα, λαη. Δίλαη…. εύθνιν, πώο λα ην πσ; ινη είκαζηε ζην ίδην βήκα βαζη-

ζκέλνη. Ξέξνπκε όηη θαη νη άιινη ζπκκαζεηέο καο είλαη ζην ίδην επίπεδν κε καο αιιά θάπνηνη 

κπνξεί λα είλαη θαιύηεξνη, λα ηα θάλαλ όια ακέζσο αιιά ζέινπκε λα δνύκε θαη ηελ ηθαλόηε-

ηα απ’ ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο καο» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Ίζσο ζηα δίθηπ-

α, επεηδή είλαη πνιύ ζεσξίαο λνκίδσ ην κάζεκα θαη άκα δελ ζα μέξακε θάηη κόλνη καο ζα 

κπνξνύζε λα καο βνεζήζεηο έλαο ζπκκαζεηήο καο». 

 

Μαζεηήο4: «Άκα είζαη εηδηθά ζε εηδηθόηεηα πιεξνθνξηθήο, εγώ ζα πξνηηκνύζα όια ηα κα-

ζήκαηα λα γηλόληνπζαλ κε LAMS. ρη εηδηθόηεξα κε LAMS αιιά λα ήηαλε ζην internet. Νν-

κίδσ όηη απηά ηα παηδηά πνπ έξρνληαη εδώ πέξα γηα πιεξνθνξηθή, απηό ζέινπλε θαη δελ ηνπο 

αξέζεη πνιύ ε ζεσξία. Ννκίδσ είλαη θαιύηεξα». 

 

Μαζεηήο5: «Γηαηί είλαη πην σξαίν από απηό πνπ θάλακε, (δειαδή) ην θαλνληθό ην κάζεκα». 

 

Μαζεηήο6: «Δλλνείηαη, ελλνείηαη» (φηη επηζπκεί λα επαλαιάβεη αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο) 

θαη παξαθάησ «Σηα δίθηπα, γηαηί ζα κε δηεπθόιπλε πνην εύθνια». 

 

Χο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηνπ LAMS γηα εμ’ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε θαη επαλάιεςε 

ηνπ καζήκαηνο απφ ην ζπίηη, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζεσξεί φηη είλαη ρξήζηκε ε δπλα-

ηφηεηα, πξνηείλνληαο κάιηζηα θάπνηνη ην κεηθηφ ηξφπν εξγαζίαο. Παξφια απηά ππάξρνπλ 

ειάρηζηνη καζεηέο πνπ πξνηηκνχλ ηελ εξγαζία δηα δψζεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

ηνπ ζρνιείνπ, παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ LAMS γηα εμ’ 

απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε θαη επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο απφ ην ζπίηη, νη καζεηέο απά-

ληεζαλ: 
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Μαζεηήο1: «Σην εξγαζηήξην, γηαηί ζηηο αζθήζεηο πνπ είρακε έλα γξακκαηέα θαη έπξεπε λα 

ππνβάιιεη απηόο ηελ απάληεζε, ν γξακκαηέαο κπνξνύζε λα κπεη κεηά από κηα κέξα νπόηε 

αλαγθαζηηθά όινη ζα πεξηκέλακε». 

 

Μαζεηήο2: «Μπνξεί λα γίλεη ζηνλ ππνινγηζηή νπόηε κπνξνύκε θαη ζπίηη λα ην θάλνπκε. Καη 

ηα δύν». 

 

Μαζεηήο3: «Κάπσο, λα θάλσ ηηο αζθήζεηο ηηο ζεσξεηηθέο κεο ηελ ηάμε θαλνληθά όπσο θά-

λνπκε θάζε κέξα θαη ην LAMS έζησ αλ ρξεηαδόκαζηαλ όρη ζαλ ηεζη, αιιά θάηη παξόκνην ζαλ 

έλα ηεζη, λα είλαη». 

 

Μαζεηήο4: «Πξνηηκώ πνην πνιύ ζρνιείν. Αιιά ην ζέκα είλαη όηη όια ηα παηδηά θάζε κέξα 

δελ κπνξνύλ λα έξρνληαη ζρνιείν, νπόηε κπνξνύλ θαη κέζα από ην ζπίηη λα κπαίλνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα θαη λα καο βνεζάλε, λα βνεζάλε όιε ηελ ηάμε δειαδή λα είλαη όινη καδί». 

 

Μαζεηήο5: «Καη ηα δύν, θαη ζπίηη θαη εδώ. Άκα έρεη θάηη μερσξηζηό εδώ πέξα θαη θάηη ζην 

ζπίηη δηαθνξεηηθό. Γηαηί πνην εύθνια θάλεηο θάηη ζε ππνινγηζηή παξά ζε ηεηξάδην». 

 

Μαζεηήο6: «Καιύηεξα ζα ήζεια ζην ζρνιείν, δηόηη είζηε θαη εζείο εδώ. Θα κπνξνύζαηε λα 

καο βνεζήζεηε πεξηζζόηεξν ζε απηό ην πξάγκα, ζην ζπίηη δειαδή δπζθνιεύεζαη πεξηζζόηε-

ξν». 

 

Τπήξραλ καζεηέο πνπ αλέθεξαλ πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο (forum) αιιά θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο ρακειήο ηαρχηεηαο 

πξφζβαζεο ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ ζην Γηαδίθηπν. Οη καζεηέο απά-

ληεζαλ: 

 

Μαζεηήο1: «Λίγν ζε θάπνηα ζεκεία πνπ είρε δηάθνξα bugs, δηάθνξα πξνβιήκαηα. Π.ρ. κε ην 

forum πνπ δελ άλνηγε θαη έπξεπε λα μαλαγίλεη αλαλέσζε ώζηε λα ζπλερίζνπκε… γεληθά δελ 

είρα πνιιά ζέκαηα, κόλν απηό» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Οπζηαζηηθά δελ κε 

δπζθόιεςε θαη ηίπνηα εθηόο από ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε ην LAMS από κόλν ηνπ. Πνπ δελ 

κπνξνύζακε λα ζπλδεζνύκε ζην forum, πξνζπαζήζηε μαλά (ελλνεί φηη ρξεηαδφηαλ λα θάλεη 
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αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο) θαη πεξηκέλακε ηνπο άιινπο λα δνύκε ηη ζα γίλεη, νπόηε ήηαλ δύ-

ζθνιν». 

 

Μαζεηήο2: «Δθεί πέξα πνπ κε ηνλ γξακκαηέα πξέπεη λα θάλεηο πίζσ, απηό είλαη πνπ δελ κ’ 

άξεζε. Πξέπεη δειαδή λα ζε έιεγε finish θαη κεηά λα πάο ζην επόκελν». 

 

Μαζεηήο4: «Καηά ηελ είζνδν, ππήξραλ θάπνηα θνιιήκαηα πνπ είρε ε ηζηνζειίδα αιιά ήηαλε 

κηθξά νπόηε δελ έδσζα ζεκαζία» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Σίγνπξα λα αιιάμεη 

ε ηαρύηεηα ηνπ Internet γηαηί ζε κία θάζε καο είρε πέζεη ην δίθηπν θαη δελ κπνξνύζε λα αλνί-

μεη ε ηζηνζειίδα. Απηό ζε εηζαγσγηθά εκέλα κε πείξαμε γηαηί άκα είζαη εηδηθά θαη ηεο πιεξν-

θνξηθήο εηδηθόηεηαο δελ ζνπ αξέζεη απηό, λα πέθηεη ην Internet θαη λα κελ κπνξείο λα θάλεηο 

αζθήζεηο. Οπόηε λνκίδσ όηη ζα πξέπεη λα αιιάμεη ην Internet, ε ηαρύηεηα ηνπ Internet θαη 

ζίγνπξα κεηά ζα γίλεη πνιύ θαιύηεξα ην κάζεκα». 

  

Μαζεηήο5: «Πνπ παηνύζακε επόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη έπξεπε λα θάλνπκε restart». 

 

6.3 Γηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ LAMS ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

καζεηώλ θαηά ηελ εθαξκνγή καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ. 

 

Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην ζε ηη βαζκφ ζπλεξγάζηεθαλ νη καζεηέο 

θαηά ηε ρξήζε ηνπ LAMS γηα ηελ εθηέιεζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ ρξεζηκνπνη-

ήζακε ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πεξί ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ ηνπ ηειηθνχ εξσηε-

καηνινγίνπ, ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο αιιά θαη ζηνη-

ρεία θαηαγξαθήο απφ ην πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ LAMS. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθηθή αλά-

ιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

ηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ νη καζεηέο πξνζέθεξαλ 

ηδέεο ζηελ νκάδα θαη δήηεζαλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (ρήκα 6.15), ιίγν 

πην πάλσ απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 51,8% επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο 

«Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ (18,5% θαη 33,3% αληηζηνίρσο), ελψ πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο 

επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Λίγν» (29,6%). Πνιχ ιηγφηεξνη καζεηέο επέιεμαλ ηελ θαηεγνξία 

«Αξθεηά» (11,1%) θαη ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ» (7,4%). 
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ηελ εξψηεζε ζε ηη βαζκφ νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηε-

ηεο ηεο νκάδαο (ρήκα 6.15), ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Πνιχ» 

θαη «Πάξα πνιχ (29,6% θαη 33,3% αληηζηνίρσο) κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 62,9%, ελψ ε ακέ-

ζσο κεηά πξνηηκψκελε θαηεγνξία είλαη ε θαηεγνξία «Αξθεηά» κε πνζνζηφ 18,5%. Ληγφ-

ηεξν απφ έλαο ζηνπο πέληε καζεηέο επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Καζφινπ» θαη «Λίγν» κε ζπ-

λνιηθφ πνζνζηφ 18,5% (3,7% θαη 14,8% αληηζηνίρσο). 

 

ηελ εξψηεζε ζε ηη βαζκφ νη καζεηέο έιεγαλ ειεχζεξα ηελ άπνςε ηνπο, ρσξίο λα θνβνχ-

ληαη φηη ζα ηνπο θνξντδέςνπλ (ρήκα 6.15), ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ επέιεμαλ ηελ θα-

ηεγνξία «Πάξα πνιχ (63%), ελψ παξαηεξνχκε φηη κφλν έλαο ζηνπο δέθα καζεηέο πηζηεχεη 

φηη δελ κπνξνχζε λα πεη ειεχζεξα ηελ άπνςή ηνπ απφ θφβν φηη ζα ηνλ θνξντδέςνπλ. 

 

 

ρήκα 6.15. Απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηηο νκάδαο  

 

ηελ εξψηεζε ζε ηη βαζκφ νη καζεηέο δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο (ρήκα 6.16), παξαηεξείηαη φηη ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ ην 1/3 ησλ καζεηψλ επέιεμαλ 

ηελ θαηεγνξία «Αξθεηά» (40,7%), πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ καζεηψλ επέιεμε ηηο θαηεγν-

ξίεο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ», κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 37% (14,8% θαη 22,2% αληηζηνί-
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ρσο), ελψ πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο επέιεμε ηηο θαηεγνξίεο «Καζφινπ» θαη «Λίγν», κε 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ 22,2% (18,5% θαη 3,7% αληηζηνίρσο). 

 

 

ρήκα 6.16. Απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε κε-χπαξμε πξνβιεκάησλ θαηά ηε ζπ-

λεξγαζία ηνπο 

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαηά 

ηηο ζπλεληεχμεηο, θαζψο νη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γηα ην γε-

γνλφο φηη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζεσξψληαο φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά 

ζηηο ζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο, πξνζθέξνληαο ηδέεο θαη απφςεηο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, έζησ 

θαη εάλ θάπνηεο απφ απηέο δελ βνήζεζαλ ηειηθά ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Μφλν 

έλαο καζεηήο παξαδέρηεθε φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηηο νκάδεο δελ ήηαλ νπζηαζηηθή, αιιά 

πεξηνξίζηεθε ζηελ θαηαγξαθή κελπκάησλ πνπ ήηαλ άζρεηα κε ην ζέκα ζπδήηεζεο ηεο ν-

κάδαο. ρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία νη καζεηέο απάληεζαλ: 

 

Μαζεηήο1: «Μνπ άξεζε ε ζπλεξγαζία πην πνιύ… πνπ δελ έγξαθε απιά ν θαζέλαο ηελ άπν-

ςή ηνπ απιά, βνεζνύζε ν έλαο ηνλ άιινλ νπζηαζηηθά θαη νιόθιεξε ε νκάδα δηάιεγε πνηα 

ήηαλε ε ζσζηή απάληεζε». 

 

Μαζεηήο2: «Μνπ άξεζε ε νκαδνπνίεζε, όηη κπνξνύκε λα είκαζηε νκάδεο». 
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Μαζεηήο3: «Ήκαζηαλ κνηξαζκέλνη ζε νκάδεο θαη κπνξνύζακε λα βνεζεζνύκε κε πην πνιιά 

άηνκα θαη ηα άηνκα πνπ ήηαλ κέζα ζηελ νκάδα κπνξνύζαλ λα καο δώζνπλε ηδέεο γηα λα νιν-

θιεξώζνπκε ηελ άζθεζε θαιύηεξα». 

 

Μαζεηήο4: «Σίγνπξα όηαλ είζαη ζε κία νκάδα θαη βνεζάεη ν έλαο ηνλ άιινλ, είλαη θαιύηεξα 

παξά λα είζαη κόλνο ζνπ θαη λα πξνζπαζείο λα ιύζεηο θάπνηα άζθεζε. Δγώ ήκνπλα ζε κηα 

νκάδα πνπ ηα παηδηά ηα μέξσ πνιύ θαηξό θαη δελ είρακε θαλέλα πξόβιεκα». 

 

Μαζεηήο5: «Γελ πξόζθεξα πνιιά βαζηθά. Έδηλα απαληήζεηο, αιιά εληάμεη, ήηαλε άζρεηα 

όια. Γελ είλαη όηη δελ κε ελδηέθεξε, είλαη όηη δελ ήμεξα ηη λα απαληήζσ, νπόηε έγξαθα θάηη 

άζρεην. ινη νη άιινη γξάθαλε νη πεξηζζόηεξνη». 

 

Μαζεηήο6: «Υπάξρνπλ ζεηηθά από ηε ζπλεξγαζία δηόηη ν θαζέλαο καο κπνξνύκε λα πνύκε ηε 

γλώκε πάλσ ζηελ άζθεζε» θαη ζε άιιν ζεκείν «Πξνζέθεξα βνήζεηα ζην ζπκκαζεηή κνπ. 

Να ιύζνπκε ηελ άζθεζε εεε… Μεξηθέο ηδέεο. Καη ηνλ έδηλα θαη πην πνιύ νδεγίεο». 

 

ε επφκελε φκσο εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ, ππήξραλ πνιινί καζεηέο 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζην γεγνλφο φηη δελ ζπκκεηείραλ φινη νη καζεηέο ην ίδην ελεξγά ζηηο ζπ-

λεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη φηη πνιιά απφ ηα κελχκαηα ζηα forum ήηαλ άζρεηα κε ην 

δεηνχκελν ηεο άζθεζεο. Μάιηζηα θάπνηνη καζεηέο έθαλαλ θαη πξνηάζεηο γηα αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν ζπλεξγαζίαο, θαζψο νη καζεηέο πνιχ θαιήο θαη κέηξηαο επίδνζεο επηβαξχλνληαλ 

πεξηζζφηεξν θαηά ηελ έθθξαζε απφςεσλ ζηελ νκάδα. ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ζηε ζπ-

λεξγαζία νη καζεηέο απάληεζαλ: 

 

Μαζεηήο1: «Δγώ ζπλήζσο έγξαθα κία απάληεζε θαη νη ζπκκαζεηέο κνπ ζπκθσλνύζαλ κε 

απηή, δελ είρακε δηαθσλίεο, απιά λνκίδσ όηη ζηελ αξρή έπξεπε λα γίλεηαη έλα ζαλ ηεζη, λα 

βγάδεη θάπσο ην επίπεδό καο αλάινγα κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη λα καο θαηεγνξηνπνηεί 

έηζη ζε νκάδεο, γηαηί αλαγθαζηηθά όηαλ έρεηο αδύλακνπο καζεηέο ζηελ νκάδα είλαη ινγηθό όηη 

ζα ζπκθσλνύλ κόλν κε ζέλα γηα λα κελ θνπξάδνληαη απηνί». 

 

Μαζεηήο2: «ηαλ ήκαζηαλ ζε νκάδεο, κπνξεί μέξσ εγώ κηα δνπιεηά λα ηελ έθαλε κόλν έλα 

άηνκν. ινη νη άιινη λα κελ έθαλαλ ηίπνηα» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Έλα α-

θόκε πξόβιεκα ήηαλε όηη εθεί πέξα, όηαλ ήηαλ γηα λα δώζνπκε απαληήζεηο, κεξηθνί δε δίλαλε 
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ζσζηέο, δίλαλε ραβαιέ απαληήζεηο» θαη παξαθάησ «Με ην chat ζα γηλόηαλε κία ιύζε π.ρ. 

άκα θάπνηνο ζπακάξεη πνιύ, έλα 20 δεπηεξόιεπηα μέξσ εγώ πέλαιηη (ελλνεί λα κελ κπνξεί 

λα γξάςεη ν καζεηήο γηα 20 δεπηεξφιεπηα) θαη κεηά άκα ζπλερίδεη λα μαλαζπακάξεη, λα γί-

λεη κεηά έλα ιεπηό πέληαιηη θαη κεηά λα ζπλερίδεη, κεηά λ’ αλεβαίλεη θη’ άιιν». 

 

Μαζεηήο3: «Μπνξνύζε λα γξάςεη ν θαζέλαο όηη ήζειε κέζα ζηα κελύκαηα θαη κπνξνύζε λα 

είλαη θαη θάηη ιάζνο θαη λα παίξλακε ηε ιάζνο απάληεζε θαη λα ήηαλ όια ιάζνο. Καιύηεξα 

λα είλαη θάπνηεο ιέμεηο θιεηζηέο, δειαδή λα κελ κπνξνύκε λα γξάςνπκε θάπνηα» θαη ζε άιιν 

ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Σηα κελύκαηα πνπ γξάθνπκε, λα κελ κπνξνύκε λα γξάςνπκε άπεη-

ξα, λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν όξην. Καη κήπσο θαη όξην ζηηο ιέμεηο πνπ κπνξείο λα γξάςεηο, 

επεηδή γξάθαλε θαη βιαθείεο νη άιινη». 

 

Μαζεηήο5: «Αληί γηα δπάδεο λα ‘λαη πάληα ηεηξάδεο νη νκάδεο, είλαη θαιύηεξα πηζηεύσ». 

 

Μαζεηήο6: «Να αιιάμεη ν ηξόπνο ζθέςεο. Να ζθέθηεηαη δειαδή πην ζσζηά απηό πνπ ζέινπ-

λε λα πνύλε θαη λα ην πνύλε κέζα ζηε ζπλνκηιία ηέινο πάλησλ. Γηόηη ζηέιλαλε πνιιά κελύ-

καηα, ηα νπνία ήηαλ ιαλζαζκέλα ηα πην πνιιά». 

 

Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην LAMS, κειεηήζακε ηα αξρεία θαηαγξα-

θήο ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ην πιήζνο θαη ην είδνο 

ησλ κελπκάησλ αλά καζεηή θαη αλά νκάδα, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπλεξγα-

ζίαο ησλ καζεηψλ. ην έλα ηκήκα ησλ έληεθα αηφκσλ ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο. ην 

δεχηεξν φκσο ηκήκα ησλ δεθαέμη αηφκσλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ (δψδεθα αλά εξγαζηήξην), ππάξρνπλ ηέζζεξηο καζεηέο ρακειήο επίδνζεο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ δπάδεο αλά ππνινγηζηή κε ζπκκαζεηήο ηνπο πνιχ θαιήο (Κ), κέηξηαο (Μ) ή 

ρακειήο επίδνζεο (Υ). 

 

Οξίζακε έλα ζρήκα θσδηθνπνίεζεο ησλ κελπκάησλ πνπ απνηειείηαη απφ 3 βαζηθέο θαηε-

γνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη ηα κελχκαηα πνπ δελ βνεζνχλ νχηε ηε ζπλεξγαζία αιιά 

νχηε έρνπλ λα πξνζθέξνπλ θάηη ζηε ιχζε ηεο άζθεζεο, δειαδή νη «ραβαιέ απαληήζεηο» ή 

«βιαθείεο» κελχκαηα, φπσο ηα ραξαθηήξηζαλ νη καζεηέο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ηα 

κελχκαηα πνπ κε θάπνην ηξφπν ελεξγνπνηνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε 

θαη ζπλήζσο είλαη εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «Ση θάλνπκε ηψξα;», αιιά θαη απαληήζεηο ηνπ ηχ-
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πνπ «Κάηζε λα δσ ιίγν». Ζ ηξίηε θαηεγνξία είλαη ηα κελχκαηα πνπ ην πεξηερφκελν ηνπο 

απνηειεί κέξνο ηεο ιχζεο ή θαη νιφθιεξε ηε ιχζε, ελψ παξάιιεια θαηαγξάθνπκε ηηο πε-

ξηπηψζεηο πνπ ν καζεηήο δίλεη ζε κήλπκα νινθιεξσκέλε ηε ιχζε ηεο άζθεζεο. 

 

 

 

ρήκα 6.17. Καηαγξαθή κελπκάησλ θαηά ηε ζπλεξγαζία ζε δπάδεο 

 

ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δπάδεο παξαηεξνχκε φηη θαη ζηα δχν 

ηκήκαηα (ρήκα 6.17) νη καζεηέο δελ αληαιιάζνπλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ κελπκάησλ κε 

ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο θαη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ κελπκάησλ ηειηθά ζπκ-

βάιινπλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ζπ-

λήζσο νη καζεηέο πνιχ θαιήο επίδνζεο (K) δίλνπλ απαληήζεηο πνπ είηε βνεζνχλ ζηε ιχζε 
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ηνπ πξνβιήκαηνο είηε δπζηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη απηνχζηα ε ιχζε ηνπ πξν-

βιήκαηνο, ηεξκαηίδνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη δπάδεο ησλ καζεηψλ δελ θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ ηεο Δπηζθφπεζεο. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ν γξακκαηέαο θαηαρσξεί ηελ απά-

ληεζε ηεο νκάδαο, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ζπκθσλία απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

 

 

 

ρήκα 6.18. Καηαγξαθή κελπκάησλ θαηά ηε ζπλεξγαζία ζε ηεηξάδεο 

 

Αλάινγε εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα φπνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε 

νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ. Καη ζηα δχν ηκήκαηα νη καζεηέο αληαιιάζνπλ κηθξφ αξηζ-
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κφ κελπκάησλ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζφηεξα δελ 

ζπκβάιινπλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ θαινχληαη λα ιχζνπλ νη νκάδεο (ρήκα 6.18). 

Όπσο θαη ζηηο δπάδεο, νη καζεηέο πνιχ θαιήο επίδνζεο ζπλήζσο θαηαθεχγνπλ ζηελ παξν-

ρή κελπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ηελ ηειηθή ιχζε ηεο άζθεζεο, νπφηε θαη πάιη ε ζπλεξγαζία 

ησλ καζεηψλ ηεξκαηίδεη.  

 

Αλάινγε ζπκπεξηθνξά επηδεηθλχνπλ νη ηεηξάδεο ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

ηεο Δπηζθφπεζεο, φπνπ κφλν ζηηο κηζέο νκάδεο ν γξακκαηέαο ππνβάιιεη απάληεζε. Απφ 

απηέο, κφλν ζε δχν νκάδεο ηα κέιε πξνρσξνχλ ελ κέξεη ζε ζπκθσλία σο πξνο ηελ ηειηθή 

απάληεζε πνπ ππέβαιιε ν γξακκαηέαο. Σν ζεηηθφ φκσο ζηνηρείν είλαη φηη ζηηο ηεηξάδεο 

παξαηεξείηαη κία κηθξή αχμεζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ζηελ αληαιιαγή κελπκά-

ησλ έλαληη ησλ δπάδσλ, έζησ θαη εάλ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δελ ζπκβάιινπλ ηειηθά 

ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

Σέινο αλαθέξνπκε φηη ελψ αξρηθά είρε επηιερζεί ην εξγαιείν ζχγρξνλεο ζπδήηεζεο - επη-

θνηλσλίαο (chat) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS, ιφγσ πξν-

βιεκάησλ πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο, δελ 

θαηέζηε ηειηθά δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ. Δλαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηή-

ζεθε ην εξγαιείν αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο - επηθνηλσλίαο (forum) σο εξγαιείν ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο αθνινπζίαο παξνπζίαζε πξφβιεκα θαη ην εξγαιείν 

ηεο Ψεθνθνξίαο, νπφηε ηειηθά δελ ρξεζηκνπνηήζεθε. Γηα ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ελε-

κεξψζεθε ε ππεξεζία ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηα-

ρείξηζε ηνπ LAMS server ζηνλ νπνίν «έηξεμαλ» νη αθνινπζίεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηή-

ησλ. 

 

6.4 Γηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ LAMS ζηε επίδνζε ησλ 

καζεηώλ θαηά ηελ εθαξκνγή καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ. 

 

Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην ζε ηη βαζκφ βειηηψζεθε ε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ απφ ηε ρξήζε ηνπ LAMS γηα ηελ εθηέιεζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ Γηαθν-

ξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηήζακε ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πεξί επίδνζεο 

ησλ καζεηψλ ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο 
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ηεο ζπλέληεπμεο αιιά θαη ζηνηρεία θαηαγξαθήο απφ ην πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ LAMS. 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

ηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ηη βαζκφ νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφ-

ηεηεο ζην LAMS ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο (ρήκα 6.19), 

ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο καζεηέο επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ 

(25,9%, 22,2% θαη 25,9% αληηζηνίρσο) κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 74%, ελψ ε ακέζσο κεηά 

πξνηηκψκελε θαηεγνξία είλαη ε θαηεγνξία «Λίγν» κε πνζνζηφ 18,5%, ελψ δχν καζεηέο 

επέιεμαλ ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ» (7,4%). 

 

ηελ εξψηεζε ζε ηη βαζκφ νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS ηνπο 

βνήζεζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ηνπο (ρήκα 6.19), πάλσ απφ ηξεηο 

ζηνπο ηέζζεξηο καζεηέο επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ 

(22,2%, 33,3% θαη 22,2% αληηζηνίρσο) κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 77,7%. Έλαο ζηνπο νρηψ κα-

ζεηέο επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ» (14,8%) ελψ ηελ θαηεγνξία «Λίγν» ηελ επέιεμαλ 

κφλν δχν καζεηέο κε πνζνζηφ 7,4%. 

 

ηελ εξψηεζε ζε ηη βαζκφ νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS ηνπο 

έθαλαλ πην ηθαλνχο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (ρήκα 6.19), πάλσ απφ ηνπο κηζνχο κα-

ζεηέο επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Λίγν» θαη «Αξθεηά» (33,3% θαη 29,6% αληηζηνίρσο) κε 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ 62,9%. Λίγν ιηγφηεξν απφ έλαλ ζηνπο ηξεηο καζεηέο επέιεμαλ ηηο θαηε-

γνξίεο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» (11,1% θαη 18,5% αληηζηνίρσο) κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

29,6% ελψ ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ» ηελ επέιεμαλ κφλν δχν καζεηέο κε πνζνζηφ 7,4%. 

 

ηελ εξψηεζε ζε ηη βαζκφ νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS ηνπο 

βνήζεζαλ αλ εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ην βαζκφ ηνπο ζην κάζεκα 

(ρήκα 6.19), πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ καζεηψλ επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Αξθεηά» 

(29,3%). Λίγν πεξηζζφηεξνη απφ ην έλα ηξίην ησλ καζεηψλ επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Πν-

ιχ» θαη «Πάξα πνιχ» (22,2% θαη 14,8% αληηζηνίρσο) κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 37% θαη ην 

ππφινηπν έλα ηξίην ηηο θαηεγνξίεο «Καζφινπ» θαη «Λίγν» (14,8% θαη 18,5% αληηζηνίρσο) 

κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 33,3,%. 
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ρήκα 6.19. Απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηή-

ησλ ηνπ LAMS ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ  

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS 

ηνπο βνήζεζαλ λα ηα πάλε θαιχηεξα ζην κάζεκα θαζψο θαηαλφεζαλ θαιχηεξα ηηο έλλνηεο 

ηεο ελφηεηαο. Μάιηζηα κεξηθνί καζεηέο ζεσξνχλ φηη βειηηψζεθε ν ηξφπνο έθθξαζεο ηνπο. 

Οη καζεηέο ρακειήο ή κέηξηαο επίδνζεο πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη βειηίσζε ζηε βαζκνινγία 

ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο πνιχ θαιήο επίδνζεο, φπνπ δελ παξαηεξνχλ ηδηαίηεξε 

βειηίσζε. ρεηηθά κε ηελ απφδνζε/επίδνζή ηνπο νη καζεηέο απάληεζαλ: 

 

Μαζεηήο1: «Γελ ηα πήγα θαη άζρεκα, ήηαλ πνιύ θαιά. Δίκαη πνιύ επραξηζηεκέλνο από ηελ 

απόδνζή κνπ… είρα κηα ζηαζεξή πνξεία κέζα ζην LAMS» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέ-

ληεπμεο «Σηελ δηαηύπσζε ησλ απαληήζεσλ δειαδή πιένλ δελ γξάθνπκε όπσο ην ζπκόκαζηε 

εκείο απιά έρνπκε κάζεη θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ είλαη ζηαζεξέο θαη εθεί κέζα πξνζαξκνδό-

καζηε». 

 

Μαζεηήο2: «Μνπ έβγαιε όηη ηα πήγα πνιύ θαιά (ελλνεί ζηα 2 ηεζη απηναμηνιφγεζεο)» θαη 

ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Μπνξεί λα θαηάιαβα δπν ηξία πξάγκαηα. Καη κπνξεί κε-
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ξηθά μέξσ εγώ εθεί πέξα πνπ έπξεπε λα δηαιέμνπκε, κπνξεί κεξηθά λα ηα πάηεζα ηπραία θαη 

λα ηα ‘λαη ζσζηά μέξσ εγώ θαη κεηά λα κνπ έκεηλαλ ζην θεθάιη όηη έηζη είλαη ηειηθά». 

 

Μαζεηήο3: «Έδσζα ηδέεο, έδσζα θαη απαληήζεηο, απιώο… απηέο ζα κπνξνύζε λα ηηο γξάςεη 

θαη όπνηνο λα ‘λαη» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Έρσ θαηαλνήζεη ηηο ιίζηεο… λαη, 

είλαη ζαλ επαλάιεςε ην LAMS, θάπσο» ελψ ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα ηεζη απηναμηνιφγε-

ζεο «Σηα ηεζη θαιά. Βαζκνινγηθά ήηαλ θαη ηα δύν ην ίδην». 

 

Μαζεηήο4: «Δγώ λνκίδσ όηη ηα πήγα πνιύ θαιά, ήμεξα ιίγν πνιύ ηελ εξώηεζε, ηηο εξσηή-

ζεηο κε ιίγα ιόγηα θαη ηα πήγα πνιύ θαιά, αλ θαη κε βνήζεζε θαη ε νκάδα κνπ. Μνπ αλέβε-

θαλ νη απνδόζεηο κνπ» θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Πξόζθεξα ιύζεηο λνκίδσ. Γηα-

ηί ν θαζέλαο έρεη ηε δηθηά ηνπ άπνςε θαη γεληθά κπνξεί λα πεη ηελ δηθηά ηνπ απάληεζε» θαη 

παξαθάησ «Σίγνπξα κε βνήζεζε. Να ζαο πσ όηη ηα θαηαιαβαίλσ θαιύηεξα ζε πξάμε παξά 

κε ζεσξία». 

 

Μαζεηήο5: «Μνπ άξεζε όηη έβιεπα ηελ απάληεζε (ελλνεί ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ)» θαη ζε 

άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο «Μ’ έθαλε πην ελεξγό βαζηθά, απ’ όηη είκαη ζην κάζεκα. Γηα-

ηί, απ’ ην λα βιέπσ εζάο π.ρ. λα θάλεηε ζηνλ πίλαθα θάηη, θάπνηα ζηηγκή δελ ηα θαηαιαβαίλσ 

ελλνείηαη, αιιά ζηνλ ππνινγηζηή πηζηεύσ όηη είλαη πην εύθνια εθείλε ηε ζηηγκή πνπ ην θάλσ, 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Γηαηί είλαη πξάγκαηα πνπ ηα μέξσ ελώ όηαλ ηα θάλεηε ζηνλ πίλα-

θα δελ ηα θαηαιαβαίλσ ελώ όηαλ ηα βιέπσ κόλνο κνπ θαη ηα δηαβάδσ ηα θαηαιαβαίλσ εθεί-

λε ηε ζηηγκή». 

 

Μαζεηήο6: «Με βνήζεζε λα βγάισ θαιύηεξν βαζκό, ε… πήξα κεξηθέο γλώζεηο, εε… θαη ζα 

ήζεια, όπσο είρα πεη θαη πξηλ, λα ην ζπλερίζσ. Πηζηεύσ όηη ζα κπνξνύζα θαη θαιύηεξα». 

 

Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην LAMS, ζπγθξίλακε ηα πνζνζηά επηηπρί-

αο ησλ καζεηψλ ζην αξρηθφ θαη ηειηθφ ηεζη αμηνιφγεζεο επίδνζεο θαη ειέγμακε ηελ παξά-

δνζε ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδνζεο ηνπο. ην έλα ηκήκα 

ησλ έληεθα αηφκσλ ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο αηνκηθά θαη ζηα δχν ηεζη επίδνζεο. Κα-

ζψο φκσο ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο δηαζέηεη ην κέγηζην δψδεθα ππνινγηζηέο, ζην δεχ-

ηεξν ηκήκα ησλ δεθαέμη αηφκσλ ππάξρνπλ ηέζζεξηο καζεηέο (ρακειήο επίδνζεο) πνπ ζρε-
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καηίδνπλ δπάδεο κε ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζπλδένληαη ζην LAMS κε ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο 

ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο.  

 

Μειεηψληαο ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζηα δχν ηεζη απηναμηνιφγεζεο (ρήκα 6.20), 

δηαπηζηψλνπκε φηη γηα ηνπο καζεηέο πνιχ θαιήο επίδνζεο (K) δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ 

βαζκνινγία ηνπο. Γηα ηνπο καζεηέο κέηξηαο (M) θαη ρακειήο επίδνζεο (X), ε πιεηνςεθία 

παξνπζηάδεη κία κηθξή βειηίσζε ζηηο βαζκνινγίεο (62,5%), ελψ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο πε-

ξηπηψζεηο φπνπ ε βαζκνινγία ηνπο είηε παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα (18,8%), είηε εκθαλί-

ζηεθε κηθξή πηψζε (18,8%).  

 

 

 

ρήκα 6.20. Βαζκνινγηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο επίδνζεο  
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Αλαθνξηθά δε κε ηελ εξγαζία γηα ην ζπίηη, θαλείο καζεηήο δελ απέζηεηιε θάπνην αξρείν, 

παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηνη καζεηέο ζηηο ζπλεληεχμεηο δήισζαλ φηη πξνζπάζεζαλ λα θά-

λνπλ είζνδν απφ ην ζπίηη θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εξγαζία πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί, απν-

δίδνληαο ηελ κε-παξάδνζε ηεο εξγαζίαο είηε ζε αδπλακία εληνπηζκνχ ηεο άζθεζεο, είηε ζε 

πξνβιήκαηα ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν. ρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο, 

νη καζεηέο απάληεζαλ: 

 

Μαζεηήο2: «Πξνζπάζεζα, ηηο είρα δεη. Δίλαη ιίγν δύζθνιν εθεί πέξα λα ηα βξεηο. Βέβαηα 

εγώ ηα βξήθα, αιιά ην πξόβιεκα είλαη όηη δελ εμεγνύζε εθεί πέξα κε ηε ιίζηα, απηό είρα ην 

πξόβιεκα. Γελ έιεγε γηα ηε ιίζηα». 

 

Μαζεηήο3: «Σην ζπίηη κπήθα πξνρζέο, πήγα λα βξσ ηελ κία άζθεζε γηα ην ζπίηη, δελ ηε βξή-

θα». 

 

Μαζεηήο5: «Έρσ έλα ζέκα ζην ζπίηη κε ην router θαη έρεη 2 κέξεο ηώξα πνπ….». 

 

Μαζεηήο6: «Πξνζπάζεζα αιιά δελ έκπαηλε, δελ μέξσ γηα πνην ιόγν». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

7. Δξκελεία/πδήηεζε ησλ πνξηζκάησλ – πκπεξαζκαηηθέο πα-

ξαηεξήζεηο – Πεξηνξηζκνί – Πξνηάζεηο  

 

7.1 πδήηεζε – πκπεξάζκαηα  

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο, κε ζηφρν ηελ δηεξεχ-

λεζε ηνπ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, καξηπξνχλ ηελ έληνλε δηαθνξεηηθφηε-

ηα ησλ ηάμεσλ κηθηήο ηθαλφηεηαο θαη δηθαηνινγνχλ ηελ επηινγή καο γηα εθαξκνγή πξαθηη-

θψλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο (ΓΓ) (Βαιηαληή, 2015· Βαζηάθε, 2010· Tomlinson et 

al., 2003). Οη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ηεο παξέκβαζεο δηαπηζηψλεηαη φηη πνηθίινπλ σο πξνο 

ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπο θαη ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν. Ζ πιεην-

ςεθία ησλ καζεηψλ είλαη ηχπνο θηλαηζζεηηθφο, δειαδή καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ εκπιέ-

θνληαη ζε καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο κε βησκαηηθφ ηξφπν. Ζ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ ππν-

ινγηζηή αθνξά πεξηζζφηεξν δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο θαη ιηγφηεξν 

δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζηηθήο θχζεσο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ην παξειζφλ νη 

πεξηζζφηεξνη είραλ ιάβεη κέξνο ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ 

αηφκσλ ζηα πιαίζηα θάπνησλ καζεκάησλ ή πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ζπλεξγαηηθφ ηξφπν εξγαζίαο. Καλείο φκσο απφ ηνπ κα-

ζεηέο πνπ πήξε κέξνο ζηελ παξέκβαζε δελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

κάζεζεο LAMS ζην παξειζφλ. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά καξηπξνχλ ππέξ ηεο δηεξεχ-

λεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ LAMS σο θχξηνπ εξγαιείνπ ηεο έξεπλαο, θαζψο κπνξεί λα ππνζηε-

ξίμεη ηε δεκηνπξγία αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

βαζίδνληαη ζε δηάθνξεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπλεξγαηηθέο θαη κε (Dalziel, 2003· 

Δπαγγέινπ θ.α., 2015· Masterman & Lee, 2005· Παπαδάθεο θ.α., 2010, Papadakis et al., 

2012). 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαλεκήζεθε κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο παξέκ-

βαζεο πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξη-



127 

θήο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017 είλαη αλήιηθνη θαη ζεσξνχλ φηη θαηέρνπλ θαιέο έσο πνιχ θαιέο 

γλψζεηο ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Δίλαη εμνηθεησκέλνη ζε δηάθνξεο ειε-

θηξνληθέο πιαηθφξκεο, εθπαηδεπηηθέο θαη κε, θαη ελψ πξνηηκνχλ λα εξγάδνληαη καδί κε 

άιινπο, ε εκπεηξία ηνπο ζε πξφηεξα ζπλεξγαηηθά δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα είλαη πεξηνξη-

ζκέλε. Σν ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δειψλνπλ φηη επηζπκνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ μαλά ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο LAMS, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη εθπαη-

δεπφκελνη ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ην LAMS (Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015· Jameson, 

2007· Katsenos & Papadakis, 2011· Masterman & Lee, 2005) 

 

Ζ παξαπάλσ επηζπκία ησλ καζεηψλ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζεηηθή άπνςε ησλ καζεηψλ 

πεξί επρξεζηίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ LAMS. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ην 

LAMS είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε, εχθνιν ζηελ εθκάζεζε θαη δειψλνπλ επραξηζηεκέλνη απφ 

ηε ρξήζε ηνπ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη παιηφηεξεο έξεπλεο (Butler, 2004· Εήζθνο & Πα-

παδάθεο, 2015· Καδαληδήο θ.α., 2015· Karakostas & Demetriadis, 2011· Levy et al., 2008· 

Masterman & Lee, 2005· Παζράιεο & Παπαδάθεο, 2009). Αλαθέξνληαη θάπνηα πξνβιή-

καηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο «πδήηεζεο θαη Δπη-

ζθφπεζεο» θαη ηελ ηαρχηεηα πξφζβαζεο ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ ζην 

Γηαδίθηπν, ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ LAMS. Μπνξεί φκσο λα απν-

ηειέζνπλ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο Γηαθνξν-

πνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο, φπσο ζπκπεξαίλεηαη θαη ζηηο έξεπλεο ησλ Αξαπνγηάλλε θ.α., 

(2013), Εήζθνπ θαη Παπαδάθε (2015) θαη Λενληίδε θαη Παπαδάθε (2013). 

 

Θεηηθά εθθξάδνληαη νη καζεηέο θαη γηα ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ΓΓ. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ καζεηψλ ζεσξεί φηη είλαη εχθνιεο, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζή ηνπο 

θαη δειψλνπλ επραξηζηεκέλνη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ αηζζεηηθή 

ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη δε καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζρνιίαζαλ ζεηηθά ηφζν ηηο αηνκηθέο φζν θαη ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επηβε-

βαηψλνληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Masterman & Lee (2005). Αλ θαη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ θεληξίδνπλ θπξίσο νη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξφια απηά ππάξρνπλ 

καζεηέο, θπξίσο ρακειήο επίδνζεο, πνπ δείρλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηα ηεζη απηναμην-

ιφγεζεο, ιφγσ ηεο επθνιίαο ζηε ρξήζε ηνπο θαη ηεο απαίηεζεο ιηγφηεξνπ θφπνπ απφ 
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πιεπξάο ηνπο. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Βαιηαληή 

(2015) σο πξνο ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε δηαθνξνπνίεζε, ηελ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν θφπν απφ 

πιεπξάο ησλ καζεηψλ ρακειψλ επηδφζεσλ.  

 

Χο πξνο ηε ρξήζε ηνπ LAMS, νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ην κάζεκα κε ην LAMS ήηαλ πην 

ελδηαθέξνλ απφ ην κάζεκα ζηελ ηάμε ή ην εξγαζηήξην, ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS (αληί-

ζηνηρν ζπκπέξαζκα κε ηελ έξεπλα ηνπ Butler (2004)). Δπηζπκνχλ λα επαλαιάβνπλ αλάιν-

γεο δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS φρη κφλν ζην κάζεκα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά θαη ζε 

άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ησλ Φαθηνιάθε & 

Παπαδάθε (2011), εληζρχνληαο έηζη αληίζηνηρε πξφηαζε ηεο έξεπλαο ηνπ Εήζθνπ & Πα-

παδάθε (2015) γηα ρξήζε ΓΓ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζε άιια καζήκαηα 

εθηφο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε παλειιαδηθή ή πεξηθεξεηαθή θιίκαθα. Έδεημαλ κάιηζηα κία 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ρξήζε ηνπ LAMS ζην κάζεκα ησλ Γηθηχσλ, πνπ απνηειεί θαη απ-

ηφ κάζεκα παλειιαδηθά εμεηαδφκελν. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ θξίλεη ηδηαίηεξα ρξήζη-

κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ LAMS γηα εμ’ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε θαη επαλάιεςε ηνπ κα-

ζήκαηνο απφ ην ζπίηη (φπσο θαη νη καζεηέο ησλ εξεπλψλ ησλ Εήζθνπ & Παπαδάθε (2015) 

θαη Καδαληδή, θ.α., (2015)), ζεσξψληαο φηη είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 

ηνκέα Πιεξνθνξηθήο λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζην LAMS φρη κφλν δηαδψζεο αιιά θαη 

εμ’ απνζηάζεσο. Παξφια απηά ππάξρνπλ θάπνηνη καζεηέο πνπ επηκέλνπλ ζηε ρξήζε ηνπ 

LAMS ζην ρψξν ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ, θαζψο ζεσξνχλ φηη ε παξνπζία ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ρξήζεο ηνπ LAMS, γεγνλφο 

πνπ ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν ίζσο ρξφλν εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ηνπ LAMS. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαί-

λεηαη φηη επηζπκνχλ λα επηιέγνπλ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα εθηεινχλ θαη κε πνηα ζεηξά, πα-

ξφια απηά ζηηο ζπλεληεχμεηο νη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ φηη ηνπο αξέζεη πνπ αθνινπζνχλ 

βήκαηα, θξίλνληαο ηε κεηάβαζε απφ ηε κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε σο απιή, επράξηζηε 

θαη ζπλάκα ρξήζηκε ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο. Χο αξλεηηθφ ζηνηρείν αλαθέξεηαη ε 

κε-δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζε πξνεγνχκελα βήκαηα ηεο α-

θνινπζίαο. Αλαγλσξίδεηαη φκσο ε ρξεζηκφηεηα ηνπ εξγαιείνπ δηαρείξηζεο «Παχζε» 

(Stop) ηεο αθνινπζίαο, θαζψο νη καζεηέο δελ θνπξάδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο αθνινπ-

ζίαο, απνθεχγνληαο, φπσο αλαθέξνπλ νη Κνθθηλίδε θ.α. (2008) ζηελ έξεπλά ηνπο, ηε ρξν-

λνβφξα θαη θνπξαζηηθή ρξνηά πνπ κπνξεί λα έρεη ε εθηέιεζε κίαο καθξνζθεινχο αθνινπ-
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ζίαο. Σειηθά δηαπηζηψλνπκε φηη θάπνηνη καζεηέο εθθξάδνληαη ππέξ ηεο γξακκηθφηεηαο ησλ 

αθνινπζηψλ (Masterman & Lee, 2005) θαη θάπνηνη άιινη φρη (Levy et al., 2008· Masterman 

& Lee, 2005). Απφ φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS δηαζέ-

ηεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνεζνχλ θαη εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ ζρεδηάζηεθε 

κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ΓΓ, εληζρχνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ (Αξαπν-

γηάλλεο θ.α., 2013· Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015 Λενληίδεο & Παπαδάθεο, 2013). 

 

Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζε πεξηβάιινλ LAMS, δηαπηζηψλεηαη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζεσξεί φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο, εθθξάζηεθαλ ειεχζεξα, πξνζέθεξαλ αιιά θαη έιαβαλ βνήζεηα απφ ηνπο ζπκκα-

ζεηέο ηνπο, επηβεβαηψλνληαο παιηφηεξεο έξεπλεο σο πξνο αχμεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ (Danziel, 2003· Butler, 2004· Katsenos & Papadakis, 2011· Masterman & Lee, 

2005· Φαθηνιάθεο & Παπαδάθεο, 2011). Πξάγκαηη απφ ηελ παξαηήξεζε ζην πεξηβάιινλ 

επνπηείαο ηνπ LAMS δηαθαίλεηαη φηη φινη νη καζεηέο, αλεμαξηήησο καζεζηαθνχ επηπέδνπ 

αληάιιαμαλ κελχκαηα θαηά ηελ ζπλεξγαζία ηνπο. Γπζηπρψο φκσο νχηε ε πνζφηεηα νχηε ε 

πνηφηεηα ησλ κελπκάησλ ηεο έξεπλάο καο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Παξαηεξνχκε κάιηζηα 

φηη νη καζεηέο θαιήο θαη κέηξηαο επίδνζεο αλαιακβάλνπλ πην δξαζηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή 

ιχζεσλ ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο ρακειήο επίδνζεο, ησλ νπνίσλ ηα κελχκαηα αλ θαη 

ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά, εληνχηνηο πζηεξνχλ ζε πεξηερφκελν. Δπίζεο, ην εξγαιείν ηεο Δπη-

ζθφπεζεο δελ αμηνπνηείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη κα-

ζεηέο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλνςεο θαη ζπκθσλίαο ηεο ηειηθήο απάληεζεο ηεο 

νκάδαο. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο εληζρχνληαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ, νη ν-

πνίνη αλαθέξνπλ σο βαζηθά πξνβιήκαηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ πνπ δελ πξνζέθεξαλ 

θάηη νπζηαζηηθφ ζηε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ή ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο θαη ηα πξνβιήκα-

ηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο «πδήηεζεο θαη Δπηζθφπεζεο», 

αλαδεηθλχνληαο γηα αθφκε κία θνξά ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε εμάζθεζε ησλ καζεηψλ 

κε ηα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο ηνπ LAMS, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Κνθθη-

λίδε θ.α. (2008). 

 

Δπνκέλσο δηαπηζηψλνπκε ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ θαηά ηε ζπλεξγαζία (Βαιηαληή θ.α., 

2010· Παζράιεο & Παπαδάθεο, 2009· Richards & Cameron, 2008· Theodoropoulou et al., 

2015) ιφγσ πηζαλφλ ηεο απεηξίαο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αλάινγεο 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο (Κνθθηλίδε θ.α., 2008· Παζρά-
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ιεο & Παπαδάθεο, 2009· Pentaris et al., 2008). Γελ παξαηεξήζεθε ν πξνζδνθψκελνο βαζ-

κφο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο κέζσ ηνπ LAMS (Παζράιεο & Παπαδάθεο, 2009) 

κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ λα παξακέλνπλ ζε ρακειφ επίπεδν. Παξά φκσο ηα 

φπνηα πξνβιήκαηα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δειψλνπλ φηη είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηνλ 

νκαδηθφ ηξφπν εξγαζίαο ζην LAMS, ελψ θάπνηνη καζεηέο πξνρσξνχλ ζηελ δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ-βειηηψζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ θαηέζε-

ζαλ. Έηζη, παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο, νη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηβάιινλ 

LAMS θαίλεηαη φηη δεκηνπξγνχλ επλντθφ θιίκα γηα κάζεζε, ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσλη-

θνπνίεζε ησλ καζεηψλ. 

 

Χο πξνο ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζεσξεί 

φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηέιεζαλ ζε πεξηβάιινλ LAMS ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαλνή-

ζνπλ θαιχηεξα ηηο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο, φπσο ηζρπξίζηεθαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

έξεπλα ηνπ Butler (2004), αιιά θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Γελ εθθξάζηεθαλ ηδηαηηέξσο ζεηηθά σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηε-

ηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Παξφια απηά, είλαη αξθε-

ηνί νη καζεηέο πνπ ζεσξνχλ φηη εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο θαη άξα αλακέλνπλ θαιχηεξν 

βαζκφ αμηνιφγεζήο ηνπο ζην κάζεκα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ. Οη ζπλεληεχμεηο ησλ καζε-

ηψλ επηβεβαηψλνπλ ηηο παξαπάλσ απφςεηο θαη ηαπηφρξνλα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

καζεηέο πνπ επλνήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζην LAMS είλαη νη καζε-

ηέο κέηξηαο θαη ρακειήο επίδνζεο. Παξαηεξψληαο ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζηα δχν 

ηεζη απηναμηνιφγεζεο δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρεη δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ησλ 

δχν ηεζη επίδνζεο γηα ηνπο καζεηέο πνιχ θαιήο επίδνζεο. Αληηζέησο, παξνπζηάδεηαη κία 

κηθξή βειηίσζε ζηε βαζκνινγία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ κέηξηαο θαη ρακειήο επί-

δνζεο. Αλάινγε δηαπίζησζε είρε γίλεη θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Alexander (2010), φπνπ παξα-

ηεξήζεθε φηη απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ LAMS επσθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν νη αδχλακνη κα-

ζεηέο.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη νη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζην LAMS κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ αλεμαξηήησο καζεζηαθνχ επηπέδνπ, επηβε-

βαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο φπσο 
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ησλ Βαιηαληή (2015), Βαιηαληή θ.α. (2010), Theodoropoulou et al. (2015). Αληηζέησο κε 

ηηο έξεπλεο ησλ Dosch & Zidon (2014) θαη Παζράιεο & Παπαδάθεο (2009), δελ κπνξνχκε 

λα γλσξίδνπκε πνηα ζα είλαη ε ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ζηηο εμεηά-

ζεηο, ιφγσ ηεο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο παξέκβαζεο θαη ηεο πινπνίεζήο ηεο πνιχ 

πξηλ ησλ απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αλαδεηθλχεη ηε ζεηηθή επελέξγεηα 

ηεο ρξήζεο ηνπ LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο βαζηθψλ 

ελλνηψλ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο παξέκβαζεο, επεξεάδνληαο ζε 

κηθξφ βαζκφ - αιιά ζεηηθά - ηφζν ηε ζπλεξγαζία φζν θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, αλε-

μαξηήησο καζεζηαθνχ επηπέδνπ. Δπηβεβαηψλεηαη έηζη ην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ησλ 

Haelermans et al. (2015) γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο ςεθηαθήο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδα-

ζθαιίαο ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ πιαηθφξκα LAMS εμεηέιεζε κε επηηπρία ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ηέζεθαλ, παξά ηα κηθξά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, απνηειψληαο έλα εχρξεζην θαη 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο δηεπθφιπλε, νξγάλσζε θαη απηνκα-

ηνπνίεζε ηελ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο.  

 

Σειηθά πξνθχπηεη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο LAMS 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζε κία 

ζρνιηθή ηάμε κηθηήο ηθαλφηεηαο, θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπλεγνξνχλ ππέξ 

ηεο ρξήζεο ηνπ LAMS γηα εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο θαη 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε.  

 

7.2 Πεξηνξηζκνί  

 

ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζε-

ηψλ, αιιά θαη ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ ηε-

ιηθά ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Ζ πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ, ε κε ηειηθά δηα-

ζεζηκφηεηα εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, αιιά θαη ην κηθξφ δηα-

ζέζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο, καο νδήγεζε ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ ηφζν ζηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Γεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέ-

ρνπλ ζηελ έξεπλα θαη ηεο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο παξέκβαζεο, ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ.  

 

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ππήξμαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αθνινπζηψλ εμνηθείσζεο θαη ηεο αθνινπζίαο ηεο πα-

ξέκβαζεο, ιφγσ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο. Αλά-

ινγεο βαξχηεηαο παξάγνληαο ήηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε ρξήζε ησλ εξ-

γαιείσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ LAMS. Καζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αθνινπζίαο πξνβιεπφ-

ηαλ λα εθηειεζηεί δηα δψζεο απφ ηνπο καζεηέο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, είρε αξρηθά 

επηιερζεί ην εξγαιείν ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο «πλνκηιία θαη Δπηζθφπεζε», ην νπνίν φ-

κσο δελ ιεηηνχξγεζε απνδνηηθά. Αλη’ απηνχ, επηιέρζεθε ην εξγαιείν αζχγρξνλεο ζπδήηε-

ζεο-επηθνηλσλίαο «πδήηεζε θαη Δπηζθφπεζε» ηνπ LAMS. Καη κε απηφ ην εξγαιείν φκσο 

ππήξμαλ πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαλ πηζαλφλ ζηνλ αλεπαξθή ρξφλν εμάζθεζεο ησλ κα-

ζεηψλ κε ην εξγαιείν θαη ζηελ ηαρχηεηα ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπν-

ινγηζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ. 

 

Δλψ ζην ηκήκα καζεηψλ ηεο εηδηθφηεηαο «Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ» ν αξηζκφο 

ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ ηθαλνπνηνχζε ηελ απαίηεζε ηεο έξεπλαο γηα 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ (έλαο καζεηήο αλά ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή), δπζηπρψο 

ζην ηκήκα «Σερληθφο Ζ/Τ θαη δηθηχσλ Ζ/Τ» ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ήηαλ κεγαιχηεξνο 

ηνπ δηαζέζηκνπ αξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ππάξ-

ρνπλ καζεηέο πνπ κνηξάδνληαλ ηνλ ππνινγηζηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, έρνληαο πεξηζ-

ζφηεξν ην ξφιν ηνπ παξαηεξεηή θαη ζπκβνχινπ. Δπίζεο, δελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ 

«παηξφηεηα» ησλ απνηειεζκάησλ ζηα ηεζη απηναμηνιφγεζεο θαη ησλ κελπκάησλ ζπδήηε-

ζεο, ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δχν καζεηέο κνηξάδνληαλ ηνλ ίδην ππνινγηζηή.  

 

Σέινο, θαζψο νη καζεηέο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ κφλν αγφξηα, δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε 

εάλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ήηαλ ηα ίδηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηείραλ θαη 

θνξίηζηα.  
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7.3 Βειηηώζεηο – Πξνηάζεηο – Πεξαηηέξσ έξεπλα  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ζεσξνχκε φηη ην LAMS κπνξεί θάιιηζηα λα ρξεζη-

κνπνηεζεί κειινληηθά γηα ηελ ππνζηήξημε φρη κφλν καζεκάησλ Πξνγξακκαηηζκνχ αιιά 

θαη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη θαη’ επέθηαζε καζεκά-

ησλ γεληθήο παηδείαο, αθνινπζψληαο ην πξφηππν ηεο κηθηήο εθπαίδεπζεο. Έηζη, εθηφο απφ 

βαζηθφ εξγαιείν κάζεζεο εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ, κπνξεί λα ρξεζη-

κνπνηεζεί θαη σο εξγαιείν επαλάιεςεο θαη εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο απφ ην ζπίηη ή/θαη 

πξνεηνηκαζίαο γηα ην επφκελν κάζεκα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη κία ιχζε ζηελ κε ε-

παξθή δηάζεζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο καζεκάησλ εηδηθνηήησλ θαη κε. Δμάιινπ νη ίδηνη νη καζεηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεψλ ηνπο, θαλεξψλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο σο πξνο ηνλ 

κηθηφ ηξφπν εξγαζίαο ζην LAMS. Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε επαλάιεςε εθαξκνγήο αλάινγσλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο θαη ζε άιια καζήκαηα, φρη 

κφλν ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο, δηα δψζεο, εμ’ απνζηάζεσο ή κηθηά, κεγαιχηεξεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο, ζε παλειιαδηθή ή πεξηθεξεηαθή θιίκαθα, πξνθεηκέλνπ λα γεληθεπηνχλ ηα απν-

ηειέζκαηα θαη ζηνλ ππφινηπν καζεηηθφ πιεζπζκφ. 

 

Υξεηάδεηαη φκσο λα πξνεγεζεί έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε 

ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη ηδηαηηέξσο κε ηα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο, φπσο θάλεθε θαη 

απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο θαηά ηε ρξήζε ηνπο, αιιά θαη ηελ απεη-

ξία ηνπο ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Πξνηείλεηαη επίζεο ε πεξαηηέξσ δηεξεχ-

λεζε ησλ παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη νη ρακειέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζε-

ηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ε έιιεηςε πξφηεξεο 

εκπεηξίαο ζπλεξγαζίαο ζε δηαδηθηπαθά ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα.  

 

Απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα απνθεπ-

ρζνχλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρεδηαζηηθέο επηινγέο ησλ εθπαηδεπ-

ηψλ/εθπαηδεπηηθψλ, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηηο πξνηάζεηο/βειηηψζεηο θάπνησλ καζεηψλ, 

απμάλνληαο πηζαλφλ ην ρξφλν πξνεηνηκαζίαο γηα ηνπο δηδάζθνληεο. Αλ θαη νη καζεηέο ζηηο 

ζπλεληεχμεηο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αθνινπζηαθή εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηή-

ησλ, δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηνπο καζεηέο πνπ δήισζαλ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην 
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φηη επηζπκνχλ λα δηαιέγνπλ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα εθηεινχλ θαη κε πνηα ζεηξά. Οπφηε 

ζα κπνξνχζε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα παξαθάκπηνπλ πηζαλφλ θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξνχλ φηη δελ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο ή λα εθηεινχλ μαλά απφ ηελ 

αξρή ηελ αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο δελ θαηαλφεζαλ.  

 

Καζψο νη καζεηέο δελ απέζηεηιαλ ηελ εξγαζία πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί σο «εξγαζία γηα ην 

ζπίηη», πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδήγεζαλ ζηε κε-

ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαηά ηελ αλάζεζε εμ’ απνζηάζεσο εξγαζίαο. Δπί-

ζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζρεδηαζηνχλ αθνινπζίεο ζπλάληεζεο θαη ζπδήηεζεο ησλ καζε-

ηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζσ ηνπ LAMS, είηε ζχγρξνλεο είηε αζχγρξνλεο, πξνθεηκέ-

λνπ νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα επίιπζε απνξηψλ ή 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν θαηά ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηα δεηνχκελα ησλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ LAMS, εμ’ απνζηάζεσο ή δηα 

δψζεο. Έηζη κέζσ ηεο πεξαηηέξσ ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ κα-

ζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εμνηθείσζήο ηνπο κε εξγαιεία εμ’ απνζηάζεσο εθπαί-

δεπζεο αλακέλεηαη λα απμεζεί ν βαζκφο ελεξγνπνίεζεο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

γηα κάζεζε, γεγνλφο πνπ ζα έρεη σο πηζαλφ απνηέιεζκα ηελ κεγαιχηεξε βειηίσζε ησλ επη-

δφζεψλ ηνπο θαη ηε γνληκφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο.  

 

Αλ θαη ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ηνπ εμνπιη-

ζκνχ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS, εληνχηνηο 

ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ θφξησζεο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπο LAMS πνπ θηινμελείηαη ζην 

Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν, ησλ πξνβιεκάησλ εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δξαζηε-

ξηνηήησλ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη ηε κε ηειηθά ρξήζε θάπνησλ εξγαιείσλ ηνπ LAMS, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε ππάξρνπζα ηαρχηεηα ζχλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν θαη ν ηερληθφο εμν-

πιηζκφο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ δπζθνιεχεη αξθεηά ηελ εθαξκνγή αθνινπζηψλ Γηαθν-

ξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζε πεξηβάιινλ LAMS. Πξνηείλεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηερλνιν-

γηθνχ εμνπιηζκνχ, ε απφδνζε ζπλδέζεσλ κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο ζην Γηαδίθηπν θαη ν πε-

ξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, ζηνλ αξηζκφ ησλ Ζ-

ιεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απεπζπλφκελνη δε ζηελ ππεξεζία LAMS ηνπ Παλειιήληνπ 

ρνιηθνχ Γηθηχνπ ζπληζηνχκε ηνλ επαλέιεγρν ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ εξγαιείσλ ηνπ 

LAMS, θπξίσο ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδπάδνπλ πλνκηιία/πδήηεζε θαη 

Δπηζθφπεζε θαη ηνπ εξγαιείνπ ηεο Φεθνθνξίαο.  
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Καηαιήγνληαο, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ κέιε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξν-

πνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ πιαηθφξκα LAMS είλαη ζηε δηάζεζε ζπ-

λαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή 

ηνπο, κέζσ ηνπ απνζεηεξίνπ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ηνπ LAMS 

(http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=2199754). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 

Παξάξηεκα Α: Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Α.1 Δξσηεκαηνιόγην ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ θαζνξη-

ζκό ηνπ πξνθίι ησλ καζεηώλ 

 

Εγώ θαη μ εαοηόξ μμο! 

Με ιέκε; ……………………………………………………………………………………………… 

Καη είμαη ……………… πνμκώκ. 

 

Μέκω ζηεκ Καηενίκε ή ζε θάπμημ πωνηό; ……………………………… 

Τμ ημήμα μμο είκαη ημ …………………  

Γνάθηεθα ζημ ΕΠΑΛ γηαηί ζέιω κα … 

 

Σημκ ειεύζενμ μμο πνόκμ,  

μμο ανέζεη κα … 

 

Τμ αγαπεμέκμ μμο μάζεμα ζημ ζπμιείμ είκαη … 

 

Οη γκώζεηξ μμο ζηα είκαη:  Λίγα πράγματα  Ξέρω αρκετά  Έχω και 

πτυχίο!! 

Σημ ζπίηη οπάνπεη οπμιμγηζηήξ;  

Σύκδεζε με ημ Δηαδίθηομ;  

Όηακ πνεζημμπμηώ ημκ οπμιμγηζηή, μμο ανέζεη κα αζπμ-

ιμύμαη με … 
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…άιια λένω θαη κα θάκω θαη πημ «ζμβανά» πνάγμαηα, όπωξ… 

 

Από ημ ζογθεθνημέκμ μάζεμα πενημέκω κα … 

 

Η θονία πνέπεη μπωζδήπμηε κα γκωνίδεη γηα μέκα όηη … 

 

 

 

Α.2 Δξσηεκαηνιόγην αλίρλεπζεο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηε πξόηεξε ζπκ-

κεηνρή ησλ καζεηώλ ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Πεπί σςνεπγασίαρ… 

Ονοματεπώνςμο……………………………………………………………….. 

 

1. Έρεηε ζπλεξγαζηεί ζην παξειζόλ κε ζπκκαζεηή/ηεο ζαο ζηα πιαίζηα ελόο καζήκα-

ηνο; 

Αν ναι Α) ζε πνην κάζεκα/καζήκαηα; 

 

Β) πνηεο ρξνληέο ; 

 

 Γ) Ση κνξθή είρε ε ζπλεξγαζία ζαο; (μποπείτε να επιλέξετε παπαπάνω από 1) 

i. Δπίιπζε πξνβιήκαηνο  

ii. Γεκηνπξγία παξνπζίαζεο 

iii. Καηαζθεπή ελφο έξγνπ 

iv. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

v. Κάηη άιιν – Πείηε καο ηη ήηαλ απηφ; 

 

  Γ) ε ηη νκάδεο δνπιέςαηε; (μποπείτε να επιλέξετε παπαπάνω από 1) 

vi. 2 αηφκσλ 

vii. 3 αηφκσλ   

viii. 4 αηφκσλ  

ix. πεξηζζνηέξσλ 
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Δ) Όηαλ ζπλεξγαζηήθαηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, πσο ζαο θάλεθε; 

 

Σ) Θα ζέιαηε λα μαλαζπλεξγαζηείηε θαη Γηαηί; 

 

Αν όσι Θα ζέιαηε λα ζπλεξγαζηείηε ζηα πιαίζηα ελόο καζήκαηνο; 

 

 

Α.3 Δξσηεκαηνιόγην απηναμηνιόγεζεο καζεζηαθνύ ηύπνπ (πξνθίι) VAK 

test (Chislett & Chapman, 2005, κηθ. Λαδαξίδνπ Μ.) 

Αλαθηήζεθε 15 επηεκβξίνπ, 2016, απφ  

http://ergaleia.wikispaces.com/file/view/Learning+Styles.pdf 

 

 

Α.4 Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

 

Δξσηεκαηνιφγην καζεηψλ 

Αμηνπνίεζε ηνπ LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδα-

ζθαιίαο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

Ζ έξεπλα πνπ γίλεηαη κε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην έρεη ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπνίε-

ζεο ηνπ LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζηελ Γεπηεξν-

βάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Ζ έξεπλα έρεη αθαδεκατθφ ραξαθηήξα θαη δηελεξγεί-

ηαη ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο εξεπλήηξηαο.  

Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο επρξεζηίαο ηνπ 

LAMS θαη ηεο επίδξαζεο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ζπλεξγαζία θαη απφδνζε 

ησλ καζεηψλ. Οη απαληήζεηο πνπ ζα δψζεηε ζα παξακείλνπλ απφξξεηεο. Ζ ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαξθεί 5 ιεπηά. αο παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο κε 

απφιπηε εηιηθξίλεηα. 

αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

Με εθηίκεζε  

Ισάλλα Κνληαμή 
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Δπρξεζηία ηνπ LAMS 

Οη αθφινπζεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ άπνςή ζαο γηα ην πφζν εχρξεζην ζεσξείηε φηη είλαη 

ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο, ζεκεηψζηε ζε ηη βαζκό ζπκθσλείηε κε 

ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο. 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

Δ1 To LAMS είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε.      

Δ2 Έκαζα λα ην ρξεζηκνπνηψ πνιχ γξή-

γνξα. 
     

Δ3 Μνπ ήηαλ επράξηζην λα ρξεζηκνπνηψ 

ην LAMS. 
     

 

Μαζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS 

Οη αθφινπζεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ άπνςή ζαο γηα ην κάζεκα θαη ηηο καζεζηαθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο ζην LAMS. Γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο, ζεκεηψζηε ζε ηη βαζκό ζπκθσλείηε κε 

ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο. 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

Δ4 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS ήηαλ 

εχθνιεο. 
     

Δ5 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS είραλ 

θαιή αηζζεηηθή. 
     

Δ6 Θα ήζεια λα επηιέγσ πνηεο δξαζηε-

ξηφηεηεο ζα εθηειέζσ θαη κε πνηα 

ζεηξά 

     

Δ7 πκκεηείρα ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφ-

ηεηεο ηνπ καζήκαηνο. 
     

Δ8 Σν κάζεκα κε ην LAMS ήηαλ πην 

ελδηαθέξνλ απφ ην κάζεκα ζηελ ηά-

με/εξγαζηήξην ρσξίο ην LAMS. 

     

Δ9 Δίλαη ρξήζηκε ε δπλαηφηεηα πνπ πα-      
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ξέρεη ην LAMS γηα παξαθνινχζεζε 

θαη επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο απφ 

ην ζπίηη κνπ. 

Δ10 Θα ήζεια λα θάλσ θαη άιια καζή-

καηα (ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκε-

λα) κε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

LAMS. 

     

Δ11 Γελ αληηκεηψπηζα πξνβιήκαηα θαηά 

ηε ρξήζε ηνπ LAMS γηα ηελ δηεμα-

γσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

     

 

πλεξγαζία ησλ καζεηώλ 

Οη αθφινπζεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ άπνςή ζαο γηα ηελ ζπλεξγαζία πνπ είραηε θαηά ηελ 

δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS. Γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο, ζεκεηψζηε ζε ηη βαζκό 

ζπκθσλείηε κε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο. 

  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

Δ12 Πξνζέθεξα ηδέεο ζηελ νκάδα θαη 

δήηεζα πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ζπκ-

καζεηέο κνπ. 

     

Δ13 πκκεηείρα ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφ-

ηεηεο ηεο νκάδαο κνπ. 
     

Δ14 Έιεγα ειεχζεξα ηελ άπνςή κνπ, ρσ-

ξίο λα θνβάκαη φηη ζα κε θνξντδέ-

ςνπλ. 

     

Δ15 Γελ αληηκεηψπηζα πξνβιήκαηα θαηά 

ηε ζπλεξγαζία κνπ. 
     

 

Ση πέηπρα κεηά ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

Οη αθφινπζεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ άπνςή ζαο γηα ην ηη ζεσξείηε φηη επηηχραηε κεηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS. Γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο, ζεκεηψζηε ζε ηη βαζκό 

ζπκθσλείηε κε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο. 
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  Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

Δ16 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS κε 

βνήζεζαλ λα θαηαλνήζσ ηηο έλλνηεο 

ηνπ καζήκαηνο. 

     

Δ17 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS κε 

βνήζεζαλ λα βειηηψζσ ηελ ηθαλφηε-

ηα ζπλεξγαζίαο κνπ κε ηνπο ζπκκα-

ζεηέο κνπ. 

     

Δ18 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS κε 

έθαλαλ πην ηθαλφ ζην λα ιχλσ πξν-

βιήκαηα. 

     

Δ19 Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS κε 

βνήζεζαλ λα εκπινπηίζσ ηηο γλψ-

ζεηο κνπ θαη λα βειηηψζσ ηνλ βαζκφ 

κνπ ζην κάζεκα. 

     

 

Πξνθίι καζεηή 

Δ20 Δίκαη :   
έσο θαη 18 εηψλ 

 

πάλσ απφ 18 

εηψλ 

 

 

Δ21 Σκήκα ΓΠΛ 

 

ΓΠΓ 

 
 

Δ22 Θα ραξαθηήξηδα ηνλ εαπηφ κνπ 

σο καζεηή  
Υακειήο επίδνζεο 

 

Μέηξηαο 

Δπίδνζεο 

 

Πνιχ θαιήο 

επίδνζεο 

 

Δ23 Πξνηηκψ λα εξγάδνκαη Μφλνο κνπ 

 

Μαδί κε άιινπο 

 
 

Δ24 Οη γλψζεηο κνπ ζηε ρξήζε ηνπ 

Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ζε-

σξψ φηη είλαη 

Αλχπαξθηεο  

 

Μέηξηεο 

 

Πνιιέο 

 

Δ25 ε πνηα απφ ηα παξαθάησ 

online πεξηβάιινληα έρεηο εξ-

γαζηεί ζην παξειζφλ (κπνξείηε λα 

επηιέμεηε παξαπάλσ από έλα) 

Moodle 

 

Joomla 

 

eclass 

 

Drupal 

 

Άιιν 

……………

….. 
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Δ26 Θέιεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο μα-

λά ην LAMS; 
Ναη  Όρη   

Δ27 Πξηλ γλσξίζεηο ην LAMS, είρεο 

εξγαζηεί νκαδηθά ζε θάπνην 

online πεξηβάιινλ; 

Ναη  Όρη   

Δ28 Αλ λαη, πνην ήηαλ απηφ;  

……………………………………………………………

…………… 

 

 

Α.5 Οδεγόο πλέληεπμεο 

 

1. Δπρξεζηία ηνπ LAMS 

 

 Κηλήζεθεο κε επθνιία ζην πεξηβάιινλ; (Μπνξνχζεο δειαδή λα θαηαιάβεηο πσο 

ιεηηνπξγεί ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS). Γηα πνην ιφγν; 

 Ση ζνπ άξεζε πεξηζζφηεξν ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS; 

 Tη ήηαλ απηφ πνπ ζε δπζθφιεςε; Πνηφ πξφβιεκα αληηκεηψπηζεο;  

 

2. Μαζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, απφ πιεπξάο αηζζεηηθήο θαη πεξηερνκέλνπ (Γεια-

δή ηα ρξψκαηα, νη εηθφλεο, ην θείκελν θηι) ζα ήζειεο θάηη λα αιιάμεη; Αλ ΝΑΗ, ηη 

είλαη απηφ; 

 Πνηα δξαζηεξηφηεηα/άζθεζε ζνπ άξεζε πεξηζζφηεξν θαη γηαηί; 

 ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έθαλεο, ηη ήηαλ απηφ πνπ ζε δπζθφιεςε ; Γηα πνην ιφγν; 

 νπ άξεζε πνπ αθνινπζνχζεο βήκαηα; Γηα πνην ιφγν; 

 Θα ήζειεο λα ρξεζηκνπνηήζεηο μαλά ην LAMS ζην κάζεκα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ; 

Γηα πνην ιφγν; 

 Θα ήζειεο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα/καζήκαηα; Γηα 

πνην ιφγν; 

 Πσο ζα ήζειεο λα ρξεζηκνπνηείο ην LAMS? Μφλν ζην εξγαζηήξην;, εμ’ απνζηάζε-

σο; θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο; Γηαηί; 

 

3. πλεξγαζία καζεηώλ 
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 Με πνηνλ ηξφπν ζεσξείο φηη ζπλέβαιεο ζεηηθά ζηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζε-

ηέο ζνπ? Ση πξνζέθεξεο εζχ ζηελ νκάδα? 

 Τπήξραλ ζεηηθά ζηνηρεία ζηε ζπλεξγαζίαο ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; (Αλ λαη, 

πνηα ήηαλ απηά;) 

 Τπήξμαλ πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία; (Αλ λαη, πνηα ήηαλ απηά;) 

 Ση ζα ήζειεο λα αιιάμεη ζηνλ ηξφπν πνπ ζπλεξγάζηεθεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; 

 

4. Ση πέηπρα κεηά ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

 

 ε ηη πηζηεχεηο φηη ζε βνήζεζε ην κάζεκα πνπ έθαλεο ζην LAMS; Με πνηνλ ηξφπν? 

 Πσο ζεσξείο φηη ηα πήγεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο; (αλ δελ ηα πήγεο θαιά - γηα πνην 

ιφγν;) 

 Πσο ζεσξείο φηη ηα πήγεο ζηα 2 ηεζη απηναμηνιφγεζεο (αξρηθφ θαη ηειηθφ); (αλ δελ 

ηα πήγεο θαιά - γηα πνην ιφγν;) 

 

5. ΓΔΝΙΚΑ 

 

 Ση ζνπ άξεζε πεξηζζφηεξν / θάηη πνπ μερψξηζεο απφ ηελ εκπεηξία ζνπ ζην LAMS; 

Γηαηί; 

 Ση δελ ζνπ άξεζε ή ζε δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν; (ζα ήζειεο λα γίλεη δηαθνξεηηθά;) 

Γηαηί; 

 Έρεηο λα ζπκπιεξψζεηο θάπνηα άιιε παξαηήξεζε ή ζρφιην ζρεηηθά κε ηελ εκπεη-

ξία ζνπ ζην LAMS; 
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Παξάξηεκα Β: Αθνινπζίεο εμνηθείσζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS θαη ηα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο 
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Παξάξηεκα Γ: ηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία 

ηνπ ηειηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξέκβαζεο κε ην ζηαηηζηηθό 

παθέην SPSS 20 

 

Γ.1 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο - πληειεζηήο α ηνπ Cronbach  

 

Ο ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach γηα ηνλ άμνλα «Δπρξεζηία ηνπ LAMS» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,873 3 

 

Ο ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach γηα ηνλ άμνλα «Μαζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,815 8 

 

Ο ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach γηα ηνλ άμνλα «πλεξγαζία» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,763 4 

 

Ο ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach γηα ηνλ άμνλα «Δπίδνζε» 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,861 4 

 

Ο ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach γηα ην ζύλνιν ησλ (ηεζζάξσλ) αμόλσλ 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,863 4 
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 Γ.2 Πίλαθεο ζπρλνηήησλ ησλ εξσηήζεσλ ησλ αμόλσλ ηνπ ηειηθνύ εξσ-

ηεκαηνινγίνπ ηεο παξέκβαζεο 

 

E1. To LAMS είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε. 

 Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 

1 2 7,4 7,4 

2 1 3,7 11,1 

3 7 25,9 37,0 

4 10 37,0 74,1 

5 7 25,9 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E2. Έκαζα λα ην ρξεζηκνπνηώ πνιύ γξήγνξα. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 2 7,4 7,4 

2 2 7,4 14,8 

3 10 37,0 51,9 

4 5 18,5 70,4 

5 8 29,6 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E3. Μνπ ήηαλ επράξηζην λα ρξεζηκνπνηώ ην LAMS. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 2 7,4 7,4 

2 6 22,2 29,6 

3 4 14,8 44,4 

4 5 18,5 63,0 

5 10 37,0 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E4. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS ήηαλ εύθνιεο. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 3 11,1 11,1 

2 1 3,7 14,8 

3 8 29,6 44,4 

4 8 29,6 74,1 

5 7 25,9 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E5. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS είραλ θαιή αηζζεηηθή. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 4 14,8 14,8 

2 5 18,5 33,3 

3 5 18,5 51,9 

4 6 22,2 74,1 

5 7 25,9 100,0 
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Σύνολο 27 100,0  
 

E6. Θα ήζεια λα επηιέγσ πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζα εθηειέζσ θαη κε πνηα ζεηξά 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 4 14,8 14,8 

2 2 7,4 22,2 

3 6 22,2 44,4 

4 8 29,6 74,1 

5 7 25,9 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E7. Σπκκεηείρα ελεξγά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ καζήκαηνο. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 4 14,8 14,8 

2 3 11,1 25,9 

3 2 7,4 33,3 

4 9 33,3 66,7 

5 9 33,3 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E8. Τν κάζεκα κε ην LAMS ήηαλ πην ελδηαθέξνλ από ην κάζεκα ζηελ ηάμε/εξγαζηήξην ρσξίο ην LAMS. 
 Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 

1 5 18,5 18,5 

2 2 7,4 25,9 

3 8 29,6 55,6 

4 4 14,8 70,4 

5 8 29,6 100,0 

Σύνολο 27 100,0  
 
 
E9. Είλαη ρξήζηκε ε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη ην LAMS γηα παξαθνινύζεζε θαη επαλάιεςε ηνπ καζή-

καηνο από ην ζπίηη κνπ. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 3 11,1 11,1 

2 1 3,7 14,8 

3 9 33,3 48,1 

4 8 29,6 77,8 

5 6 22,2 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E10. Θα ήζεια λα θάλσ θαη άιια καζήκαηα (γλσζηηθά αληηθείκελα) κε αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο ζην 

LAMS. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 6 22,2 22,2 

2 3 11,1 33,3 

3 6 22,2 55,6 

4 6 22,2 77,8 

5 6 22,2 100,0 

Σύνολο 27 100,0  
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E11. Δελ αληηκεηώπηζα πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ LAMS γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηή-

ησλ. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 5 18,5 18,5 

2 4 14,8 33,3 

3 6 22,2 55,6 

4 7 25,9 81,5 

5 5 18,5 100,0 

Σύνολο 27 100,0  
 

E12. Πξνζέθεξα ηδέεο ζηελ νκάδα θαη δήηεζα πιεξνθνξίεο από ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 

  Σστνότη-
τα 

Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 2 7,4 7,4 

2 8 29,6 37,0 

3 3 11,1 48,1 

4 5 18,5 66,7 

5 9 33,3 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E13. Σπκκεηείρα ελεξγά ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο κνπ. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 1 3,7 3,7 

2 4 14,8 18,5 

3 5 18,5 37,0 

4 8 29,6 66,7 

5 9 33,3 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E14. Έιεγα ειεύζεξα ηελ άπνςή κνπ, ρσξίο λα θνβάκαη όηη ζα κε θνξντδέςνπλ. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 3 11,1 11,1 

2 1 3,7 14,8 

3 5 18,5 33,3 

4 1 3,7 37,0 

5 17 63,0 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E15. Δελ αληηκεηώπηζα πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπλεξγαζία κνπ. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 5 18,5 18,5 

2 1 3,7 22,2 

3 11 40,7 63,0 

4 4 14,8 77,8 

5 6 22,2 100,0 

Σύνολο 27 100,0  
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E16. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS κε βνήζεζαλ λα θαηαλνήζσ ηηο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 2 7,4 7,4 

2 5 18,5 25,9 

3 7 25,9 51,9 

4 6 22,2 74,1 

5 7 25,9 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E17. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS κε βνήζεζαλ λα βειηηώζσ ηελ ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο κνπ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 4 14,8 14,8 

2 2 7,4 22,2 

3 6 22,2 44,4 

4 9 33,3 77,8 

5 6 22,2 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E18. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS κε έθαλαλ πην ηθαλό ζην λα ιύλσ πξνβιήκαηα. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 2 7,4 7,4 

2 9 33,3 40,7 

3 8 29,6 70,4 

4 3 11,1 81,5 

5 5 18,5 100,0 

Σύνολο 27 100,0  

 
E19. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS κε βνήζεζαλ λα εκπινπηίζσ ηηο γλώζεηο κνπ θαη λα βειηηώζσ ηνλ 

βαζκό κνπ ζην κάζεκα. 

  Σστνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

 Τιμές 

1 4 14,8 14,8 

2 5 18,5 33,3 

3 8 29,6 63,0 

4 6 22,2 85,2 

5 4 14,8 100,0 

Σύνολο 27 100,0  
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«Γειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 

1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντόλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ πξν-

ζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξα-

θήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κόλνλ.» 

 

Τπνγξαθή:   

Ησάλλα Κνληαμή 

 


