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Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων  

για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:  

Πιλοτική εφαρμογή σε πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας 

 

Περίληψη   

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών αλλά και η αναβάθμιση των 

εκπαιδευτικών πρακτικών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Πληροφοριακής Παι-

δείας από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελεί ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Η βελτίωση 

της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί το κίνητρο για την ανίχνευση εναλ-

λακτικών προσεγγίσεων στο τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων αυτών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε μία εκπαιδευτική παρέμβαση διάρκειας 3 εβδομάδων για την 

διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου «Πρότυπα και εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας 

& βιβλιογραφικών αναφορών». Η μορφή εκπαίδευσης που υιοθετήθηκε είναι το μοντέλο της 

μεικτής e-μάθησης, το οποίο συνδυάζει τόσο διά ζώσης συναντήσεις όσο και ασύγχρονες εξ 

αποστάσεως δραστηριότητες υποστηρικτικού χαρακτήρα. Για την ανάπτυξη των εξ αποστά-

σεως δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκε το LAMS (Learning Activity Management System), το 

οποίο επιτρέπει την από απόσταση εκπαίδευση αλλά και την δημιουργία ψηφιακών σχεδίων 

μαθημάτων που δύναται να ενσωματώνουν διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. 

Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύχθηκε μία πρότυπη (template) ακολουθία μαθησιακών δραστηριο-

τήτων που βασίζεται στην στρατηγική της απαγωγικής διδασκαλίας για την κατάκτηση εν-

νοιών και ενσωματώνει τις αρχές της Ανδραγωγικής θεωρίας. 

 

Η πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης σε ένα περιορισμένο δείγμα εκπαιδευ-

ομένων και σε πραγματικές συνθήκες, οδήγησε στην άντληση χρήσιμων πληροφοριών και 

εμπειριών που μας κατεύθυναν στην εύρεση εναλλακτικών διαδρομών δράσης. Η θετική 

στάση των εκπαιδευομένων από την εφαρμογή του προγράμματος αποτελεί ένα ενθαρρυ-

ντικό στοιχείο. Ωστόσο, ο προαιρετικός χαρακτήρας του προγράμματος αλλά και η έλλειψη 

διαθέσιμου χρόνου είναι δύο βασικοί παράγοντες που φαίνεται ότι επιδρούν σημαντικά στην 

ομαλή διεξαγωγή προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας.  

Λέξεις Κλειδιά: LAMS , Μεικτής Ηλεκτρονική Μάθησης, Εξ αποστάσεως Εκπαί-

δευση, Πληροφοριακή Παιδεία, Εκπαίδευση ενηλίκων.  
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Utilization of ICT in adult education for providing distance education: 

Pilot application in information literacy program 

Abstract 

 

The use of Information and Communication Technologies and the upgrading of educational 

practices in implementing information literacy programs in academic libraries is an indisput-

able fact. Improving the quality of the educational process is the motivation for the detection 

of alternative approaches regarding the implementation of the aforementioned programs.  

 

In this context, a 3-week intervention for the teaching of the subject "Standards and bibliog-

raphy management tools & references" was designed. The kind of education adopted is the 

model of Joint e-learning, which combines both in person meetings and asynchronous remote 

activities of supporting character. In order to develop remote activities the LAMS (Learning 

Activity Management System) was used, which allows remote education and the creation of 

digital lesson plans that may incorporate various teaching approaches and practices. In the 

same context we developed a template sequence of learning activities based on the strategy 

of deductive teaching for understanding concepts, which template incorporates the principles 

of Andragogy theory.  

 

The pilot implementation of this educational intervention on a limited sample of trainees in 

real conditions, led to the mining of useful information and experiences that directed us in 

finding alternative structure of action. The positive attitude of the trainees in response to the 

implementation of the program is an encouraging point. However, the voluntary nature of 

the program and the lack of time available are two key factors that it seems to significantly 

affect the overall regular implementation of information literacy programs. 

 

Keywords: LAMS, Blended e-learning, Distance Education, Information Literacy, 

Adult Education. 
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Εισαγωγή 

 

i. Ερευνητική προβληματική & αντικείμενο της εργασίας 

Η διά βίου μάθηση, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες και 

δράσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής, ως ένας σημαντικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας 

και της αύξησης της απασχόλησης (Σιπητάνου, 2014). Με άλλα λόγια, οι αυξανόμενες και 

συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας προβάλλουν την αναγκαιό-

τητα για απόκτηση νέων εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προκειμένου 

τα άτομα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις των κοινωνιών (Χαραλα-

μπόπουλος, 1987, σ. 27). Σαφώς, διαφαίνεται ότι η μάθηση αποτελεί μία διαδικασία που 

πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και αναφέρεται σε κάθε 

μορφή εκπαίδευσης, είτε αυτή είναι τυπική είτε μη τυπική είτε άτυπη εκπαίδευση (Κόκκος, 

2007).  

 

Σύμφωνα με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση, στους φορείς άτυπης 

μάθησης δύνανται να συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιοθήκες, εφόσον αυτές εφαρμόζουν προ-

γράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες διά βίου μάθησης (Εφημερίς τής Κυβερνήσεως, 2010). 

Κατά συνέπεια, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των χρηστών 

τους και την παροχή προγραμμάτων «Πληροφοριακής Παιδείας» (Information Literacy), με-

τεξελίσσονται σε φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης. Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό, 

το προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την διαδικασία 

του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας (Κορο-

μπίλη & Τόγια, 2015, σ. 85).  

 

Σύμφωνα με τις Κορομπίλη & Τόγια (2015): «η Πληροφοριακή Παιδεία αποτελεί εξέλιξη 

αυτού που είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ως βιβλιογραφική εκπαίδευση (bibliographic 

instruction), εκπαίδευση χρηστών (user/reader education) ή εκπαίδευση στη χρήση της βι-

βλιοθήκης (library instruction)» (σ. 18). Πλέον, η πληροφορία έχει αναδειχθεί σε ένα σημα-

ντικό κοινωνικό και οικονομικό αγαθό (Μπώκος, 2001, σ. 5) και συνεπώς η ορθή αξιολό-

γησή της αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε όλους τους τομείς της επιστήμης. Το πεδίο της 

«Επιστήμης των Πληροφοριών» (Information Science) σχετίζεται άμεσα με την ορθή αναζή-
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τηση, ανάκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση της πληροφορίας. Η σύγχρονη «Βιβλιοθηκονο-

μία» (Librarianship) συνδέθηκε άρρηκτα με την «Επιστήμη των Πληροφοριών» με αποτέλε-

σμα να δημιουργηθεί ένα ενιαίο επιστημονικό πεδίο η «Επιστήμη της Πληροφόρησης» 

(Library and Information Science) (Μπώκος, 2001). 

 

Με βάση το πλαίσιο αυτό, σήμερα, οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, στην πλειοψηφία 

τους, φαίνεται ότι ασχολούνται με την επιμόρφωση των χρηστών τους και την υλοποίηση 

προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας, τα οποία στοχεύουν στην εκμάθηση της ορθής 

αξιοποίησης της πληροφορίας. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός ρόλος των βιβλιοθηκών αποτελεί 

μία ακόμη πρόκληση για τα στελέχη τους, τα οποία καλούνται να αναβαθμίσουν την ποιό-

τητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους, προκειμένου η μάθηση να είναι και 

αποτελεσματική αλλά και ενδιαφέρουσα. Εντούτοις, το πρωταρχικό ερώτημα που θα πρέπει 

να απαντηθεί είναι το έξης (Κορομπίλη & Τόγια, 2015, σ. 92): 

 

"Κατά  πόσο τα στελέχη των βιβλιοθηκών έχουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές, διδακτικές 

και τεχνολογικές γνώσεις για να ανταπεξέλθουν στην εκπαιδευτική διεργασία;" 

 

Πάντως, σε γενικές γραμμές, τα αντίστοιχα τμήματα βιβλιοθηκονομίας σε όλο τον κόσμο 

δεν υποστηρίζουν επαρκώς τις απαιτούμενες ανάγκες για την απόκτηση παιδαγωγικών και 

διδακτικών γνώσεων στους απόφοιτούς τους (όπως αναφέρεται στο Μπαλτά, 2008). Πολύ 

περισσότερο, μάλιστα, όταν οι αντίστοιχες απαιτούμενες γνώσεις θα πρέπει να εστιάζουν 

στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αφού πρωτίστως, τα προγράμματα απευθύνονται σε 

ενήλικα άτομα, τα οποία έχουν συγκεκριμένους στόχους, προθέσεις, ανάγκες, μαθησιακές 

προσδοκίες και επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή διεργασία (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2013; Κόκκος, 2005; Rogers, 1999). Επιπρόσθετα, τα τμήματα βιβλιοθηκο-

νομίας δεν παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε σύγχρονα συστήματα, τεχνολογίες και ερ-

γαλεία τα οποία ενισχύουν την μαθησιακή διαδικασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής μάθη-

σης, τεχνολογίες τηλε-εκπαίδευσης, συστήματα διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων, 

κ.ά.).  

 

Παρόλα αυτά τα προβλήματα, τα στελέχη των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών προ-

σπαθούν να αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό είτε εξετάζουν 

τις διάφορες θεωρίες μάθησης και τις ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
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(Μπαλτά, 2008; Νικητάκης, 2007; Νικητάκης, Πιτικάρης, Παπαδουράκης, & Σίτας, 2004; 

Πολυμεράκη, 2008) είτε αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για την παροχή της εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης  (Δουκατά & Πολίτης, 2010; Κλαψόπουλος, Μπαλατζάρας, Ζαπουνίδου, 

& Πατρινός, 2016; Νίτσος & Μάλλιαρη, 2008; Σίτας, 2006; Τσάκωνας, 2008; Τσάκωνας & 

Μυστακίδης, 2012). 

 

Συνοψίζοντας, όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης οι 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αναλαμβάνουν ένα νέο ρόλο που σχετίζεται με την εκπαίδευση 

των χρηστών τους. Το νέο αντικείμενο που καλούνται να θεραπεύσουν αυτές, υπό το πρίσμα 

των εκπαιδευτικών και τεχνολογικών εξελίξεων, αποτελεί τόσο μία νέα προοπτική όσο και 

μία νέα πρόκληση. Ωστόσο, παρατηρείται η έλλειψη θεσμικού ή άλλου "μηχανισμού", ο 

οποίος να παρέχει τα κατάλληλα παιδαγωγικά και διδακτικά εφόδια στους βιβλιοθηκονό-

μους (Τσάκωνας, 2008). Συνεπώς, η παιδαγωγική, διδακτική και τεχνολογική κατάρτιση των 

βιβλιοθηκονόμων αποτελεί συνειδητή επιλογή για εξειδικευμένη επιμόρφωση ή αυτομόρ-

φωση (Μπαλτά, 2008). 

 

Εν κατακλείδι, τα κυριότερα προβλήματα που πηγάζουν από τις προηγούμενες διαπιστώσεις 

διατυπώνονται ως εξής: 

Πρόβλημα 1ο: οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία 

αν και βασίζονται σε διάφορες θεωρίες μάθησης, ωστόσο δεν αξιοποιούν πά-

ντα τις αρχές και προϋποθέσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων στην ανάπτυξη 

αυτών των προγραμμάτων.   

Πρόβλημα 2ο: σήμερα, η εκπαίδευση των χρηστών στις βιβλιοθήκες ακολουθεί, πρωτίστως, 

τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας δηλαδή την πρόσωπο με πρόσωπο δι-

δασκαλία. Η ευελιξία εκμάθησης (χρονική και χωρική) που παρέχει η εξ α-

ποστάσεως εκπαίδευση δεν αξιοποιείται σε επαρκή βαθμό από την πλειονό-

τητα των βιβλιοθηκών.  

 

Συνεπώς, το αρχικό ερώτημα που προκύπτει από την προηγούμενη προβληματική είναι το 

ακόλουθο: 

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να δημιουργήσουμε μία 

ολοκληρωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, η οποία θα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, αλλά ταυτόχρονα θα επιτρέπει την από απόσταση εκπαίδευση; 
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Με σημείο εκκίνησης το προηγούμενο ερώτημα αναδύεται η αναγκαιότητα εκπόνησης της 

παρούσης εργασίας, η οποία παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση για 

τις ανάγκες ενός προγράμματος πληροφορικής παιδείας. Η εκπαιδευτική πρόταση αξιοποιεί 

αφενός τις αρχές και προϋποθέσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και αφετέρου τις «Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας- ΤΠΕ» (Information and Communications Technology) για 

την παροχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και α-

ξιολόγηση μίας εκπαιδευτικής παρέμβασης για την υποστήριξη της θεματικής ενότητας:  

«Πρότυπα και εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας & βιβλιογραφικών αναφορών». Στο 

πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο «LAMS- Learning Activity Management 

System» (Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων) για την ανάπτυξη των αντί-

στοιχων ψηφιακών μαθημάτων αλλά και την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων παιδαγωγι-

κών προσεγγίσεων που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν. Ας σημειωθεί ότι το LAMS επι-

τρέπει τον σχεδιασμό πρότυπων (templates) μαθησιακών δραστηριοτήτων (δηλαδή υποδειγ-

μάτων μαθημάτων) που ενσωματώνουν οποιοσδήποτε διδακτικές στρατηγικές εξυπηρετούν 

τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος (Ζήσκος & Παπαδάκης, 2015).  

 

ii. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση 

Η «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (Distance Education) αποτελεί μία ενναλακτική μορφή εκ-

παίδευσης η οποία βρίσκεται σε μία διαρκή ανοδική πορεία, αυτό άλλωστε διαφαίνεται από 

την πληθώρα των σχετικών εμπειρικών ερευνών που υπάρχουν στην επιστημονική αρθρο-

γραφία (Bernard κ.ά., 2004, 2009; Zawacki-Richter, Bäcker, & Vogt, 2009). Κυρίως αυτή 

χρησιμοποιείται είτε για να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου την διά ζώσης μάθηση είτε για να 

ενίσχυση αυτή. Ωστόσο, σήμερα, αναδεικνύεται και μία άλλη μορφή εκπαίδευσης το μο-

ντέλο της «Μεικτής Ηλεκτρονική Μάθησης» (Blended e-learning), το οποίο αποτελεί τον 

συνδυασμό της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ω-

στόσο, ο συγκεκριμένος όρος αναδεικνύει την σημασία των τεχνολογιών στην εφαρμογή της 

μεικτής μάθησης (Wu, Tennyson, & Hsia, 2010). Η μεικτή μάθηση θα λέγαμε ότι εκμεταλ-

λεύεται τα πλεονεκτήματα τόσο της ηλεκτρονικής όσο και της συμβατικής διδασκαλίας και 

αναμένει το μέγιστο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα. Εμπειρικές μελέτες (Dziuban, Hart-
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man, Cavanagh, & Moskal, 2011; Hughes, 2007) έχουν δείξει ότι αυτή η μορφή εκπαίδευ-

σης: (α) αυξάνει τα ποσοστά μελέτης του διδακτικού υλικού, (β) μειώνει τα ποσοστά πρώι-

μης εγκατάλειψης, (γ) οδηγεί σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, (δ) επιλέγεται περισσό-

τερο έναντι της διά ζώσης μάθησης ως καταλληλότερη μορφή εκπαίδευσης.  

 

Σήμερα, η πραγμάτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο 

Web και αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία. Ειδικότερα, τα διαδικτυακά συστήματα που 

υλοποιούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι οι «Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Μάθησης» 

(e-Learning Platforms), οι οποίες ενσωματώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης 

και διδασκαλίας (Σοφός, Κώστας, & Παράσχου, 2015, σ. 175). Η πλατφόρμα LAMS 

(Learning Activity Management System) είναι ένα «Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης» 

(Learning Management Systems-LMS), το οποίο υποστηρίζει τον «Σχεδιασμό της μάθησης» 

(Learning Design) και την δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

 

Παγκοσμίως το LAMS χρησιμοποιήθηκε από ποικίλους φορείς παροχής εκπαίδευσης 

(LAMS Foundation Wiki, 2009b) και αξιοποιήθηκε σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης, όπως: 

πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, από απόσταση εκπαίδευση, μεικτή ηλεκτρονική μάθηση. 

Επίσης, το LAMS δοκιμάστηκε στο πώς αυτό ενσωματώνει συγκεκριμένες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις (π.χ. συνεργατική μάθηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, κ.ά.). Η θετική 

στάση στην χρήση του LAMS από τους εκπαιδευομένους αλλά και οι θετικές επιδράσεις του 

(π.χ. ενίσχυση της μάθησης, συμμετοχή) αποτελούν σημαντικά στοιχεία τα οποία ενθαρρύ-

νουν την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική πρακτική (Ζήσκος & Παπαδάκης, 2015; Λαζα-

ρόπουλος, Δαούσης, Κόμης, & Καμέας, 2013; Παπαζώη, Παπανικολάου, & Γουλή, 2014; 

Papadakis & Ziskos, 2015; Skillen, 2006). 

 

iii. Σκοπός, στόχοι και ερωτήματα της έρευνας 

Ο σκοπός της έρευνάς μας είναι η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο 

της πιλοτικής εφαρμογής της. Με άλλα λόγια, η έρευνα μας αφορά την αποτίμηση της πα-

ρέμβασης με βασικό στόχο τον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών σημείων της, προκει-

μένου κυρίως τα αρνητικά στοιχεία να βελτιωθούν. Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι της 

έρευνάς μας είναι οι εξής: 
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Σ1: Αποτίμηση της δομής και του περιεχομένου των εξ αποστάσεων μαθησιακών δραστη-

ριοτήτων στο LAMS. 

Σ2: Αποτίμηση του επιμορφωτικού προγράμματος και του βαθμού ικανοποίησης των εκπαι-

δευομένων από την εφαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

  

Συνεπώς, τα ερευνητικά ερωτήματα που απορρέουν από τους ερευνητικούς στόχους που θέ-

σαμε στα προηγούμενα, μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 

Ε1: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευομένων αναφορικά με τις εξ αποστάσεως μαθησια-

κές δραστηριότητες στο LAMS. 

Ε2: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευομένων αναφορικά με το επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Ε3: Ποια στοιχεία πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι 

πιο αποτελεσματική. 

 

iv. Συνεισφορά της εργασίας 

Η συνεισφορά της εργασίας αυτής μπορεί να συγκεφαλαιωθεί στα ακόλουθα: 

(1) Δημιουργήθηκε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας που χρησιμο-

ποιεί το  μεικτό μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο λαμβάνει υπόψη τις αρχές και 

τις προϋποθέσεις μάθησης των ενηλικών. Το μοντέλο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από 

τα στελέχη των βιβλιοθηκών, προκειμένου να συμβάλει στον εμπλουτισμό του παρα-

δοσιακού τρόπου διδασκαλίας μέσω της χρήση των ΤΠΕ. 

(2) Σχεδιάστηκε ένα υπόδειγμα/πρότυπο (template) σχεδίου μαθήματος που στηρίζεται 

στην στρατηγική της απαγωγικής διδασκαλίας για την κατάκτηση εννοιών. Το πρότυπο 

αυτό μπορεί είτε να επαναχρησιμοποιηθεί είτε να προσαρμοστεί εκ νέου σε διαφορε-

τικά διδακτικά αντικείμενα. Με άλλα λόγια, το διδακτικό υπόδειγμα θα ενισχύσει ση-

μαντικά την εκπαιδευτική πρακτική των στελεχών των βιβλιοθηκών. 

(3) Αναπτύχθηκαν 5 ολοκληρωμένες ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων που αφο-

ρούν το γνωστικό αντικείμενο "Πρότυπα και εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας & 

βιβλιογραφικών αναφορών". Ειδικότερα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα εστιάζει στο ερ-

γαλείο διαχείρισης βιβλιογραφίας & βιβλιογραφικών αναφορών Zotero και στην σύ-

νταξη του βιβλιογραφικού προτύπου APA 6η έκδοση. 
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(4) Έγινε η καταγραφή των απόψεων και των δυσκολίων που προέκυψαν κατά την εφαρ-

μογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης, προκειμένου τα δεδομένα αυτά να αξιοποιηθούν 

κατάλληλα για τον ανασχεδιασμό της δράσης. 

(5) Επιτεύχθηκε η εξοικείωση των εκπαιδευομένων στην χρήση του περιβάλλοντος 

LAMS. 

 

v. Διάρθρωση της εργασίας 

Η εργασία αυτή αποτελείται από τρία μέρη: (α) το θεωρητικό πλαίσιο, (β) το μεθοδολογικό 

πλαίσιο και (γ) την παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Η εργασία εμπε-

ριέχει συνολικά 7 κεφάλαια τα οποία παρουσιάζονται στα επόμενα. 

 

Α. Θεωρητικό Πλαίσιο. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας 

και αποτελείται από τρία επιμέρους κεφάλαια. Με άλλα λόγια, εστιάζει στην βιβλιογραφική 

επισκόπηση και στην συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που σχετίζονται με το αντι-

κείμενο της εργασίας. Αναλυτικότερα: 

 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εκπαίδευση ενήλικων. Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην 

οριοθέτηση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλικών. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει το ι-

σχύον ελληνικό θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων δηλαδή αναφέρεται στις μορφές 

εκπαίδευσης ενηλίκων και στους φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης. Η τρίτη ε-

νότητα ασχολείται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ενώ η 

τέταρτη αναφέρεται στις βασικές θεωρίες μάθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, η πέ-

μπτη ενότητα θίγει θέματα που αφορούν την επιστήμη της Διδακτικής με έμφαση στην με-

θοδολογία οργάνωσης της διδασκαλίας.  

    

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αρχικά, γίνεται μία σύ-

ντομή αναφορά στην πορεία εξέλιξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έπειτα πραγμα-

τοποιείται η βιβλιογραφική επισκόπηση της εφαρμογής της με έμφαση στην μεικτή ηλεκτρο-

νική μάθηση. Στην συνέχεια πραγματοποιείται μία σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση της 

χρήσης του LAMS στην εκπαίδευση ενηλίκων και τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά τα βα-

σικά χαρακτηριστικά, τα εργαλεία δραστηριοτήτων και το περιβάλλον εργασίας του LAMS. 
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Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τις βιβλιοθήκες και την Πλη-

ροφοριακή Παιδεία. Η πρώτη ενότητα επεξηγεί βασικές έννοιες που αφορούν την επιστήμη 

της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με θέματα που 

αναφέρονται στην εκπαίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ενώ η τε-

λευταία ενότητα ασχολείται με τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών 

αναφορών και ιδιαίτερα με το Zotero, το οποίο αποτελεί μέρος του περιεχομένου εκμάθησης 

του επιμορφωτικού προγράμματος. 

 

Β. Μεθοδολογικό Πλαίσιο. Το δεύτερο μέρος αφορά το μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας 

και εμπεριέχει δυο επιμέρους κεφάλαια. Αναλυτικότερα: 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο ερευνητικό πλαίσιο της εργασίας. Ειδικότερα, αναφέ-

ρεται: στο σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα, την μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας, 

τα εργαλεία συλλογής δεδομένων, το δείγμα, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων 

και την ηθική και δεοντολογία της έρευνας.  

 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της εκπαι-

δευτικής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται: στην επιλογή των εργαλείων για την 

υλοποίηση της δράσης, τον σχεδιασμό του προγράμματος και της διδασκαλίας, την ανά-

πτυξη των μαθησιακών δραστηριοτήτων στο LAMS, την σύνταξη της πρόσκλησης συμμε-

τοχής και των ερωτηματολογίων, καθώς επίσης και στις ενέργειες πριν την εφαρμογή της 

δράσης και κατά την διάρκεια υλοποίησής της. 

 

Γ. Παρουσίαση & Ανάλυση Δεδομένων. Το τρίτο μέρος αφορά την παρουσίαση και ανάλυση 

των δεδομένων από την παρατήρηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Ανα-

λυτικότερα: 

 

Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων 

που συλλέχθηκαν από τα διάφορα ερευνητικά εργαλεία και δίνει απαντήσεις στα αντίστοιχα 

ερευνητικά ερωτήματα. 

 

Το έβδομο κεφάλαιο συγκεφαλαιώνει τα βασικά πορίσματα της έρευνας, παραθέτει διάφο-

ρες μελλοντικές προτάσεις έρευνα και τέλος αναφέρει τους περιορισμούς της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εκπαίδευση ενηλίκων 

 

1.1 Οριοθέτηση της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Σήμερα υπάρχουν αρκετοί ορισμοί που περιγράφουν την έννοια της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

ωστόσο ένας γενικός ορισμός της μπορεί να διατυπωθεί ως εξής (Καψάλης & Παπασταμά-

της, 2013): «η εκπαίδευση ενηλικών είναι μία διαδικασία, μέσω της οποίας άτομα ενήλικα, 

τα οποία δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο, αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες με πρό-

θεση να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις κλπ., έτσι ώστε να μπορούν 

να εντοπίζουν και να επιλύουν με αποτελεσματικότητα ατομικά και συλλογικά προβλήματα» 

(σ. 21). 

 

Με διαφορετικούς όρους η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μία οργανωμένη διαδικασία η οποία 

αποτελεί μέρος της διά βίου μάθησης που απευθύνεται σε ενήλικα άτομα. Συνάμα αυτή συμ-

βάλλει στην προσωπική ανάπτυξη και την ομαλή ένταξη του ατόμου στο ευρύτερο πλαίσιο 

της κοινωνίας (π.χ. οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, κ.ά.) (Κόκκος, 2005, σ. 38).  

 

Ωστόσο, η πλήρης κατανόηση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων απαιτεί την διασαφή-

νιση ενός βασικού ερωτήματος: ποια άτομα θεωρούνται ενήλικα; Συμφώνα με την διεθνή 

βιβλιογραφία ένα άτομο μπορεί να θεωρηθεί ενήλικο με βάση το κριτήριο της ενηλικιότητας 

και όχι την ηλικία ενηλικίωσης (Κόκκος, 2005, σ. 39). Τι είναι όμως η ενηλικιότητα; Σύμ-

φωνα με τον Jarvis (1983) «η ενηλικιότητα αποκτάται όταν το άτομο αντιμετωπίζεται από 

τους άλλους ως κοινωνικά ώριμο άτομο και ταυτόχρονα θεωρεί ότι έχει κατακτήσει αυτό το 

επίπεδο» (σ. 58). Με απλούς όρους, ένα άτομο θεωρείται ενήλικο άτομο όταν αναγνωρίζεται 

από τους άλλους ως ώριμο, ισορροπημένο και υπεύθυνο άτομο (Κόκκος, 2005, σ. 41).  

 

Τέλος, εστιάζοντας περισσότερο στον ορισμό της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούμε να ανα-

φέρουμε δύο γενικευμένες διαπιστώσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων που την διαφοροποι-

ούν από την τυπική εκπαίδευση, οι οποίες είναι: 

(1) Η εκπαίδευση ενηλικών είναι μία προαιρετική διαδικασία που έχει όμως συγκεκριμέ-

νους σκοπούς και μαθησιακούς στόχους (Rogers, 1999, σσ. 24–25). 

(2) Η μορφή και το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων διαφοροποιείται από πρόγραμμα σε 

πρόγραμμα (Rogers, 1999, σ. 19). 
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1.2 Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Σύμφωνα με τον νόμο 3879/2010 (Εφημερίς τής Κυβερνήσεως, 2010) οι μορφές εκπαίδευ-

σης ενηλίκων στην Ελλάδα διακρίνονται σε: (1) τυπική εκπαίδευση (2) μη τυπική εκπαίδευση 

και (3) άτυπη μάθηση. Ειδικότερα το άρθρο 2 του νόμου αναφέρει για τις μορφές εκπαίδευ-

σης ενηλίκων τα ακόλουθα: 

(1) Η «τυπική εκπαίδευση» (formal education) αναφέρεται στην οργανωμένη και δομημένη 

εκπαίδευση η οποία λαμβάνει χώρα στο Σχολείο και στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ω-

στόσο, σε αυτήν εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων δηλαδή τα σχο-

λεία δεύτερης ευκαιρίας. 

(2) Η «μη τυπική εκπαίδευση» (non formal education) αφορά οργανωμένες δραστηριότητες 

με συγκεκριμένους στόχους και ακροατήριο, οι οποίες παρέχονται εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

(3) Η «άτυπη μάθηση» (Informal Learning) συνδέεται με μαθησιακές δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται εκτός του οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου. Αυτή η μορφή 

μάθησης περιλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης καθώς και τις γνώ-

σεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτούνται μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας.  

 

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου καθορίζονται οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά 

βίου μάθησης, ενώ στο άρθρο 14 καθορίζονται οι φορείς άτυπης μάθησης (Εφημερίς τής 

Κυβερνήσεως, 2010). Συνεπώς, με βάση τον γενικό ορισμό της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

το ισχύον ελληνικό θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων στον Πίνακα 1.1 παρουσιά-

ζονται οι μορφές εκπαίδευσης και οι αντίστοιχοι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθη-

σης.  

 

Πίνακας 1.1: Μορφές εκπαίδευσης & φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης. 

Μορφές εκπαίδευσης Φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης 

Τυπική εκπαίδευση που απευ-

θύνεται σε ενήλικες αλλά δεν α-

ποτελεί εκπαίδευση ενηλίκων 

Πανεπιστήμια 

ΙΕΚ 

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών 

Τυπική εκπαίδευση  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
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Πίνακας 1.1: Μορφές εκπαίδευσης & φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης. 

Μορφές εκπαίδευσης Φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης 

Μη τυπική εκπαίδευση Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

Σχολές γονέων 

Φορείς επαγγελματικών ενώσεων και επιμελητηρίων 

Φορείς τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων ερ-

γαζομένων και εργοδοτών 

Φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του 

ΟΑΕΔ 

Άτυπη μάθηση Βιβλιοθήκες 

Μουσεία 

Κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς 

Πηγή: (Εφημερίς τής Κυβερνήσεως, 2010; Κόκκος, 2005, σ. 108) [Μετά από προσαρμογή]. 

 

1.3 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων 

Η «Ανδραγωγική θεωρία» η οποία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του χώρου της εκπαίδευσης 

ενηλίκων υποστηρίζει ότι: η εκπαίδευση ενηλίκων διαφέρει από την τυπική εκπαίδευση διότι 

απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να λαμβάνο-

νται υπόψη όταν πραγματοποιείται ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

(Knowles, 1973). Με άλλα λόγια, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ορισμένα κοινά χαρα-

κτηριστικά τα οποία ισχύουν για το μεγαλύτερο μέρους του συνόλου τους σε οποιαδήποτε 

κατάσταση βρίσκονται ή σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον ζουν (Κόκκος, 2005; Rog-

ers, 1999). Πιο συγκεκριμένα τα άτομα αυτά (Κόκκος, 2005, σσ. 86–93; Rogers, 1999, σσ. 

92–105): 

(1) Θεωρούνται εκ προοιμίου ενήλικα άτομα, όχι ως προς την ηλικία τους, αλλά ως προς 

την έννοια της ενηλικιότητας. Με απλά λόγια, οι εκπαιδευόμενοι είναι άτομα με ωρι-

μότητα, ορθή κρίση, ισορροπημένα και με στοιχεία αυτογνωσίας. 

(2) Έχουν συγκεκριμένες προθέσεις και στόχους που τους ωθούν στην συμμετοχή τους σε 

ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Για παράδειγμα: (α) επιδιώκουν την απόκτηση συγκεκρι-

μένης γνώσης για την επαγγελματική ή την προσωπική τους ανάπτυξη, (β) προσπαθούν 

να καλύψουν προσωπικές ή κοινωνικές ανάγκες, (γ) συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
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για λόγους κύρους και όχι για την απόκτηση νέων γνώσεων. 

(3) Έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία δηλαδή έχουν 

συγκεκριμένες αντιλήψεις για την εκπαίδευση και επιδιώκουν την ενεργητική συμμε-

τοχή στην διαμόρφωσή της. Σε γενικές γραμμές δεν κατανοούν το γεγονός ότι η εκπαί-

δευση ενηλίκων διαφέρει από την τυπική εκπαίδευση τόσο στο τρόπο που πραγματο-

ποιείται όσο και στο περιεχόμενό της. 

(4) Έχουν πρότερες εμπειρίες αλλά και εδραιωμένες αξίες και στάσεις. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ταυτόχρονα σημαντικό σημείο εκκίνησης για την νέα γνώση, αλλά και εμπό-

διο στην διεργασία της μάθησης.  

(5) Έχουν ήδη ένα διαμορφωμένο προσωπικό τρόπο μάθησης. Με άλλους όρους, προτι-

μούν ένα συγκεκριμένο τρόπο μάθησης που εξαρτάται από τις εμπειρίες τους, τις ικα-

νότητές τους και το προσωπικό μαθησιακό στυλ.  

(6) Επιθυμούν την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

(7) Βρίσκονται σε μία συνεχή πορεία αλλαγής σε όλο το εύρος της ζωής τους όπως: συναι-

σθηματικό, διανοητικό, επικοινωνιακό, κ.ά. Δηλαδή βρίσκονται σε μία διεργασία ανά-

πτυξης και εξέλιξης η οποία βασίζεται σε πρότερες αλλαγές. 

(8) Αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια στην μάθηση, όπως: καταστάσεις ζωής (π.χ. κοινω-

νικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις), συναισθηματικά εμπόδια (π.χ. το άγχος της 

απόρριψης, χαμηλή αυτοεκτίμηση, απογοήτευση), προϋπάρχουσες γνώσεις, κ.ά. 

 

1.4 Βασικές θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Ως γνωστόν, η διαδικασία της διδασκαλίας έχει ως κύριο έργο την επίτευξη της διαδικασίας 

της μάθησης. Η μάθηση, όμως, είναι μία βιολογική και πνευματική διαδικασία αρκετά περί-

πλοκη και πολυσύνθετη, η οποία δεν μπορεί με εύκολο τρόπο να προσδιοριστεί και οροθε-

τηθεί (Χαραλαμπόπουλος, 1987, σσ. 27–29). Ωστόσο, ένας αποδεκτός ορισμός για την μά-

θηση αναφέρει ότι (Dembo, 1977): «η μάθηση είναι μία εσωτερική διαδικασία με την οποία 

τροποποιείται ή αλλάζει η συμπεριφορά του ατόμου με την εμπειρία ή με την εκπαίδευση» 

(σ. 1). Συνεπώς, η εννοιολογική προσέγγιση της μάθησης εμπεριέχει τρεις (3) σημαντικές 

συνιστώσες που την προσδιορίζουν αλλά και ταυτόχρονα την επηρεάζουν είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Αυτές οι συνιστώσες είναι (Χαραλαμπόπουλος, 1987, σσ. 28–29):  

(1) H συμπεριφορά του ατόμου δηλαδή κάθε είδους ενέργεια ή εκδήλωση με την οποία ένα 

άτομο αντιδρά στα ερεθίσματα του περιβάλλοντός του. 
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(2) H εμπειρία του ατόμου, πιο συγκεκριμένα, η γνώση η οποία προέρχεται τόσο από την 

πρακτική εξάσκηση όσο και από το βίωμα μίας κατάστασης με την συμμετοχή των 

αισθήσεων. 

(3) H εκπαίδευση η οποία αποτελεί την οργανωμένη και σε ειδικά ιδρύματα (π.χ. σχολεία, 

πανεπιστήμια, κέντρα διά βίου μόρφωσης, κ.ά.) παρεχόμενη μόρφωση των ατόμων. 

 

Παρόλα αυτά, οι παραπάνω συνιστώσες δεν αποτελούν τους μοναδικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την μάθηση. Ειδικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων το φαινόμενο της 

μάθησης απασχόληση τους ερευνητές, οι οποίοι ανέπτυξαν διάφορα θεωρητικά μοντέλα μά-

θησης (δηλ. θεωρίες μάθησης) στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ορισμένα από αυτά 

είναι: το μοντέλο της «Ανδραγωγικής» (Andragogy) (Knowles, 1973), το μοντέλο της «Με-

τασχηματίζουσας Μάθησης» (Transformational Learning) (Mezirow, 1991), το μοντέλο της 

«Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Αλλαγή» (Freire, 1973), το μοντέλο της «Μαθησιακής Δια-

δικασίας» (Jarvis, 1995), το μοντέλο της «Αυτοκαθοδηγούμενης Μάθησης» (Self-directed 

Learning) (Tough, 1971) και το μοντέλο της «Επάρκειας» (Proficiency) (Knox, 1980). Φυ-

σικά, ως γνωστόν, όλα αυτά τα μοντέλα έχουν τους υποστηρικτές αλλά και τους επικριτές 

τους με όλα τα παρελκόμενα θετικά και αρνητικά της κάθε πλευράς. Ωστόσο, τα τρία πρώτα 

μοντέλα που διαμορφώνουν τις αντίστοιχες θεωρίες μάθησης είναι τα κυριότερα τα οποία 

και θα περιγράψουμε συνοπτικά στις επόμενες υπο-ενότητες.  

 

1.4.1 Θεωρία της ανδραγωγικής  

Η Ανδραγωγική θεωρία (Knowles, 1973) στηρίζεται σε έξι βασικές παραδοχές ως προς τις 

οποίες αυτή διαφοροποιείται από την Επιστήμη της Παιδαγωγικής, δηλαδή της διδασκαλίας 

που αφορά την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων. Οι παραδοχές αυτές αποτελούν κρίσιμα 

στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιοποιούνται όταν οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα ενηλίκων προκειμένου αυτά τα άτομα να βιώνουν τις ανάλογες εμπειρίες οι οποίες θα 

διευκολύνουν την διαδικασία της μάθησης (Κόκκος, 2005; Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008; 

Knowles, 1973). Ειδικά, στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται οι παραδοχές, η σύντομη επεξή-

γησή τους καθώς επίσης και το πώς αυτές εφαρμόζονται στην διδακτική πράξη.  
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Πίνακας 1.2: Οι βασικές παραδοχές της Ανδραγωγικής θεωρίας. 

Παραδοχή Σύντομη επεξήγηση  Εφαρμογή στην διδακτική πράξη 

Ανάγκη να  

γνωρίζουν 

 

Οι ενήλικες επιθυμούν να γνωρί-

ζουν γιατί πρέπει να μάθουν προ-

κειμένου να συμμετέχουν σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Οι στόχοι του προγράμματος θα 

πρέπει να διατυπώνονται με σα-

φήνεια και να είναι συναφείς με 

τις προσδοκίες των εκπαιδευομέ-

νων. 

Αυτοαντίληψη Οι ενήλικες επιθυμούν να λαμβά-

νουν από μόνοι τους τις σχετικές 

αποφάσεις που αφορούν την ζωή 

τους. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

συμμετέχουν στην διαμόρφωση 

του εκπαιδευτικού συμβολαίου. 

Εμπειρίες  Οι ενήλικες έχουν πολλαπλές ε-

μπειρίες και αποτελούν σημαντι-

κές πηγές μάθησης. 

Οι παιδαγωγικές τεχνικές που ε-

πιλέγονται θα πρέπει να εκμεταλ-

λεύονται τις εμπειρίες των ατό-

μων (π.χ. συζήτηση, ομαδικές ερ-

γασίες, κ.ά.). 

Μαθησιακή 

ετοιμότητα 

Οι ενήλικες επιδιώκουν την από-

κτηση χρήσιμων γνώσεων για 

την αποτελεσματική αντιμετώ-

πιση καταστάσεων που βιώνουν. 

Οι δραστηριότητες που εφαρμό-

ζονται θα πρέπει να συνδέονται 

με τις ανάγκες των εκπαιδευομέ-

νων. 

Μαθησιακός 

προσανατολισμός 

Οι ενήλικες θέλουν να αποκτή-

σουν συγκεκριμένες γνώσεις και 

όχι αφηρημένες ή ακαδημαϊκές 

γνώσεις. 

Τα παραδείγματα θα πρέπει να 

συνδέονται με πραγματικές κατα-

στάσεις και οι δραστηριότητες να 

έχουν άμεση πρακτική εφαρμογή. 

Κίνητρα Οι ενήλικες έχουν κυρίως εσωτε-

ρικά κίνητρα για μάθηση (όπως: 

αυτοεκτίμηση, εργασιακή ικανο-

ποίηση, κ.ά.). 

Η διατύπωση των διδακτικών 

στόχων του προγράμματος θα 

πρέπει να ενισχύσει κυρίως τα ε-

σωτερικά κίνητρα μάθησης. 

Πηγή: (Κόκκος, 2005; Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008; Knowles, 1973) [Μετά από προσαρμογή]. 
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1.4.2 Θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης  

Σύμφωνα με την θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης (Mezirow, 1991) τα ενήλικα ά-

τομα μεθερμηνεύουν τον κόσμο με βάση τις προσωπικές παραδοχές τους, οι οποίες ενδεχο-

μένως ορισμένες φορές να είναι λανθασμένες. Μία από τις βασικές θέσεις της θεωρίας του 

Mezirow είναι ότι η αλλαγή των βασικών αξιών και στάσεων των ατόμων αποτελεί την διερ-

γασία της μάθησης. Με άλλα λόγια, η μάθηση μετασχηματίζει την υπάρχουσα γνώση προ-

κειμένου να κατακτηθεί η νέα γνώση δηλαδή η νέα οπτική θεώρηση των πραγμάτων για τον 

κόσμο. Οι αρχές της θεωρίας στηρίζονται στην κριτική σκέψη, στον αναστοχασμό, στην 

ανταλλαγή απόψεων και στην αποδοχή των νέων ιδεών. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η διερ-

γασία της μετασχηματίζουσας μάθησης στην διδακτική πράξη πραγματώνεται με βάση τα 

ακόλουθα στάδια (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008, σ. 46): 

(1) Δίνεται ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα το οποίο πρέπει να επιλυθεί. 

(2) Οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να επιλύσουν το δίλλημα και τότε εκ των πραγμάτων 

βιώνουν μία διεργασία αυτο-εξέτασης η οποία αναδύει τα ανάλογα συναισθήματα. 

(3) Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της προηγούμενης διεργασίας αξιολογούν κριτικά τις διάφο-

ρες παραδοχές (αντιλήψεις). 

(4) Οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν ότι και τα άλλα άτομα βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις 

με αποτέλεσμα να επιθυμούν να μοιραστούν τις σκέψεις τους με αυτά. 

(5) Οι εκπαιδευόμενοι διερευνούν ενναλακτικούς τρόπους δράσης, νέους ρόλους και σχέ-

σεις προκειμένου να προσδιορίσουν το πλάνο δράσης.  

(6) Γίνεται η οργάνωση και ο σχεδιασμός του πλάνου δράσης. 

(7) Πραγματώνεται η απόκτηση των γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων προκειμένου να  

υλοποιηθεί το πλάνο δράσης.  

(8) Εφαρμόζονται οι νέοι ρόλοι. 

(9) Διενεργούνται οι κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να εδραιωθεί η αυτοπεποίθηση και 

οι ικανότητες για την προσαρμογή στους νέους ρόλους και τις σχέσεις.  

(10) Πραγματοποιείται η επανένταξη του θέματος με βάση τις αναδυόμενες προοπτικές. 

 

1.4.3 Θεωρία της εκπαίδευσης για την κοινωνική αλλαγή 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με την θεωρία της Εκπαίδευσης για την Κοι-

νωνική Αλλαγή είναι η μεταβολή των εδραιωμένων αξιών, στάσεων και προτύπων των ατό-

μων. Η αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται με την αμφισβήτηση των πρότερων παραδοχών μέσω 
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της διεργασίας του κριτικού στοχασμού (Freire, 1973). Άλλωστε, η θεωρία του Freire στη-

ρίζεται στην θέση ότι η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη και ότι αυτή συμβάλλει στην διαμόρ-

φωση της κοινωνικής αλλαγής (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008, σ. 41). Η μεθοδολογική προ-

σέγγιση της θεωρίας αυτής πραγματώνεται μέσω τριών σταδίων (Κόκκος, 2005; Τσιμπου-

κλή & Φίλλιπς, 2008, σ. 41): 

(α) Το Διερευνητικό (Investigative) στάδιο, το οποίο εντοπίζει σημαντικές λέξεις-κλειδιά 

και πραγματοποιεί την ανάλογη εννοιολογική αποσαφήνιση τους με βάση τον αριθμό 

των συλλαβών, την φωνητική αξία και το κοινωνικό νόημά τους. 

(β) Το Θεματικό (Thematization) στάδιο, το οποίο αναλύει θέματα με κοινωνική σημασία. 

Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ένα θέμα και αποδίδεται σε αυτό το κατάλληλο νό-

ημα και η κοινωνική σημασία του. Έπειτα υλοποιείται η σχετική επισκόπηση του νοή-

ματος του θέματος. 

(γ) Το στάδιο του Προβληματισμού (Problematization), το οποίο επιχειρεί μέσω της ανα-

στοχαστικής πρακτικής να επιτύχει την ενεργοποίηση των ατόμων για κοινωνική αλ-

λαγή. Με άλλα λόγια, η συνειδητοποίηση μία κατάστασης μέσω του κριτικού στοχα-

σμού οδηγεί τα άτομα στην κοινωνική δράση.  

 

1.5 Μεθοδολογία οργάνωσης της διδασκαλίας 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην εισαγωγή της εργασίας, ο νέος ρόλος των ακαδημαϊκών βι-

βλιοθηκών ‒ο εκπαιδευτικός‒ αναδεικνύει κυρίως το πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμέ-

νων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων των στελεχών τους. Με βάση την διαπίστωση 

αυτή θα ασχοληθούμε στην τρέχουσα ενότητα με θέματα που άπτονται της επιστήμης της 

Διδακτικής και αφορούν τον τρόπο οργάνωσης της ωριαίας διδασκαλίας. 

 

Εξ αρχής θα πρέπει να τονιστεί ότι η μεθοδολογική προσέγγιση του τρόπου οργάνωσης της 

διδασκαλίας πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων όσο και 

στην εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διδακτικής πρακτικής 

το στοιχείο που κυρίως διαφοροποιείται είναι οι αρχές που εφαρμόζονται, οι οποίες είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με τις αντίστοιχές θεωρίες μάθησης. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει 

ότι οι θεωρίες μάθησης επιδρούν κατά κύριο λόγο στο πώς θα διδαχθεί το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας.  
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1.5.1 Βασικές έννοιες της διδασκαλίας 

Οι βασικές έννοιες οι οποίες σχετίζονται με την μεθοδολογική οργάνωση της ωριαίας διδα-

σκαλίας είναι: το μοντέλο, η στρατηγική, η πορεία, η μέθοδο και η μορφή ή τεχνική της 

διδασκαλίας. Αυτές αναλύονται και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

(α)  «Μοντέλο διδασκαλίας» είναι ένα σύστημα εννοιών και σχέσεων που συνήθως έχει την 

μορφή αναπαράστασης και περιγράφει διάφορες καταστάσεις παιδαγωγικού χαρα-

κτήρα. Ορισμένα τέτοια μοντέλα είναι: το «Μοντέλο Ωριαίας Διδασκαλίας», το «Μο-

ντέλο Εκπαίδευσης» και το «Μοντέλο της Κριτικής Διδασκαλίας» (Ματσαγγούρας, 

2006, σσ. 152–158). 

(β) «Στρατηγική διδασκαλίας» είναι μία ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση ή σχέδιο διδα-

σκαλίας το οποίο στηρίζεται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές. Η στρατηγική κα-

θορίζει ένα σύνολο παραγόντων (π.χ. την μέθοδο ή την μορφή της διδασκαλίας) που 

διαμορφώνουν το πλαίσιο διεξαγωγής της διδασκαλίας,. Ορισμένες τέτοιες διδακτικές 

στρατηγικές είναι: η «επαγωγική στρατηγική για την διδασκαλία εννοιών και γενικεύ-

σεων», η «στρατηγική κατευθυνόμενης διερεύνησης», η «στρατηγική της άμεσης διδα-

σκαλίας», η «στρατηγική της εμπεδωτικής διδασκαλίας», η «ομαδοσυνεγατική στρατη-

γική» και η «στρατηγική ελεύθερης διερεύνησης» (Ματσαγγούρας, 2006, σσ. 162–167).   

(γ) «Πορεία διδασκαλίας» είναι μία διεργασία που αφορά το διαδικαστικό πλαίσιο της δι-

δασκαλίας δηλαδή την χρονική διάταξη των δραστηριοτήτων της διδασκαλίας. Η πο-

ρεία της διδασκαλίας εξαρτάται από την λογική σειρά που απορρέει από την επιλεγό-

μενη στρατηγική διδασκαλίας. Τα δύο πιο γνωστά είδη διδακτικής πορείας είναι η «τρι-

μερής πορεία» (πρόκτηση | επεξεργασία | εμπέδωση) και η «πενταμερής πορεία» (προ-

παρασκευή | προσφορά | σύγκριση | σύλληψη της έννοιας | εφαρμογή) (Ματσαγγούρας, 

2006, σ. 168). 

(δ) «Μέθοδος διδασκαλίας» είναι ένας όρος που είχε διττή σημασία, άλλοτε αναφέρεται 

στην νοητική επεξεργασία των δεδομένων (μέθοδος επεξεργασίας) και άλλοτε στο πώς 

της διδασκαλίας (μέθοδος διδασκαλίας). Η δεύτερη σημασία του όρου ουσιαστικά α-

φορά το γενικό οργανωτικό πλαίσιο της διδασκαλίας που σχετίζεται με τον προσδιορι-

σμό της αλληλουχίας των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων είναι η «επαγωγική μέθοδος» και η «απαγωγική 
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μέθοδος». Ενώ ορισμένες από τις μεθόδους διδασκαλίας είναι: η «αναλυτικό-συνθε-

τική», η «διερευνητική/ανακαλυπτική», η «συγκριτική» και η «διαθεματική» (Ματσαγ-

γούρας, 2006, σσ. 180–181). 

(ε) «Μορφή διδασκαλίας» αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης του μαθήματος και συν-

δέεται με την επικοινωνία και αλληλεπίδραση που πραγματοποιείται μεταξύ του εκ-

παιδευτικού, των εκπαιδευμένων και του αντικειμένου που διδάσκεται. Μερικές μορ-

φές διδασκαλίας είναι: η «μονολογική», η «διαλογική», η «διαλεκτική» και η «διερευ-

νητική» (Ματσαγγούρας, 2006, σ. 182). 

 

Πάντως, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην σημασία των 

εννοιών αυτών. Δηλαδή φαίνεται πως δεν δίνεται ένα σαφές και σταθερό νοηματικό περιε-

χόμενο σε αυτές. Αν και δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι οι έννοιες με την πάροδο 

του χρόνου εξελίσσονται και αποκτούν διαφορετικό νόημα, το οποίο εξαρτάται από διάφο-

ρους παράγοντες και παραμέτρους. Άλλωστε η Διδακτική επιστήμη συνεχώς εξελίσσεται 

και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που προκύπτουν (Ματσαγγούρας, 2000, σσ. 151–152). 

 

Με αφορμή την παραπάνω διαπίστωση αναφέρουμε ότι στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

χρησιμοποιείται συχνά ο όρος «Τεχνική διδασκαλίας ή διδακτική τεχνική ή εκπαιδευτική τε-

χνική». Με απλά λόγια, η τεχνική διδασκαλίας είναι το συγκεκριμένο μέσο (εργαλείο) με το 

οποίο υλοποιείται η διδακτική μέθοδος. Ο όρος αυτός φαίνεται να είναι συνώνυμος με τον 

όρο «μορφή διδασκαλίας». Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας είναι: η «εισήγηση ή διάλεξη», 

η «επίδειξη», η «συζήτηση ή διάλογος», οι «ερωταποκρίσεις», η «χιονοστιβάδα», ο «καταιγι-

σμός ιδεών», η «πρακτική άσκηση», οι «ομάδες εργασίας», το «παιχνίδι ρόλων», η «μελέτη 

περίπτωσης» και  η «εννοιολογική χαρτογράφηση» (Κόκκος, 1999). 

 

1.5.2 Μοντέλο προγραμματισμού διδακτικής ενότητας 

Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογικής οργάνωσης της διδασκαλίας θα αναφερ-

θούμε σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντώνται κάθε φορά που πραγμα-

τοποιείται η διαδικασία της οργάνωσης της διδασκαλίας. Αυτά τα ερωτήματα συνθέτουν το 

μοντέλο του προγραμματισμού μίας διδακτικής ενότητας όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από 

τον Mialaret (αναφέρεται στο Ματσαγγούρας, 2006, σσ. 154–155). Με άλλους όρους, το 

μοντέλο μέσω των ερωτημάτων που θέτει προσδιορίζει τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας 
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τα οποία είναι: το περιεχόμενο, οι διδακτικοί στόχοι, η ομάδα στόχου, η διαδικασία, το πλαί-

σιο αλληλεπίδρασης και τα μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας. Στην συνέχεια πα-

ρουσιάζεται σε συνοπτική μορφή (βλ. Πίνακα 1.3) το μοντέλο του προγραμματισμού μίας 

διδακτικής ενότητας. 

 

Πίνακας 1.3: Τα ερωτήματα που συνθέτουν  

το μοντέλο προγραμματισμού της διδακτικής ενότητας. 

Βασικά ερωτήματα Επιμέρους ερωτήματα 

 

Δομικό στοιχείο  

διδασκαλίας 

Τι θα διδάξω; Ποια θα είναι η διδακτέα ύλη; Περιεχόμενο 

Γιατί να διδάξω; Ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι της 

διδασκαλίας; 

Διδακτικοί  

στόχοι 

Σε ποιον θα διδάξω; Ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ο-

μάδας στόχου; 

Ομάδα στόχου 

Πώς θα διδάξω; Ποια μέθοδο και εκπαιδευτικές τεχνικές 

θα επιλέξω; 

Διαδικασία 

Ποια διδακτικά υλικά και εποπτικά μέσα 

θα χρησιμοποιήσω; 

Ποιο το πλαίσιο αλληλεπίδρασης μεταξύ 

του διδάσκοντα και των εκπαιδευομέ-

νων; 

Πλαίσιο  

αλληλεπίδρασης 

Τι και πώς θα αξιολογήσω; Με ποιο τρόπο και με ποια μέσα θα γίνει 

η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελε-

σμάτων; 

Μαθησιακά  

αποτελέσματα 

Πηγή: (Ματσαγγούρας, 2006) [Μετά από προσαρμογή]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση 

 

2.1 Οριοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Η εποχή που διανύουμε αναμφισβήτητα χαρακτηρίζεται ως «η εποχή του διαδικτύου», η 

οποία επιτρέπει την άμεση ανταλλαγή ιδεών, στάσεων, δεδομένων και πληροφοριών. Η αυ-

ξανόμενη χρήση του διαδικτύου από όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού της γης οδη-

γούν σε νέα δεδομένα που επηρεάζουν όλους του τομείς της ζωής της κοινωνίας. Ο τομέας 

της εκπαίδευσης αποδεχόμενος τα νέα δεδομένα προσαρμόζεται σε αυτά και ενσωματώνει 

νέες πρακτικές και προσεγγίσεις στην διδακτική πράξη.  

 

Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση υπήρξε τα τελευταία χρόνια, μία σημαίνουσα αλλαγή 

της παιδαγωγικής ανανέωσης των συστημάτων εκπαίδευσης των αναπτυγμένων χωρών (Κό-

μης, 2001, σ. 11). Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πλη-

ροφορικής στην εκπαιδευτική πρακτική επικράτησαν τρεις κύριες προσεγγίσεις: (i) η πλη-

ροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, (ii) η πληροφορική ως μέσο-εργαλείο γνώσης, 

έρευνας και μάθησης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και (iii) η πληροφορική ως συνδυα-

σμός των δυο προηγούμενων προσεγγίσεων. Επιπρόσθετα, η πληροφορική προσεγγίζεται 

τόσο ως στοιχείο γενικής κουλτούρας που πρέπει να κατακτηθεί όσο και ως κοινωνικό φαι-

νόμενο προς ανάλυση (Κόμης, 2001, σ. 11; Κόμης & Μικρόπουλος, 2001, σσ. 26–27). 

 

Από την άλλη πλευρά, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μία ενναλακτική προσέγγιση διδα-

σκαλίας και μάθησης κατακτά συνεχώς έδαφος. Αποτελεί μία νέα δυνατότητα που υποστη-

ρίζει, επικουρεί, βελτιώνει, θεραπεύει ή αντικαθιστά εξ ολοκλήρου –όταν αυτό απαιτείται 

από τις ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες ή το πλαίσιο του προγράμματος– την διά ζώσης δι-

δασκαλία και μάθηση.  

 

Η πορεία εξέλιξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ακολούθησε τρεις επιμέρους φάσεις οι 

οποίες συνδέονται με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή της. Πιο συγκεκρι-

μένα, η πρώτη φάση πραγματώθηκε με την χρήση έντυπου υλικό και αλληλογραφίας, η δεύ-

τερη με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων (τηλέφωνο, βίντεο, ηχητικά αρχεία, κ.ά.) και η 

τρίτη με την χρήση των ΤΠΕ (υπολογιστές, διαδίκτυο, έξυπνα κινητά, κ.ά.) (Μουζάκης, 
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2006, σσ. 19–21). Σήμερα η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνεται σχεδόν α-

ποκλειστικά με την χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου. Για το λόγο αυτό οι όροι 

«online εκπαίδευση», «εκπαίδευση από απόσταση», «online εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 

και «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» αποτελούν πλέον ισοδύναμες έννοιες και μπορούν να χρη-

σιμοποιούνται εκ περιτροπής. 

 

Ωστόσο, η «Ηλεκτρονική Μάθηση» (e-Learning) –που πολλές φορές συγχέεται με την έννοια 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης– αποτελεί μία από τις μεθόδους υλοποίησης της εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης, κατά την οποία η μαθησιακή διαδικασία πραγματώνεται μέσω των σύγ-

χρονων τεχνολογιών (Σοφός κ.ά., 2015, σ. 21). Αρκετές φορές χρησιμοποιείται και ο όρος 

«Τηλεκπαίδευση» ο οποίος σύμφωνα με τους Καρούλη & Πομπόρτση (2006) «είναι η σύ-

μπραξη τριών εκπαιδευτικών και τεχνολογικών εξελίξεων: της από απόσταση εκπαίδευσης, 

της εκπαίδευσης υποστηριζόμενης από υπολογιστή και των διαδικτυακών τεχνολογιών» (σ. 

16). Η τρέχουσα γενιά της ηλεκτρονικής μάθησης βασίζεται στο διαδίκτυο (Web) και στους 

συνδεδεμένους υπολογιστές. Ενώ η μελλοντική γενιά επιδιώκει να διασυνδέσει όλες τις η-

λεκτρονικές συσκευές (π.χ. υπολογιστές, smartphones, templets) με τα ηλεκτρονικά περι-

βάλλοντα μάθησης (Keegan, 2001). Κατά επέκταση να επιτύχει την διαλειτουργικότητα 

(interoperability) αυτών των συστημάτων με τα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευ-

τικού υλικού. 

 

Ειδικότερα, οι τύποι (τρόποι) υλοποίησης της διαδικτυακής e-μάθησης (Βλ. Εικόνα 2.1) εί-

ναι η αυτομάθηση, η υποβοηθούμενη μάθηση, η τηλε-διδασκαλία και η τηλε-καθοδήγηση 

(Σοφός κ.ά., 2015, σσ. 155–159). Ο τρόπος επικοινωνίας των εμπλεκομένων οντοτήτων 

στους δύο πρώτους τύπους πραγματώνεται ασύγχρονα δηλαδή χωρίς την ταυτόχρονη συμ-

μετοχή των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με άλλα λόγια, ασυνεχώς με χρο-

νική καθυστέρηση. Ενώ, στους δύο επόμενους τύπους πραγματώνεται σύγχρονα δηλαδή με 

ταυτόχρονη συμμετοχή των οντοτήτων σε πραγματικό χρόνο (Καρούλης & Πομπόρτσης, 

2006, σ. 45).  
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Πηγή: (Σοφός κ.ά., 2015) [Μετά από προσαρμογή]. 

Εικόνα 2.1: Τύποι υλοποίησης της διαδικτυακής e-μάθησης. 

 

Ο Μαρκασιώτης (2005, σσ. 24–25) αναφέρει ότι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 

την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης είναι τα «Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης - ΣΔΜ» 

(Learning Management Systems ‐ LMS), η ασύγχρονη και σύγχρονη τεχνολογία. Ειδικότερα, 

ο όρος ΣΔΜ στην διεθνή βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται και με άλλους παρεμφερείς όρους 

που παρουσιάζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς τέτοιους 

όρους όπως (Coates, James, & Baldwin, 2005): «Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης» 

(Learning Management Systems-LMS), «Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου» (Content 

Management Systems-CMS), «Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων» (Course Management 

Systems), «Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου» (Learning Content Manage-

ment Systems-LCMS), «Εκπαιδευτικά Συστήματα Διαχείρισης» (Instructional Management 

Systems). 

 

Μία ενναλακτική πρόταση αναφοράς όλων των πιο πάνω όρων, –εγκολπώνονταν την σύγ-

χρονη ολιστική προσέγγιση που επιβάλει η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη των συστημάτων–  

αποτελεί ο όρος «Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Μάθησης» (e-Learning Platforms), ο οποίος α-

ναφέρεται σε όλα τα διαδικτυακά συστήματα που παρέχουν ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό 

περιβάλλον μέσω του οποίου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία (Σοφός κ.ά., 

2015, σ. 175). 

 



24 

Ωστόσο ‒στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων των επιστημονικών πεδίων‒ εμφανίστηκε 

ο γενικός όρος «Μεικτή Μάθηση» (Blended Learning), ο οποίος αναφέρεται στην μαθησιακή 

προσέγγιση που συνδυάζει διάφορες μεθόδους διδασκαλίας και μορφές μάθησης. Επίσης, 

εμφανίστηκε και ο ειδικός όρος «Μεικτή Ηλεκτρονική Μάθηση» (Blended e-Learning), ο ο-

ποίος αναφέρεται στην μαθησιακή προσέγγιση η οποία αναμειγνύει τόσο δραστηριότητες 

ηλεκτρονικής μάθησης όσο και πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Άλλωστε, ο όρος τονίζει 

τον κεντρικό ρόλο των τεχνολογιών στην εφαρμογή της μεικτής μάθησης και δίνει έμφαση: 

στην πρόσβαση και την ευελιξία, την ενίσχυση της διδασκαλίας στην τάξη, τις μαθησιακές 

δραστηριότητες και τον μετασχηματισμό του τρόπου που τα άτομα μαθαίνουν (Wu κ.ά., 

2010). 

 

Αναλύοντας λίγο ακόμη τον όρο θα λέγαμε ότι οι βασικές συνιστώσες του είναι ο χρόνος 

(συγκεκριμένη ώρα ή μη), ο τόπος (διαδίκτυο ή τάξη) και η διδακτική προσέγγιση (αυτορ-

ρυθμιζόμενη ή συνεργατική μάθηση). Με άλλα λόγια, η μεικτή ηλεκτρονική μάθηση αναμι-

γνύει διάφορες δραστηριότητες που βασίζονται στην (Alonso, López, Manrique, & Viñes, 

2005):  

(α) «Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση» (Self-regulated Learning) η οποία επιτρέπει την αυτορ-

ρυθμιζόμενη πρόσβαση στην γνώση χωρίς χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. 

(β) «Ζωντανή Ηλεκτρονική Μάθηση» (Live e-Learning) η οποία λαμβάνει χώρα σε μία ει-

κονική τάξη σε καθορισμένη ώρα. Αυτή η μορφή μάθησης επιτρέπει την συνεργασία 

και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων της εικονικής τάξης. 

(γ) «Παραδοσιακή Εκπαίδευση στην Τάξη» (Traditional Classroom Training) η οποία ανα-

φέρεται στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία που πραγματοποιείται στο χώρο της 

φυσικής τάξης σε προγραμματισμένη χρονική στιγμή. 

 

2.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών 

Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι μία 

εύκολη διαδικασία. Η μετατόπιση από την παραδοσιακή διδασκαλία στην αξιοποίηση νέων 

μεθόδων και τεχνολογιών αναδύει ορισμένες δυσκολίες. Ωστόσο, η βασικότερη δυσκολία 

είναι ο χρόνος προσαρμογής των εμπλεκόμενων οντοτήτων (δηλαδή των διδασκομένων και 

του διδάσκοντα) στον νέο τρόπο διδασκαλίας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι διαπιστώθηκε 
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ότι παρουσίασαν δυσκολία προσαρμογής στη δομή των online μαθημάτων, την διαχείριση 

του χρόνου και την διατήρηση του κινήτρου για μάθηση (Rovai & Jordan, 2004).   

 

Σε γενικές πάντως γραμμές, οι διαπιστώσεις των ερευνητών συγκλίνουν στο γεγονός ότι υ-

πάρχουν δύο κυρίαρχα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η εκπαίδευση από από-

σταση, τα οποία είναι: 

(1) Η ενσωμάτωση η οποία αφορά την εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή του εκπαιδευομέ-

νου τόσο με τα θεσμικά όργανα όσο και με τους άλλους εκπαιδευόμενους. Συνήθως τα 

αισθήματα που εμφανίζονται είναι η απομόνωση και η μη ενσωμάτωση στο εκπαιδευ-

τικό πλαίσιο.  

(2) Τα κίνητρα. Το πρόβλημα των κινήτρων είναι αρκετά περίπλοκο καθώς οι παράγοντες 

που επιδρούν στην ενεργοποίηση των κινήτρων είναι αρκετοί, όπως: το προσωπικό εν-

διαφέρον, η προσωπικότητα, οι προοπτικές απασχόλησης, οι γνωστικές ικανότητες, οι 

περιστάσεις της ζωής, κ.ά. Ωστόσο, οι ερευνητές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ε-

νεργοποίηση των ατομικών κινήτρων προκειμένου να επιτευχθεί η μάθηση από από-

σταση (Hughes, 2007).   

 

Με βάση την βιβλιογραφία, οι αναμενόμενες δυσκολίες που παρουσιάζει η online εξ απο-

στάσεως εκπαίδευση αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με μία πιο ευέλικτη προσέγγιση, το 

μοντέλο της μεικτής μάθησης. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

με την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Ουσιαστικά επιτυγχάνεται μία πιο ομαλή διάβαση 

από την διά ζώσης διδασκαλία στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Είναι προφανές ότι η μεικτή 

μάθηση αποτελεί μία πιο ισχυρή εκπαιδευτική εμπειρία η οποία εκμεταλλεύεται τα πλεονε-

κτήματα και των δύο μεθοδολογικών προσεγγίσεων (Rovai & Jordan, 2004). Πιο συγκεκρι-

μένα, η μεικτή μάθηση αξιοποιεί τόσο την ηλεκτρονική μάθηση με την ευελιξία εκμάθησης 

που παρέχει όσο και την διά ζώσης μάθηση η οποία διατηρεί την προσωπική επαφή της 

παραδοσιακής τάξης (Norberg, Dziuban, & Moskal, 2011). 

 

Η μεικτή μάθηση φαίνεται ότι προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για να γίνει η κύρια εκ-

παιδευτική δραστηριότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σχετική έρευνα (Dziuban κ.ά., 

2011) που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι η μεικτή μάθηση οδηγεί σε θετικά μαθησιακά απο-

τελέσματα και σε χαμηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης του προγράμματος μάθησης σε σύ-

γκριση με την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία και την ηλεκτρονική μάθηση. Επίσης τα 
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επίπεδα ικανοποίησης των φοιτητών ήταν υψηλότερα γι’ αυτή την μορφή μάθησης. Τέλος, 

η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν την μεικτή μορφή διδασκαλίας έναντι 

της διά ζώσης διδασκαλίας.  

 

Τα αποτελέσματα από μία άλλη έρευνα δράσης (Hughes, 2007) σχετικά με την εφαρμογή 

της μεικτής διδασκαλίας έδειξαν ότι ο συνδυασμός των καλοσχεδιασμένων μαθημάτων, η 

ενσωμάτωση στοιχεία ενθάρρυνσης και προληπτικής βοήθειας αποτελούν στοιχεία που αυ-

ξάνουν τα ποσοστά συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην μελέτη του διδακτικού υλικού. 

Άλλη σχετική έρευνα αναφέρει ότι η χρήση των ΤΠΕ δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική 

εφόσον επιβάλλεται στους εκπαιδευομένους ως διαδικασία αντικατάστασης των παραδοσια-

κών διαδικασιών όπως είναι οι διαλέξεις. Από τα συμπεράσματα της έρευνας διαφαίνεται 

ότι μπορούν οι δύο μορφές διδασκαλίας να είναι αποτελεσματικές, εφόσον αυτές αναμιγνύ-

ονται προσεκτικά και λειτουργούν παράλληλα, συμπληρώνοντας η μια την άλλη προς ένα 

κοινό στόχο (O’Toole & Absalom, 2003).  

 

Τέλος, θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην τονίσουμε ότι η χρήση των ΤΠΕ στην  

υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αν και φαίνεται ότι συνεχώς ανθίζει, δεν έχει 

ακόμη ενσωματώσει πλήρως τις παιδαγωγικές αρχές της διδασκαλίας και της μάθησης. Με 

άλλους όρους, φαίνεται να υπάρχει μία σημαντική δυσλειτουργία μεταξύ της αφθονίας των 

τεχνολογικών εργαλείων και της έλλειψης ή μη ύπαρξης διδακτικών αρχών στο πλαίσιο ε-

φαρμογής της ηλεκτρονικής μάθησης (Alonso κ.ά., 2005).   

 

2.3 Σύστημα διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS  

Το «LAMS - Learning Activity Management System» (Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών 

Δραστηριοτήτων) είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης  το οποίο επιτρέπει την δημιουργία 

και εκπόνηση ψηφιακών σχεδίων μαθημάτων. Με απλούς όρους, το LAMS είναι μία ηλε-

κτρονική πλατφόρμα μάθησης η οποία υποστηρίζει τον «Σχεδιασμό της μάθησης» (Learning 

Design). Δηλαδή το σύστημα αυτό εστιάζει στα εργαλεία δραστηριοτήτων που απαιτούνται 

για την υποστήριξη του μαθήματος και όχι στο περιεχόμενό του. Μέσω του οπτικού περι-

βάλλοντος του LAMS ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του ακολουθίες 
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μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι ακολουθίες απεικονίζουν την αλληλουχία των δραστηριο-

τήτων που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι κατά την μελέτη μίας διδακτικής 

ενότητας ή ενός θέματος (Dalziel, 2006; Papadakis & Ziskos, 2015).    

 

2.3.1 Εμπειρίες από την χρήση του LAMS 

Το LAMS χρησιμοποιείται παγκοσμίως από εκατοντάδες οργανισμούς και εκπαιδευτικά ι-

δρύματα και έχει αξιοποιηθεί από όλες τις μορφές εκπαίδευσης δηλαδή την τυπική εκπαί-

δευση, την μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. Ενδεικτικά παραδείγματα χρήση 

το LAMS στον ελλαδικό χώρο είναι: το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας και το Εργαστήριο Εκπαιδευ-

τικής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μεθοδολογίας (LAMS Foundation Wiki, 2009b). Επίσης, 

στο πλαίσιο διάδοσης και αξιοποίησής του δημιουργήθηκε η ελληνική κοινότητα εκπαιδευ-

τικών του LAMS, η οποία έχει ως σήμερα περίπου 620 εγγεγραμμένα μέλη και παρέχει κυ-

ρίως εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθησή του (http://blogs.sch.gr/groups/lams/). 

 

Σε ερευνητικό επίπεδο, διεθνώς έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες που αξιολογούν 

την χρήση και την καταλληλόλητα του LAMS ως εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης. Μια τέ-

τοια έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία από τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό JISC 

(Joint Information Systems Committee), ο οποίος ασχολείται με την επιμόρφωση σε ψηφια-

κές δεξιότητες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα βασικότερα πορίσματα της έρευνας έδει-

ξαν ότι το LAMS: (α) είναι εύκολο στην χρήση του, (β) υποστηρίζει διάφορες διδακτικές 

προσεγγίσεις, (γ) ενεργοποιεί την συμμετοχή των εκπαιδευομένων, (δ) παρέχει εξατομικευ-

μένη μάθηση και (ε) έχει περιορισμένες δυνατότητες στην υποστήριξη γραφικών 

(Masterman & Lee, 2005). Άλλη μία έρευνα του οργανισμού JISC ασχολήθηκε με την δη-

μιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενσωματώθηκαν τόσο στο LAMS όσο 

και στην πλατφόρμα Moodle στο πλαίσιο ενός μεικτού μοντέλου μάθησης. Τα δύο συστή-

ματα διερευνήθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί πιο από τα δύο υποστηρίξει καλύτερα συ-

νεργατικές προσεγγίσεις μάθησης (Jameson, Ferrell, Kelly, Walker, & Ryan, 2006). 

 

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την επιστημονική κοινότητα ήταν η ανταλλαγή και η επα-

ναχρησιμοποίηση των σχεδίων μάθησης του LAMS. Για το σκοπό αυτό τρία πανεπιστήμια 

http://blogs.sch.gr/groups/lams/
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της Αγγλία διερεύνησαν το ζήτημα αυτό, αφού πρώτα δημιούργησαν τις δικές τους ακολου-

θίες μαθησιακών δραστηριοτήτων. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η πρακτική της 

επαναχρησιμοποίησης σχεδίων μάθησης κατά κύριο λόγο δεν εφαρμόζεται. Συνήθως το 

κάθε ίδρυμα δημιουργεί το δικό του ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο  προσαρμόζει στο 

πρόγραμμα σπουδών του. Η ανταλλαγή ψηφιακού υλικό αποτελεί απλός μία πηγή έμπνευσης 

(Lucas, Masterman, Lee, & Gulc, 2006). 

 

Σε γενικές πάντως γραμμές οι διάφορες έρευνες που αφορούν το LAMS επικεντρώνονται 

στην αξιολόγησή του η οποία αφορά είτε την υποστήριξη διάφορων γνωστικών αντικειμέ-

νων σε διάφορα πλαίσια (π.χ. τυπική εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενη-

λίκων) και μορφές (π.χ. εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διά ζώσης εκπαίδευση, μεικτή εκπαί-

δευση) εκπαίδευσης, είτε την ενσωμάτωση συγκεκριμένων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και 

την δημιουργία αντίστοιχων σχεδίων μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση οι έρευνες αυτές τονί-

ζουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του LAMS τα οποία σχετίζονται με τις μαθησιακές ε-

μπειρίες των ατόμων. Ως εκ τούτο, τα ερευνητικά δεδομένα παροτρύνουν την αξιοποίησή 

του στην εκπαιδευτική διεργασία (Ζήσκος & Παπαδάκης, 2015; Λαζαρόπουλος κ.ά., 2013; 

Παπαζώη κ.ά., 2014; Papadakis & Ziskos, 2015; Skillen, 2006).  

 

2.3.2 Βασικά χαρακτηριστικά του LAMS 

Οι λόγοι επιλογής και αξιοποίησης του  LAMS στην εκπαιδευτική διεργασία είναι αρκετοί 

και συνδέονται με τα βασικά χαρακτηριστικά του. Πιο συγκεκριμένα, το LAMS (LAMS 

Foundation Wiki, 2009a): 

✓ είναι ένα δωρεάν και ανοικτό λογισμικό το οποίο χορηγείται με άδεια General Public 

License v2. 

✓ διαθέτει ένα ευχάριστο περιβάλλον διεπαφής τόσο για την δημιουργία των μαθησιακών 

ακολουθιών όσο και για την εκτέλεσή τους. 

✓ περιλαμβάνει ποικίλα εργαλεία δραστηριοτήτων όπως: πίνακα ανακοινώσεων, διαμοί-

ραση πόρων, υποβολή αρχείων, αξιολόγηση, εννοιολογική χαρτογράφηση, κ.ά.  

✓ επιτρέπει μέσω του περιβάλλοντος εποπτείας τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την 

ανίχνευση των ενεργειών των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο. 

✓ επιτρέπει την επεξεργασία (εισαγωγή ή διαγραφή) του περιεχομένου των δραστηριο-

τήτων ενώ αυτές εκτελούνται από τους εκπαιδευομένους. 
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✓ δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διαμοιράζονται τα σχέδια μαθημάτων 

που δημιουργούν έτσι ώστε αυτά να επαναχρησιμοποιούνται ή να αναπροσαρμόζονται 

από άλλους εκπαιδευτικούς.  

✓ μπορεί να ενσωματωθεί ως μέρους ενός άλλου συστήματος διαχείρισης μάθησης (π.χ. 

στο Moodle, στο Sakai, στο Blackboard, κ.ά.) 

✓ παρέχει υποστήριξη σε τεχνικά και εκπαιδευτικά θέματα κυρίως μέσω της διεθνής κοι-

νότητας του LAMS (http://lamscommunity.org). 

 

2.3.3 Εργαλεία δραστηριοτήτων στο LAMS 

Τα εργαλεία δραστηριοτήτων του LAMS ανάλογα με τις διεργασίες που υποστηρίζουν ομα-

δοποιούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (βλ. Εικόνα 2.2): (α) τα εργαλεία πληροφόρη-

σης (Informative), (β) τα εργαλεία αξιολόγησης (Assessment), (γ) τα εργαλεία ανατροφοδό-

τησης (Reflective) και (δ) τα εργαλεία συνεργασίας (Collaboration). Για την διευκόλυνση 

της αναγνώρισης των τεσσάρων κατηγοριών, κάθε ομάδα δραστηριοτήτων έχει ένα μονα-

δικό χρώμα. Αυτά τα χρώματα κατά αντιστοιχία είναι το πορτοκαλί, το μωβ, το πράσινο και 

το κίτρινο. Επιπλέον, υπάρχουν και ορισμένα εργαλεία συνδυασμού δραστηριοτήτων αλλά 

και ορισμένα εργαλεία διαχείρισης. Όλα αυτά τα εργαλεία δραστηριοτήτων παρουσιάζονται 

στο Παράρτημα Α.  

 

 

Εικόνα 2.2: Τα εργαλεία δραστηριοτήτων του LAMS. 

 

 

http://lamscommunity.org/
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2.3.4 Περιβάλλον εργασίας του LAMS 

Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει το LAMS για την δημιουργία των ακολου-

θιών μαθησιακών δραστηριοτήτων πρέπει είτε να εγκαταστήσει το LAMS σε ένα server είτε 

να εγγραφή σε μία δωρεάν υπηρεσία LAMS (δηλαδή ένα server LAMS). Εφόσον, επιλέξει 

την δεύτερη περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία LessonLAMS 

(http://www.lessonlams.com/lams/cloud/index.do) η οποία ανά λογαριασμό χρήστη (ανά εκ-

παιδευτικό) υποστηρίζει την δωρεάν συμμετοχή 30 εκπαιδευομένων στην εκπόνηση μαθη-

σιακών ακολουθιών. Οι τρεις βασικοί ρόλοι χρηστών στην υπηρεσία LessonLAMS είναι: ο 

«Συγγραφέας» (Author), ο «Επόπτης» (Monitor) και ο «Εκπαιδευόμενος» (Learner).  

 

Μόλις ο εκπαιδευτικός εισαχθεί στην υπηρεσία LessonLAMS μπορεί να αρχίσει την δη-

μιουργία μίας ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων επιλέγονταν το κουμπί «Full 

Author» (βλ. Εικόνα 2.3). Αμέσως, ανοίγει το περιβάλλον συγγραφής (βλ. Εικόνα 2.4) σε 

ένα ανεξάρτητο παράθυρο. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου υπάρχουν τα εργαλεία 

δραστηριοτήτων τα οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να τα επιλέξει και να τα μεταφέρει (με την 

διαδικασία drag-and-drop) μέσα στην επιφάνεια σχεδίασης. Στην συνέχεια μπορεί να ενώσει 

τις διάφορες δραστηριότητες μεταξύ τους με αντίστοιχα βέλη (μεταβάσεις) και έτσι να δη-

μιουργήσει την ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

 

 

Εικόνα 2.3: Στιγμιότυπο αρχικής οθόνης του εκπαιδευτικού στο LessonLAMS. 

http://www.lessonlams.com/lams/cloud/index.do
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Εικόνα 2.4: Στιγμιότυπο περιβάλλοντος συγγραφής στο LessonLAMS. 

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της σχεδίασης της μαθησιακής ακολουθίας, ο εκπαιδευτι-

κός πρέπει να ενσωματώσει το αντίστοιχο περιεχόμενο σε κάθε δραστηριότητα. Η ενέργεια 

αυτή πραγματοποιείται κάνοντας διπλό κλικ στην δραστηριότητα. Αμέσως θα ανοίξει το πε-

ριβάλλον εισαγωγής μαθησιακού περιεχομένου (βλ. Εικόνα 2.5) σε ένα ανεξάρτητο παρά-

θυρο. Μέσω του περιβάλλοντος αυτού ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισάγει το μαθησιακό πε-

ριεχόμενο και να πραγματοποιήσει ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν την συγκεκρι-

μένη δραστηριότητα.  

 

 

Εικόνα 2.5: Στιγμιότυπο περιβάλλοντος εισαγωγής μαθησιακού περιεχομένου στο 

LessonLAMS. 
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Το επόμενο βήμα που πρέπει να πραγματοποιήσει ο εκπαιδευτικός είναι να κάνει ορατή την 

ακολουθία δραστηριοτήτων στους εκπαιδευόμενους. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ο εκπαι-

δευτικός να παρακολουθεί την δράση των εκπαιδευμένων μέσω του περιβάλλοντος επο-

πτείας (βλ. Εικόνα 2.6). Δηλαδή ο εκπαιδευτικός αποκτά τον ρόλο του επόπτη.  

 

  

Εικόνα 2.6: Στιγμιότυπο περιβάλλοντος εποπτείας στο LessonLAMS. 

 

Το αρχικό περιβάλλον (βλ. Εικόνα 2.7) που θα αντικρίσει ο εκπαιδευόμενος όταν εισαχθεί 

πρώτη φορά στην υπηρεσία  LessonLAMS εμπεριέχει όλες τις ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων που μπορεί να εκπονήσει ο χρήστης.  

 

 

Εικόνα 2.7: Στιγμιότυπο περιβάλλοντος αρχικής οθόνης του εκπαιδευομένου στο 

LessonLAMS. 
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Επιλέγοντας ο εκπαιδευόμενος μία από τις ακολουθίες δραστηριοτήτων θα ανοίξει το μαθη-

σιακό περιβάλλον (βλ. Εικόνα 2.8) σε ένα ανεξάρτητο παράθυρο. Στην αριστερά πλευρά του 

παραθύρου υπάρχει η μπάρα προόδου μέσω της οποίας ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί την 

πρόοδό του. Ακριβώς κάτω υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο λειτουργεί  ως σημειωματάριο. 

Ενώ στο κεντρικό τμήμα του παραθύρου βρίσκεται ο χώρος του εκπαιδευτικού περιεχομέ-

νου. Ο εκπαιδευόμενος υποχρεωτικά θα πρέπει να ακολουθήσει την γραμμική πορεία της 

ακολουθίας. Εφόσον την ολοκληρώσει δεν μπορεί να την εκτελέσει πλέον σειριακά, ωστόσο 

μπορεί να ξαναδεί οποιαδήποτε δραστηριότητα επιλέγοντας αυτή από την μπάρα προόδου 

και κάνοντας διπλό κλικ πάνω της. 

 

 

 

Εικόνα 2.8: Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος στο LessonLAMS. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιβλιοθήκες και πληροφοριακή παιδεία 

 

3.1 Βασικές έννοιες  

 

3.1.1 Βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης  

Η σταδιακή αύξηση των γραπτών κειμένων δημιούργησε την ανάγκη της αρχειοθέτησής και 

της καταγραφής τους. Έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκαν οι πρώτες βιβλιοθήκες αλλά και άρ-

χισαν να καθιερώνονται τα διάφορα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την καταγραφή, 

διαχείριση, ανάκτηση και αξιοποίηση των δεδομένων αυτών.  Αρχικά, εμφανίστηκε το επι-

στημονικό πεδίο της «Βιβλιοθηκονομίας» (Librarianship) και της «Τεκμηρίωσης» 

(Documentation). Τα δύο επιστημονικά πεδία ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή 

με τα διάφορα τεκμήρια (π.χ. βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, φωτογραφίες, κ.ά.) αλλά έχουν 

διαφορετικό προσανατολισμό λειτουργίας και απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό. Με συ-

ντομία, θα λέγαμε ότι η βιβλιοθηκονομία εξασφαλίζει την πρόσβαση στο ίδιο το τεκμήριο, 

ενώ η τεκμηρίωση διασφαλίζει την πρόσβαση στην πληροφορία ενός τεκμηρίου. Επομένως, 

αντιλαμβανόμαστε ότι το κοινό της Τεκμηρίωσης είναι πιο περιορισμένο σε σχέση με το 

κοινό της Βιβλιοθηκονομίας το οποίο είναι πιο ευρύτερο (Μπώκος, 2001, σσ. 6–8). 

 

Μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου οι διάφορες εξελίξεις που ακολούθησαν δη-

μιουργήσαν το επιστημονικό πεδίο της «Επιστήμης της Πληροφορίας» (Information Science), 

το οποίο ουσιαστικά αντικατέστησε το πεδίο της «Τεκμηρίωσης». Ορισμένες από τις βασικές 

εξελίξεις αυτής της περιόδου ήταν: (α) η γένεση νέων πληροφοριών και η ραγδαία αύξηση 

του όγκου τους, (β) η εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, (γ) η αναγνώριση της ση-

μασίας της πληροφορίας ως πολύτιμο «αγαθό» και (δ) η καθιέρωση και ανάδειξη νέων επι-

στημονικών πεδίων που συσχετιζόταν άμεσα με την χρήση των πληροφοριών (Μπώκος, 

2001, σ. 5). Ωστόσο, το πεδίο της «Βιβλιοθηκονομίας» και της «Επιστήμης της Πληροφο-

ρίας» έχουν ως κύριο έργο την πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου κοινού. Επομένως, θα 

λέγαμε ότι η «Επιστήμη της Πληροφόρησης» (Library and Information Science- LIS) αποτε-

λεί ένα ευρύτερο επιστημονικό πεδίο που εμπεριέχει τόσο την «Επιστήμη της Πληροφορίας» 

όσο και άλλες επιστήμες όπως: την «Βιβλιοθηκονομία», την «Πληροφορική», κ.ά. (Μπώκος, 

2001). 
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Ειδικότερα, η εξέλιξη της «Επιστήμης της Πληροφορικής» (Computer Science) έδωσε λύση 

στις αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της καταγραφής, οργάνωσης, 

ανάκτησης και αξιοποίησης των δεδομένων και πληροφοριών. Η συνολική διαδικασία δια-

χείρισης των δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ονομάστηκε «Επεξεργασία Δε-

δομένων (Data Processing)». Ωστόσο, το γεγονός ότι οι υπολογιστές μπορούν να επεξεργά-

ζονται τόσο δεδομένα όσο και πληροφορίες, οδήγησε στην αντικατάσταση του όρου «Επε-

ξεργασία Δεδομένων» με τον όρο «Επεξεργασία Πληροφοριών» (Information Processing) 

(Reilly, Ralston, & Hemmendinger, 2000). Ταυτοχρόνως, η απαίτηση της περιγραφής των 

χαρακτηριστικών των δεδομένων με σκοπό την τεκμηρίωσή τους, οδήγησε στην δημιουργία 

ενός νέου όρου τα «Μετaδεδομένα (Metadata)», ο οποίος αναφέρεται σε δεδομένα που πε-

ριγράφουν άλλα δεδομένα (Caplan, 2003).  

 

Εν κατακλείδι, παρατηρούμε ότι οι διάφορες εξελίξεις (τεχνολογικές, επιστημονικές, κοινω-

νικές, κ.ά.) συμπαρασύρουν τα διάφορα επιστημονικά πεδία, τόσο στον τρόπο που αντιμε-

τωπίζουν τις νέες ανάγκες που προκύπτουν όσο και στον τρόπο που προσαρμόζονται σε αυ-

τές (π.χ. την διαχείριση και μετεξέλιξη της αντίστοιχης ορολογίας). 

 

3.1.2 Πληροφοριακή παιδεία  

Άλλη μία έννοια που σχετίζεται με τους βιβλιοθηκονόμους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των 

χρηστών τους είναι η «Πληροφοριακή Παιδεία» (Information Literacy). Στην έννοια αυτή 

αποδίδονται διάφοροι ορισμοί, ωστόσο ο πιο διαδεδομένος είναι ο ορισμός που έχει δοθεί 

από την American Library Association (ALA) το 1998, ο οποίος αναφέρει τα εξής «Για να 

είναι  ένα  άτομο  πληροφοριακά  εγγράμματο,  πρέπει  να  είναι  ικανό  να  αναγνωρίζει  

πότε  η πληροφορία  είναι  απαραίτητη  και  να  έχει  την  ικανότητα  να  εντοπίζει, να 

αξιολογεί  και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την αναγκαία  πληροφορία. Τα πληροφο-

ριακά εγγράμματα άτομα είναι εκείνα που έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν» (όπως αναφέρεται 

στο Lau, 2016). Δηλαδή η Πληροφοριακή Παιδεία δεν αφορά τις βιβλιογραφικές δεξιότητες 

των ατόμων, αλλά κυρίως αναφέρεται στην ορθή χρήση των πληροφορίων. Ωστόσο, στο 

πλαίσιο του πληροφοριακού γραμματισμού εμφανίστηκαν και άλλοι όροι που σχετίζονται 

με την Πληροφοριακή Παιδεία όπως: η «εκπαίδευση χρηστών», η «βιβλιογραφική εκπαί-

δευση», η «πληροφοριακή επάρκεια», οι «πληροφοριακές δεξιότητες», κ.ά. (Κορομπίλη & 

Τόγια, 2015). 
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3.1.3 Βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές 

Μία επιστημονική εργασία είναι αναγκαίο να τεκμηριώνεται προκειμένου να γίνεται αποδε-

κτή από την επιστημονική κοινότητα, μέσω της «Βιβλιογραφία» (Bibliography) ή αλλιώς 

των «Βιβλιογραφικών παραπομπών ή αναφορών» (Bibliographic citation). Ο πρώτος όρος 

είναι πιο γενικός και αναφέρεται στην «συστηματική καταγραφή και κατάταξη  βιβλίων,  

περιοδικών  και  άλλων  εκδόσεων  ή  δημοσιευμάτων  που  αφορούν  κάποιο  θέμα» (όπως 

αναφέρεται στο Καπιδάκης, Λαζαρίνης, & Τοράκη, 2015). Ενώ ο δεύτερος όρος αφορά την 

διεργασία που πραγματοποιείται έτσι ώστε ο συγγραφέας ενός κειμένου κάθε φορά που χρη-

σιμοποιεί δεδομένα (απόψεις, ιδέες, σκέψεις, αποσπάσματα, πορίσματα, κ.ά.) από μια άλλη 

πηγή/τεκμήριο (βιβλίο, άρθρο, διπλωματική εργασία, κ.ά.)  να μπορεί να τα αναφέρει με τον 

κατάλληλο τρόπο. Με άλλα λόγια η έννοια της βιβλιογραφικής παραπομπής και αναφοράς 

αναφέρεται στον συνδυασμό τόσο της παραπομπής (citation) στο σώμα του κειμένου όσο 

και της βιβλιογραφικής αναφοράς (reference) στο τέλος του εγγράφου (‘Citation’, 2016). 

Ορισμένοι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την χρήση της βιβλιογραφίας σε μία εργασία 

είναι  (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2010):  

✓ η επιστημονική εγκυρότητα και υποστήριξή της και κατά επέκταση η αποδοχή της, 

✓ η επαλήθευση των στοιχείων παράθεσης,  

✓ η διάδοση της επιστημονικής γνώσης μέσω της δυνατότητας αντλήσεις επιπρόσθετων 

πληροφορίων από την αρχική πηγή και  

✓ η αποφυγή της λογοκλοπής ή πλαγιαρισμού (plagiarism) άλλου έργου. 

 

Η καθιέρωση της βιβλιογραφικής αναφοράς από την επιστημονική κοινότητα, οδήγησε στην 

αναγκαιότητα ενός άρτιου και οργανωμένου τρόπου παρουσίασης της αναφοράς. Κάθε επι-

στημονικός κλάδος (παιδαγωγικός, τεχνολογικός, υγείας, οικονομίας και διοίκησης, κ.ά.) 

αλλά και κάθε μέσο δημοσίευσης της γνώσης (περιοδικό, συνέδριο, εκδοτικός οίκος, κ.ά.) 

ανέπτυξε το δικό του πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών (citation styles). Το πρότυπο αυτό 

καθορίζει με σαφήνεια τον τρόπο παρουσίασης τόσο της παραπομπής όσο και της βιβλιο-

γραφικής λίστας αναφοράς (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 

2010). 
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3.2 Εκπαίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες  

Πριν ασχοληθούμε με θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των χρηστών στις ελληνι-

κές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφερθούμε συνοπτικά στο ζήτημα 

που αφορά την παιδαγωγική κατάρτιση των Ελλήνων βιβλιοθηκονόμων. Σήμερα στον ελλα-

δικό χώρο υφίστανται τρία τμήματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της βιβλιο-

θηκονομίας. Συγκεκριμένα, το πρώτο από αυτά είναι το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκο-

νομίας, Μουσειολογίας (http://tab.ionio.gr/) το οποίο ανήκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενώ 

τα άλλα δύο τμήματα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ανήκουν αντί-

στοιχα στο ΑΤΕΙ Αθηνών (http://www.teiath.gr/sdo/lis/) και στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

(http://www.libd.teithe.gr/).  

 

Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε στα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων τμη-

μάτων, πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφορικών δεξιοτήτων που παρέχονται, 

διαπιστώθηκε η έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης των απόφοιτων των τμημάτων αυτών. 

Μόνο ορισμένα μαθήματα επιλογής αναφέρονται στις βασικές θεωρίες μάθησης αλλά δεν 

ασχολούνται ιδιαίτερα με θέματα διδακτικής δηλαδή στην μεθοδολογία της οργάνωσης της 

διδασκαλίας (http://www.teiath.gr/sdo/lis/, http://tab.ionio.gr/, http://www.libd.teithe.gr/). 

Ωστόσο, αυτό το εμπόδιο φαίνεται ότι προσπαθεί να αντιμετωπιστεί από τα στελέχη των 

βιβλιοθηκών μεσώ είτε της αυτομόρφωσης είτε της περεταίρω εξειδικευμένης κατάρτισής 

τους (Μπαλτά, 2008).  

 

Παρά τις παιδαγωγικές και διδακτικές ελλείψεις που φαίνεται να υπάρχουν στα στελέχη των 

βιβλιοθηκών, το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τις βιβλιοθήκες να παρέχουν εκπαίδευση στους 

χρήστες τους. Εξάλλου, μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2004 και στην οποία συμμε-

τείχαν 84 από τις 115 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδος μας πληροφορεί ότι: (α) περί-

που το 60% των βιβλιοθηκών πραγματοποιούν προγράμματα Πληροφοριακή Παιδεία και 

(β) η κύρια μορφή διδασκαλίας είναι η διάλεξη (53%) και ακολουθεί η μάθηση μέσω εκπαι-

δευτικών οδηγών (tutorials) (43%) που βρίσκονται αναρτημένοι στις αντίστοιχες ιστοσελί-

δες των βιβλιοθηκών (Νικητάκης κ.ά., 2004). 

 

http://tab.ionio.gr/
http://www.teiath.gr/sdo/lis/
http://www.libd.teithe.gr/
http://www.teiath.gr/sdo/lis/
http://tab.ionio.gr/
http://www.libd.teithe.gr/
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Με βασικό γνώμονα την ποιότητα της εκπαίδευσης τα στελέχη των βιβλιοθηκών επιδιώκουν 

να αναβαθμίσουν αφενός τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν στα προγράμματα Πλη-

ροφοριακή Παιδεία και αφετέρου τις υπηρεσίες παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ως 

προς τον πρώτο άξονα, γίνονται προσπάθειες οι οποίες διερευνούν, προτείνουν και εφαρμό-

ζουν  ποικίλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μοντέλα διδακτικής μεθοδολογίας (Μπαλτά, 

2008; Νικητάκης, 2007; Πολυμεράκη, 2008). Ενώ, ως προς τον δεύτερο άξονα, παρουσιά-

ζονται διάφορες προτάσεις αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών, όπως:  «Εικονικά και Τρισ-

διάστατα Περιβάλλοντα Μάθησης», «Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου», «Συστήματα 

Διαχείρισης Μάθησης» «Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» και «Εργα-

λεία Web 2.0» (Δουκατά & Πολίτης, 2010; Κλαψόπουλος κ.ά., 2016; Νίτσος & Μάλλιαρη, 

2008; Σίτας, 2006; Τσάκωνας, 2008; Τσάκωνας & Μυστακίδης, 2012). Εν κατακλείδι, προ-

κύπτει ότι οι δράσεις που πραγματοποιούνται από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδος 

βρίσκονται σε μία συνεχή ανοδική πορεία. Εντούτοις, η κατάσταση βρίσκεται σε αρκετά 

πρώιμο στάδιο και απομένει μεγάλη απόσταση να διανυθεί προκειμένου να επιτευχθεί ένας 

ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας. 

 

3.3 Εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών  

Υπάρχουν σήμερα αρκετά λογισμικά/εργαλεία (όπως το Zotero, το WebEndnote, το Mende-

ley, το BiblioExpress, κ.ά.) τόσο εμπορικά όσο και ανοικτής πρόσβασης που χαρακτηρίζο-

νται ως εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών. Αυτά τα εργα-

λεία επιτρέπουν: (α) την δημιουργία και διαχείριση της βιβλιογραφίας σε μία βάση δεδομέ-

νων / βιβλιοθήκη και (β) την συγγραφή βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών σε ένα 

επιστημονικό κείμενο. Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία εμπεριέχουν μία ισχυρή δυνα-

τότητα, την ανίχνευση μεταδεδομένων από μία ηλεκτρονική πηγή και την αυτόματη εισα-

γωγή τους στην βάση δεδομένων που διαθέτουν. Φυσικά, κάθε εργαλείο διαφοροποιείται 

από το άλλο ως προς τρία βασικά στοιχεία: (i) την ελεύθερη ή συνδρομητική διάθεσή τους, 

(ii) τον τρόπο εγκατάστασης τους (desktop ή web) και (iii) τις ιδιαίτερες ή περιορισμένες 

δυνατότητες που παρέχουν. 

 

Το Zotero (βλ. Εικόνα 3.1) είναι ένα Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» 

(ΕΛ/ΛΑΚ) το οποίο διατίθεται δωρεάν και αποτελεί ένα ισχυρό ερευνητικό εργαλείο. Ο σχε-

διασμός και η ανάπτυξή του έγινε από το Κέντρο Ιστορίας και Νέων Μέσων «Roy 
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Rosenzweig». Αρχικά, η προσπάθεια αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα «Andrew W. 

Mellon», το Ινστιτούτο Υπηρεσιών Μουσείου και Βιβλιοθήκης (Institute of Museum and 

Library Services), και το Ίδρυμα «Alfred P. Sloan» (‘Zotero’, χ.χ.). Οι υπηρεσίες που παρέχει 

το Zotero ομαδοποιούνται σε δυο βασικούς άξονες, ο πρώτος αναφέρεται στην διαχείριση 

της βιβλιογραφίας και ο δεύτερος αφορά την συγγραφή βιβλιογραφικών παραπομπών σε ένα 

κείμενο. Αναλυτικότερα, ορισμένες από τις δυνατότητες του εργαλείου είναι: 

✓ Η αυτόματα ανίχνευση και αποθήκευση περιεχομένου και μεταδεδομένων από ηλε-

κτρονικές πηγές πληροφόρησης ή αλλιώς συστήματα/εργαλεία ανάκτησης πληροφο-

ριών (όπως: Scopus, Goolge Scolar, καταλόγους βιβλιοθηκών κλπ.). 

✓ Η αποθήκευση διάφορων τύπων αρχείων, όπως: PDF, εικόνες, αρχεία ήχου και βίντεο, 

στιγμιότυπα των ιστοσελίδων. 

✓ Η οργάνωση των δεδομένων σε συλλογές που λειτουργούν όπως οι iTunes playlists. 

✓ Η εκχώρηση ετικετών (tag) στα στοιχεία της βιβλιοθήκης. 

✓ Η πολύτροπη διαχείριση των δεδομένων όπως: η αναζήτηση, η ταξινόμηση ανά πεδίο, 

το φιλτράρισμα μέσω ετικετών, κ.ά. 

✓ Η εισαγωγή βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών σε ένα κείμενο. 

✓ Η μορφοποίηση των βιβλιογραφικών δεδομένων ενός κειμένου σε ποικίλα στυλ / συ-

στήματα αναφοράς, όπως: APA, Chicago, harvard, MLA, IEEE, κ.ά. 

✓ Η δυνατότητα συγχρονισμού των δεδομένων σε διαφορετικές συσκευές. 

✓ Η συνεργασία και ο διαμοιρασμός των στοιχείων της βιβλιοθήκης μέσω ιδιωτικών ή 

δημόσιων ομάδων. 

 

 

Εικόνα 3.1: Στιγμιότυπο οθόνης εργαλείου Zotero.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ερευνητικό πλαίσιο 

 

4.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το εύρος της εργασίας αυτής εκτείνεται στον σχεδιασμό, την α-

νάπτυξη, την πιλοτική (δοκιμαστική) εφαρμογή και την αξιολόγηση της προτασσόμενης εκ-

παιδευτικής παρέμβασης. Κύριο μέλημα μας είναι η παρέμβαση να εφαρμοστεί σε πραγμα-

τικές συνθήκες σε ένα μικρό δείγμα εκπαιδευομένων, προκειμένου να αντλήσουμε πληρο-

φορίες και εμπειρίες που θα μας οδηγήσουν στην εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Συ-

νεπώς, η αξιολόγηση της παρέμβασης αποτελεί το αντικείμενο της έρευνάς μας, το οποίο 

αφενός αφορά την αποτίμησή της και αφετέρου αφορά την διερεύνηση των επιδράσεών της 

στο πλαίσιο που αυτή εφαρμόζεται. Επομένως, στο σημείο αυτό πρέπει να καθοριστούν οι 

λόγοι για τους οποίος πραγματοποιείται η αξιολόγηση. Με απλά λόγια, να απαντηθεί το ε-

ρώτημα «Γιατί αξιολογούμε;». Η απάντηση που μπορεί να δοθεί στο ερώτημα αυτό είναι ότι 

αξιολογούμε για: 

✓ την βελτίωση της δομής και του περιεχομένου των πρότυπων ακολουθιών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν στο LAMS, 

✓ την βελτίωση ή την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του επιμορφωτικού προγράμματος, 

✓ να διαπιστώσουμε εάν οι συμμετέχοντες έμειναν ικανοποιημένοι από την εκπαιδευτική 

παρέμβαση. 

 

Στην συνέχεια, ακριβώς μετά από την παράθεση των λόγων για τους οποίους πραγματοποιεί-

ται η έρευνά μας, παραθέτουμε τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία πηγάζουν από τους πα-

ραπάνω λόγους. Αυτά τα ερωτήματα έχουν ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή της εργασίας και 

διατυπώνονται ως εξής:  

Ε1: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευομένων αναφορικά με τις εξ αποστάσεως μαθησια-

κές δραστηριότητες στο LAMS. 

Ε2: Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευομένων αναφορικά με το επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Ε3: Ποια στοιχεία πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι 

πιο αποτελεσματική. 
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4.2 Μεθοδολογική προσέγγιση έρευνας 

Η ερευνητική μέθοδος που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας είναι τόσο η έρευνα δρά-

σης όσο και η περιγραφική έρευνα επισκόπησης. Η έρευνα δράσης αποτελεί κυρίως παρέμ-

βαση μικρής κλίμακας και δεν επιδιώκει την γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

αλλά αποσκοπεί στην εξέταση και αξιολόγηση της συγκεκριμένης παρέμβασης που πραγμα-

τοποιείται στο ειδικό πλαίσιο δράσης. Με απλά λόγια, στην έρευνα δράσης ο εκπαιδευτικός 

/ ερευνητής εξετάσει τις επιλογές και πρακτικές του με σκοπό την βελτίωση των προβλημα-

τικών καταστάσεων (Cohen & Manion, 1994). 

 

Από την άλλη πλευρά η επισκόπηση είναι η έρευνα που πραγματοποιείται σε καθορισμένη 

χρονική στιγμή και συγκεντρώνει δεδομένα προκειμένου να περιγράψει ένα γεγονός ή να 

διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ γεγονότων (Cohen & Manion, 1994). Η μέθοδος της επισκό-

πησης επιλέχθηκε διότι αυτή δίνει ποσοτικά δεδομένα που μπορούν να μας παρέχουν περι-

γραφικές και επεξηγηματικές πληροφορίες για μία κατάσταση. Στο πλαίσιο της εργασίας η 

επισκόπηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευομέ-

νων σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική παρέμβαση.   

 

Ειδικότερα, οι λόγοι που μας οδήγησαν στην επιλογή της έρευνας δράσης συνδέονται άμεσα 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα οποία και αξιοποιήσαμε στο πλαίσιο εκπόνησης της 

δράσης μας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα δράσης είναι (όπως αναφέρεται στο Μάγος & Πα-

ναγόπουλου, 2008): 

✓ «Δημοκρατική»,  διότι οποιοσδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις πρακτι-

κές του με στόχο την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να υλοποιήσει 

μία έρευνα δράσης. 

✓  «Συμμετοχική»,  διότι ο ερευνητής γίνεται παράλληλα και υποκείμενο της έρευνας. 

Δηλαδή ο ερευνητής συνεχώς θέτει ερωτήματα που συνδέονται με τον τρόπο κατανό-

ησης των επιλογών και πρακτικών του. 

✓ «Συνεργατική» ,  διότι στο πλαίσιο της έρευνας συνεργάζονται με τον ερευνητή και 

άλλα άτομα (π.χ. άλλοι εκπαιδευτικοί, κριτικοί φίλοι, σύμβουλοι, κ.ά.). 

✓ «Μαθησιακή» , διότι επικεντρώνεται στην μάθηση και διερευνά τους τρόπους που 

μαθαίνουν τα άτομα. 
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✓ «Θεωρητική και πρακτική»,  διότι ο σχεδιασμός της δράσης στηρίζεται σε προη-

γούμενες θεωρητικές προσεγγίσεις. Παράλληλα όμως η εφαρμογή της δράσης παράγει 

νέα δεδομένα που συμβάλλουν στην κριτική των υφιστάμενων θεωριών. 

✓ «Στοχαστική»,  διότι η παρατήρηση και ο στοχασμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 

την έρευνα δράση και αποτελούν τα στοιχεία που καθορίζουν την εξέλιξη και βελτίωση 

της δράσης.  

 

Σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της έρευνας δράσης, στην βιβλιογραφία (Μάγος & Πανα-

γόπουλου, 2008; Altrichter, Posch, & Somekh, 2001, σ. 25; Cohen & Manion, 1994, σσ. 

277–278) παρατηρούμε δύο κύριες προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση αναφέρεται στην λε-

πτομερή ανάπτυξη των σταδίων της έρευνας, ενώ η δεύτερη συνοψίζει και ενσωματώνει τα 

επιμέρους στάδια της έρευνας σε βασικές φάσεις υλοποίησης. Σε γενικές πάντως γραμμές, η 

ερεύνα δράσης εκπονείται σε τέσσερις (4) επιμέρους φάσης, οι οποίες στο πλαίσιο της ερ-

γασίας μας υλοποιούνται ως εξής: 

(1) Σχεδιασμός της δράσης .  Ο άξονας αυτός συμπεριλαμβάνει: (α) την επιλογή των 

διαδικτυακών εργαλείων και υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης, (β) τον σχεδια-

σμό του προγράμματος, (γ) τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, (δ) την ανάπτυξη των μα-

θησιακών δραστηριοτήτων με χρήση του LAMS, (ε) την σύνταξη της πρόσκλησης συμ-

μετοχής και την δημιουργία των ερωτηματολογίων και (στ) τις προαπαιτούμενες ενέρ-

γειες πριν την διεξαγωγή της δράσης. Το μοντέλο διδασκαλίας που εφαρμόστηκε στην 

εκπαιδευτική παρέμβαση είναι το μεικτό (blended) μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης και 

διδασκαλίας (Alonso κ.ά., 2005; Norberg κ.ά., 2011; Wu κ.ά., 2010). Η όλη διαδικασία 

στηρίχθηκε στις αρχές: του διδακτικού σχεδιασμού, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

(2) Εφαρμογή της δράσης . Ο άξονας αυτός αφορά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης σε πραγματικές συνθήκες για τις ανάγκες ενός προγράμματος πληροφο-

ριακής παιδείας. Και ειδικότερα, για την θεματική ενότητα «Πρότυπα και εργαλεία δια-

χείρισης βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών». 

(3) Παρατήρηση  & αξιολόγηση  της δράσης.  Ο άξονας αυτός αναφέρεται στην εξέ-

ταση και αξιολόγηση της δράσης, η οποία πραγματοποιείται τόσο μέσω της συστημα-

τικής παρατήρησής της από τον εκπαιδευτικό/ερευνητή και τους συνεργάτες του, όσο 

και μέσω της καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευομένων για την δράση (δηλ. μέσω 

της περιγραφικής έρευνας επισκόπησης). Ειδικότερα, κατά το στάδιο της παρατήρησης 
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εφαρμόστηκε από τον εκπαιδευτικό/ερευνητή η τεχνική των κρίσιμων συμβάντων 

(Critical Incidents) (Tripp, 2011). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός εντοπί-

ζει διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν κατά την διεξαγωγή της δράσης και τα οποία 

θεωρεί σημαντικά στοιχεία που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία. 

(4) Αναστοχασμός .  Ο άξονας αυτός αποσκοπεί στον κριτικό σχολιασμό της αρχικής πα-

ρέμβασης μέσω της καταγραφής των αδύναμων σημείων της και την παράθεση εννα-

λακτικών προτάσεων δράσης.  

 

Ωστόσο, η έρευνα δράσης είναι μία εξελισσόμενη διεργασία η οποία συνεχώς αναδύει νέα 

δεδομένα (π.χ. καταστάσεις, ερωτήματα, εμπειρίες) σε όλες τις επιμέρους φάσεις της και τα 

οποία αξιολογούνται και αξιοποιούνται τόσο κατά την διάρκεια όσο και στο τέλος της δρά-

σης.  

 

Η διεργασία της αξιολόγησης αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της έρευνας δρά-

σης, η οποία συχνά πραγματοποιείται με την συμμετοχή τριών αξιολογητών. Ο πρώτος είναι 

ο ερευνητής/εκπαιδευτικός ο οποίος αυτοαξιολογεί την παρέμβαση. Ο δεύτερος είναι ο κρι-

τικός φίλος ή διευκολυντής ο οποίος συνεργάζεται με τον ερευνητή και συμμετέχει στην 

υλοποίηση της δράσης. Ο ρόλος του κριτικού φίλου είναι ουσιαστικός αφού δίνει τις απαι-

τούμενες συμβουλές και διευκολύνει την όλη διαδικασία. Ο τρίτος αξιολογητής είναι ένας 

εξωτερικός συνεργάτης ο οποίος καλείται να εξετάσει τις πρακτικές που χρησιμοποιεί ο ε-

ρευνητής (Μάγος & Παναγόπουλου, 2008).  

 

Συνεπώς, προκειμένου να συμβαδίσουμε με την προηγούμενη πρακτική, στην έρευνα μας 

εκτός από τον ερευνητή/εκπαιδευτικό συμμετείχαν εθελοντικά και άλλοι δύο αξιολογητές 

(βλ. Εικόνα 4.1). Ο πρώτος αξιολογητής είναι ο κριτικός φίλος, η Δρ. Στέλλα Γκιώση, διδά-

σκουσα στο Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της ΔΒΜ. Ενώ ο δεύτερος είναι ο εξω-

τερικός παρατηρητής/συνεργάτης, η κα. Παρασκευή Βοζανά προσωπικό της ακαδημαϊκής 

βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία ασχολείται με την εκπαίδευση των 

χρηστών της βιβλιοθήκης. 
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Εικόνα 4.1: Οι αξιολογητές της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

 

4.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφαρμόστηκαν τρεις τύποι τριγωνοποί-

ησης. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκε: (i) «μεθοδολογική τριγωνοποίηση» δηλαδή αξιο-

ποιήθηκαν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της δράσης, 

(ii) «τριγωνοποίηση δεδομένων» δηλαδή έγινε χρήση πολλαπλών ερευνητικών εργαλείων 

(π.χ. ημερολόγιο παρατήρησης, ερωτηματολόγιο, ημι--δομημένες συνεντεύξεις, κ.ά.) και 

(iii) «τριγωνοποίηση παρατηρητή» δηλαδή αξιολόγησαν την δράση τρία διαφορετικά άτομα: 

ο ερευνητής, ο κριτικός φίλος και ο εξωτερικός συνεργάτης (Robson, 2007, σ. 207). Ειδικό-

τερα, στον Πίνακα 4.1 αναφέρουμε τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθη-

καν προκειμένου να απαντηθούν τα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

Πίνακας 4.1: Εργαλεία συλλογής δεδομένων. 

Μεθοδολογικό εργαλείο Είδος  

δεδομένων 

Ερωτήματα 

Ε1 Ε2 Ε3 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευομένων  

(ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου) 

Ποσοτικά & 

ποιοτικά 
× × × 

Ημι-δομημένη συνέντευξη εκπαιδευομέ-

νων 

Ποιοτικά 
× × × 

Ημερολόγιο παρατήρησης ερευνητή Ποιοτικά   × 

Ημερολόγιο παρατήρησης κριτικού φίλου Ποιοτικά   × 
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Πίνακας 4.1: Εργαλεία συλλογής δεδομένων. 

Μεθοδολογικό εργαλείο Είδος  

δεδομένων 

Ερωτήματα 

Ε1 Ε2 Ε3 

Ελεύθερη συνέντευξη εξωτερικού συνερ-

γάτη 

Ποιοτικά 
  × 

Στοιχεία καταγραφής από το LAMS Ποσοτικά & 

ποιοτικά 
  × 

 

4.4 Δείγμα της έρευνας 

Το γνωστικό αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος διαπραγματεύεται θέματα που 

σχετίζονται με την σύνταξη βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών σε επιστημονικές 

εργασίες, συνεπώς απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, το 

πρόγραμμα αφορά κυρίως προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδά-

κτορες και νέους ερευνητές. Κατά συνέπεια τα άτομα αυτά αποτελούν τον πληθυσμό 

(population) του δείγματος της έρευνάς μας.  

 

Ως προς την επιλογή των υποκειμένων δηλαδή του δείγματος της έρευνάς μας εφαρμόστηκε 

η δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα (non probability sampling). Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα 

το οποίο αποτελεί ένα υποσύνολο του πληθυσμού επιλέχθηκε με την μέθοδο της βολικής 

(convenience) δειγματοληψίας. Με απλούς όρους, αυτό σημαίνει ότι επιλέχθηκαν να συμμε-

τέχουν στην αξιολόγηση της δράσης τα πλησιέστερα άτομα τα οποία ικανοποιούν τις συγκε-

κριμένες ανάγκες της έρευνας. Αυτή η επιλογή βασίζεται στο γεγονός ότι η ερευνητική με-

θοδολογία δηλαδή η έρευνα δράσης που εφαρμόστηκε δεν αποβλέπει στην γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, αφού ουσιαστικά αποτελεί μία «πιλοτική εφαρμογή» και ως εκ 

τούτου δεν απαιτεί την επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 

2001). Τέλος, αναφέρουμε ότι το μέγεθος του δείγματος περιορίζεται στα 22 υποκείμενα, 

δηλαδή όσα ήταν τα άτομα που συμμετείχαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

 

4.5 Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων της έρευνας 

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων της έρευνας ακολούθησε η αρχική ε-

πεξεργασία και κωδικοποίηση των απαντήσεων. Για το λόγο αυτό ο πίνακας δεδομένων από 

το εργαλείο Google Forms μεταφέρθηκε στο Excel. Αρχικά καθορίστηκαν οι μεταβλητές της 
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έρευνας και δόθηκε ένα όνομα σε κάθε μία. Έπειτα έγινε η κωδικοποίηση των απαντήσεων 

των δομημένων ερωτηματολογίων δηλαδή σε κάθε ποιοτική μεταβλητή δόθηκε μια αριθμη-

τική τιμή (π.χ. 1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4=Συμ-

φωνώ, 5=Συμφωνώ απόλυτα). Σχετικά με τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου αυτές ομαδοποιή-

θηκαν σε κατηγορίες προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

Τέλος έγινε η εισαγωγή των αντίστοιχων πινάκων στο πρόγραμμα SPSS 23 όπου πραγματο-

ποιήθηκε η διαχείριση των δεδομένων και η στατιστική επεξεργασία τους. Στο πλαίσιο της 

ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές της «Περιγραφικής Στατιστικής» 

(Descriptive Statistics). 

 

4.6 Ηθική και δεοντολογία της έρευνας 

Με βάση τον ισχύοντα κωδικό δεοντολογίας για την έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

(Ειδική Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας, χ.χ.) στην εργασία αυτή εφαρμόστηκαν τα α-

κόλουθα δεοντολογικά μέτρα: 

(α) Προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Τα άτομα 

που συμμετείχαν στην έρευνα ενημερώθηκαν ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που θα 

συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εργασίας.  

Προκειμένου να διατηρήσουμε την ανωνυμία και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των 

δεδομένων της έρευνας, πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των συμμετεχόντων δη-

λαδή η χρήση ενός κωδικού ο οποίος αντικαθιστά τα πραγματικά ονόματά τους. Ιδιαί-

τερη σημασία αποκτά ο κωδικός αυτός όταν χρησιμοποιείται στο περιβάλλον LAMS 

διότι διασφαλίζει την ανωνυμία των εκπαιδευομένων. Η ανωνυμία προλαμβάνει δυσά-

ρεστες καταστάσεις (όπως το άγχος και η άρνηση συμμετοχής σε ομαδικές συζητή-

σεις), οι οποίες συνήθως προέρχονται από τον φόβο της αποτυχίας ή της απόρριψης 

των απόψεων και ιδεών από τους άλλους συμμετέχοντες.  

(β) Διασφάλιση της συγκατάθεσης των ενηλίκων συμμετεχόντων κατόπιν ενημέρωσης. Προ-

κειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στο επιμορφωτικό πρόγραμμα και στο 

πλαίσιο αξιολόγησής του, απαιτήθηκε η έγγραφη συγκατάθεσή τους έπειτα από σχε-

τική ενημέρωση. Φυσικά η συγκατάθεση αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρη-

θεί από τους εκπαιδευόμενους. 
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(γ) Ισότιμη και αμερόληπτη επιλογή των εκπαιδευομένων στην έρευνα. Τα άτομα που θα 

συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας 

βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής τους. 

(δ) Διάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς τους συμμετέχοντες. Μετά το πέρας της 

έρευνας και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου τα συμπεράσματα της έρευνας προς ενημέρωση των συμμετεχόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Σχεδιασμός, ανάπτυξη & εφαρμογή της δράσης 

 

5.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της δράσης 

 

5.1.1 Επιλογή εργαλείων για την υλοποίηση της δράσης 

Πριν την έναρξη των βασικών διεργασιών της φάσης σχεδιασμού απαιτείται η εγγραφή στα 

διάφορα διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες, τα οποία θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο αυτής 

της εργασίας (βλ. Εικόνα 5.1). Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε εγγραφή στο:  

✓ Gmail (https://www.google.com/intl/el/mail/help/about.html) την υπηρεσία ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου της Google, και δημιουργήθηκε ένας νέος λογαριασμός 

(library.lessons.lams@gmail.com), μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η ενημέ-

ρωση και η επικοινωνία με τους εκπαιδευομένους. Επιπλέον, μέσω του λογαριασμού 

αυτού αξιοποιήθηκε το εργαλείο Google Forms για την δημιουργία των διαδικτυακών 

ερωτηματολογίων της έρευνας. Τα βασικά κριτήρια επιλογής της υπηρεσίας αυτής ή-

ταν: (α) η δωρεάν αξιοποίησή της, (β) το φιλικό και εύκολο περιβάλλον χρήση της,  (γ) 

η δυνατότητα συλλογής δεδομένων από απόσταση, (δ) η συλλογή και αποθήκευση των 

δεδομένων σε πίνακα μορφής υπολογιστικού φύλλου (excel) και (ε) η διασφάλιση μετά 

από κατάλληλη ρύθμιση ότι θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

✓ LessonLAMS (http://www.lessonlams.com/lams/cloud/index.do) την δωρεάν υπηρε-

σία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν 

και εκπονηθούν οι εξ αποστάσεως μαθησιακές ακολουθίες δραστηριοτήτων. Με άλλα 

λόγια το LessonLAMS αποτελεί το βασικό περιβάλλον μάθησης που χρησιμοποιείται 

για την παροχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

 

Εικόνα 5.1: Τα διαδικτυακά εργαλεία & υπηρεσίες υλοποίησης της δράσης. 

https://www.google.com/intl/el/mail/help/about.html
mailto:library.lessons.lams@gmail.com
http://www.lessonlams.com/lams/cloud/index.do
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5.1.2 Σχεδιασμός προγράμματος  

Σε αυτό το στάδιο καθορίζονται τα βασικά στοιχεία του επιμορφωτικού προγράμματος, κα-

θώς επίσης απαντώνται ορισμένα σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τον σχεδιασμό του 

προγράμματος. Αρχικά λοιπόν στον Πίνακα 5.1 καθορίστηκαν ορισμένα βασικά στοιχεία 

του προγράμματος, όπως: το γνωστικό αντικείμενο, ο χώρος διεξαγωγής, το ηλεκτρονικό 

περιβάλλον μάθησης που θα χρησιμοποιηθεί, η ομάδα στόχου, το επίπεδο δέσμευσης των 

συμμετεχόντων, τα γνωστικά προαπαιτούμενα και η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

(Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008). 

 

Πίνακας 5.1: Βασικά στοιχεία προγράμματος. 

Τίτλος  

προγράμματος 

Πρότυπα και εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας & βιβλιογραφικών 

αναφορών 

Είδος  

προγράμματος 

Εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας  

Χώρος  

διεξαγωγής 

Κεντρικό Εργαστήριο Η/Υ (ΚΥΔ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(LAB 2, 1ος όροφος) 

e-περιβάλλον  

μάθησης 

LessonLAMS (http://www.lessonlams.com)  

Ομάδα  

στόχου 

Προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτο-

ρες και νέοι ερευνητές 

Επίπεδο  

δέσμευσης  

Ο κάθε εκπαιδευόμενος συνιστάται να: 

(α) παρακολουθεί τις διά ζώσης συναντήσεις 

(β) υλοποιεί τις εξ αποστάσεως ακολουθίες μαθησιακών δραστηριο-

τήτων εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου 

(γ) συμμετέχει στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Γνωστικά  

προαπαιτούμενα 

Βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Απαιτούμενη  

υλικοτεχνική  

υποδομή 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής με εγκατεστημένο το Mozilla Firefox  

Πρόσβαση στον Διαδίκτυο 
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Αφού καθορίστηκαν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

απαντηθούν τρία βασικά ερωτήματα που αφορούν: (i) την διάρθρωση των μαθημάτων, (ii) 

την μορφή μάθησης και (iii) την δομή του προγράμματος. Αναλυτικότερα αυτά παρουσιά-

ζονται στα επόμενα. 

 

1ο Ερώτημα: Ποια θα είναι η διάρθρωση των μαθημάτων  

Η βασική επιδίωξη του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος 

του, να μπορούν να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες με ορθό τρόπο. Ειδικότερα, ο σκο-

πός του προγράμματος είναι: (i) η εκμάθηση του τρόπου σύνταξης παραπομπών και βιβλιο-

γραφικών αναφορών σύμφωνα με το βιβλιογραφικό πρότυπο APA 6η έκδοση και (ii) η ε-

ξοικείωση με το εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών Zotero. 

Με βάση το σκοπό αυτό, τα μαθήματα διαμορφώνονται σε πέντε διδακτικές ενότητες ως 

εξής:  

✓ 1η Ενότητα: Η σπουδαιότητα της βιβλιογραφίας & τρόποι αποφυγής της λογοκλοπής. 

✓ 2η Ενότητα: Σύνταξη βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών. 

✓ 3η Ενότητα: Εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφίας Zotero & είδη πηγών πληροφόρησης. 

✓ 4η Ενότητα: Συλλογή & οργάνωση προσωπικής βιβλιοθήκης βιβλιογραφίας στο 

Zotero. 

✓ 5η Ενότητα: Παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών σε κείμενο σύμφωνα με το πρότυπο 

APA 6η έκδοση. 

 

Αναλυτικότερα, το περιεχόμενο και οι εκπαιδευτικοί στόχοι του επιμορφωτικού προγράμ-

ματος Πληροφοριακή Παιδεία παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

 

2ο Ερώτημα: Ποια θα είναι η μορφή μάθησης  που θα εφαρμοστεί  

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο διαφαίνεται ότι η εφαρμογή του μοντέλου της μεικτής e-

μάθησης αποτελεί μία ενδεδειγμένη πρακτική, η οποία αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα τόσο της 

διά ζώσης όσο και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Συνεπώς, στο πλαίσιο της δράσης μας η 

μορφή μάθησης που επιλέχθηκε να εφαρμοστεί είναι η μεικτή e-μάθηση, η οποία συνδυάζει 

τόσο διά ζώσης συναντήσεις όσο και ασύγχρονες εξ αποστάσεως δραστηριότητες στο 

LAMS.  
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3ο Ερώτημα: Ποια θα είναι η δομή του προγράμματος  

Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της δομής του επιμορφωτικού προγράμματος διαδραμά-

τισε κυρίως η έλλειψη διαθέσιμων εργαστηρίων η οποία επηρέασε και την χρονική διάρκεια 

του προγράμματος. Με βάση τον περιορισμό αυτό αποφασίστηκε το πρόγραμμα να έχει μι-

κρή χρονική διάρκεια. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

✓ 3 διά ζώσης συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία 

✓ 5 ασύγχρονες ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων προβλεπόμενης διάρκειας 1 

ώρα η κάθε μία. 

 

Επιπλέον, καθορίστηκε ότι οι ασύγχρονες εξ αποστάσεως δραστηριότητες θα έχουν υποστη-

ρικτικό χαρακτήρα και θα παρέχουν τα βασικά εφόδια τα οποία θα αξιοποιούνται στις διά 

ζώσης συναντήσεις. Συνεπώς, εφόσον αξιοποιηθούν κατάλληλα οι εξ αποστάσεως δραστη-

ριότητες από τους εκπαιδευόμενους πριν την υλοποίηση των πρόσωπο με πρόσωπο συνα-

ντήσεων θα εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος. Κατά συνέπεια, στις διά ζώσης συναντήσεις 

ο διαθέσιμος χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί για την εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο 

μέσω παραδειγμάτων, πρακτικών ασκήσεων, λύσεις αποριών και συζητήσεων. Επομένως, η 

αλληλουχία των δύο μορφών μάθησης διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.2. Τέ-

λος, στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζεται ο χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης της δράσης. 

 

 

Εικόνα 5.2: Αλληλουχία διά ζώσης συναντήσεων και εξ αποστάσεων δραστηριοτήτων. 
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Πίνακας 5.2: Χρονοπρογραμματισμός της δράσης. 

Ημερομηνία Μορφή Διάρκεια 

Σάββατο 21.01.2017 1η διά ζώσης συνάντηση 2 ώρες 

21.01.2017 – 28.01.2017 1η - 3η ασύγχρονη ακολουθία δραστηριοτήτων 3 ώρες 

Σάββατο 28.01.2017 2η διά ζώσης συνάντηση 2 ώρες 

28.01.2017 – 04.02.2017 4η - 5η ασύγχρονη ακολουθία δραστηριοτήτων 2 ώρες 

Σάββατο 04.02.2017 3η διά ζώσης συνάντηση 2 ώρες 

 

5.1.3 Σχεδιασμός διδασκαλίας  

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας αναφέρεται στην επιλογή της διδακτικής πορείας που θα α-

κολουθηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι της κάθε ενότητας. Στο πλαί-

σιο της εργασίας μας, εφαρμόστηκε η στρατηγική της απαγωγικής διδασκαλίας για την κα-

τάκτηση εννοιών (concept attainment). Επομένως, δημιουργήθηκε ένα απλοποιημένο μο-

ντέλο ωριαίας διδασκαλίας της στρατηγικής αυτής που ακολουθεί τις εξής πέντε (5) κύριες 

φάσεις (βλ. Εικόνα 5.3) (Κορρέ, 2010, σσ. 126–127; Ματσαγγούρας, 2006, σ. 363): Προε-

τοιμασία διδασκαλίας → Παρουσίαση & επεξεργασία δεδομένων γνώσης → Εφαρμογή της 

νέας γνώσης → Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτησης της γνώσης → Ανακεφαλαίωση των 

κυριότερων σημείων της διδασκαλίας. Με την σειρά τους αυτές οι φάσεις ενσωματώνουν 

επιμέρους δραστηριότητες (βλ. Εικόνα 5.4), οι οποίες προσαρμόζονται κατάλληλα κάθε 

φορά προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της διδασκα-

λίας.  

 

Εικόνα 5.3: Φάσεις ωριαίας διδασκαλίας (απλοποιημένη μορφή) 

 της στρατηγικής της απαγωγικής διδασκαλίας για την κατάκτηση εννοιών. 
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Εικόνα 5.4: Ενδεικτικές δραστηριότητες ωριαίας διδασκαλίας  

της στρατηγικής της απαγωγικής διδασκαλίας για την κατάκτηση εννοιών. 
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5.1.4 Ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων στο LAMS 

Τα δεδομένα που καθορίστηκαν κατά την φάση σχεδιασμού της διδασκαλίας αξιοποιούνται 

σε αυτή την φάση προκειμένου να δημιουργηθούν οι ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτή-

των στο εργαλείο LAMS. Κατ’ αρχήν, αποφασίστηκε η σχεδίαση ενός πρότυπου (template) 

που θα αποτελεί τον βασικό σκελετό για την δημιουργία όλων των ακολουθιών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Στόχος μας είναι οι εκπαιδευόμενοι να έρχονται σε επαφή με ένα οικείο 

μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο θα δημιουργεί αισθήματα ασφάλειας και θα διευκολύνει 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπροσθέτως, το πρότυπο αποτελεί ένα υπόδειγμα βάσει του 

οποίου μπορούν να δημιουργηθούν αλλά αντίστοιχα μαθήματα. 

 

Η επιλογή των δραστηριοτήτων και η διαμόρφωση του περιεχόμενού τους, έγινε με γνώμονα 

τις πέντε φάσεις της ωριαίας διδασκαλίας της στρατηγικής που επιλέχθηκε αλλά και το θε-

ωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων (βλ. τις ενότητες 1.3 και 1.4). Ειδικότερα στον 

Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται στην πρώτη στήλη οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν προ-

κειμένου να αξιοποιηθούν τόσο οι αρχές της Ανδραγωγικής θεωρίας όσο και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων (Κόκκος, 2005; Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2008; Knowles, 

1973; Rogers, 1999). Ενώ στην δεύτερη στήλη αναφέρονται οι δραστηριότητες που ενσω-

ματώνουν αυτές τις αρχές και τις προϋποθέσεις μάθησης των ενηλίκων.  

 

Πίνακας 5.3: Ενσωμάτωση των αρχών και των προϋποθέσεων της εκπαίδευσης ενη-

λίκων στις εξ αποστάσεως δραστηριότητες. 

Ενέργειες Δραστηριότητες 

Διατυπώνονται με σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι έτσι ώστε 

οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν τι ακριβώς θα μάθουν. 

Σκοπός &  

στόχοι μαθήματος 

Παρουσιάζεται με σαφήνεια το πλάνο της διδασκαλίας προκει-

μένου οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν τον τρόπο (πώς) που θα 

μάθουν. 

Πλάνο μαθήματος 

Αξιοποιείται η πρότερη γνώση και εμπειρία των συμμετεχό-

ντων ως σημείο εκκίνησης για την νέα γνώση. 

“Ας θυμηθούμε”,  

Συζήτηση 
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Ενσωματώνονται τόσο παραδείγματα που αντιμετωπίζουν κα-

ταστάσεις της πραγματικότητας όσο και δραστηριότητες πρα-

κτικής εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων που παρουσιά-

ζονται σε κάθε διδακτική ενότητα. 

Παραδείγματα,  

Πρακτική εξάσκηση 

Επιλέχθηκαν δραστηριότητες που επιτρέπουν την ενεργό συμ-

μετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διεργασία. 

Άσκηση με πίνακα,  

Πρακτική εξάσκηση,  

Χάρτης εννοιών 

Δίνεται έμφαση στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 

συμμετεχόντων. 

Προβληματισμός/ 

Αφόρμηση 

Παρέχεται η κατάλληλη εμψύχωσή των εκπαιδευομένων προ-

κειμένου να συνεχίσουν την παρακολούθηση και συμμετοχή 

τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Καλωσόρισμα  

 

Με βάση λοιπόν τις πέντε (5) φάσεις της ωριαίας διδασκαλίας της στρατηγικής της απαγω-

γικής διδασκαλίας για την κατάκτηση εννοιών (1. Προετοιμασία διδασκαλίας → 2. Παρου-

σίαση & επεξεργασία δεδομένων γνώσης → 3. Εφαρμογή της νέας γνώσης → 4. Έλεγχος & 

αξιολόγηση κατάκτησης της γνώσης → 5. Ανακεφαλαίωση), το πρότυπο εμπεριέχει 14 δρα-

στηριότητες οι οποίες διαμορφώνεται ως εξής (βλ. Εικόνα 5.5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.4: Πρότυπο ακολουθίας μαθησιακών εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων. 

 

1 

2 

3 4 

5 
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(1)  Προετο ιμασία δ ιδασκαλίας  

→ Καλωσόρισμα. Η δραστηριότητα πληροφορεί και ενημερώνει τους συμμετέχοντες 

για το γενικό πλαίσιο της διδακτικής ενότητας. Επίσης ενσωματώνει στοιχεία εμψύχω-

σης για την ολοκλήρωση της μαθησιακής ακολουθίας δραστηριοτήτων. 

→ Ας θυμηθούμε. Η δραστηριότητα εμπεριέχει την γνωστική σύνδεση με τα προηγού-

μενα και την ανάκληση της παλαιάς γνώσης των συμμετεχόντων. 

→ Προβληματισμός/Αφόρμηση. Η δραστηριότητα επιδιώκει να ενεργοποίηση το ενδια-

φέρον των συμμετεχόντων μέσω της διατύπωσης είτε ενός προβλήματος το οποίο πρέπει 

να επιλυθεί είτε ενός γεγονότος το οποίο εντυπωσιάζει και παρακινεί τους εκπαιδευο-

μένους στην ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας.   

→ Σκοπός & στόχοι μαθήματος. Η δραστηριότητα εμπεριέχει τον σκοπό και τους στό-

χους της διδακτικής ενότητας. 

→ Πλάνο μαθήματος. Η δραστηριότητα παρουσιάζει το πλάνο του μαθήματος έτσι ώστε 

οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν τι ακριβώς θα κάνουν στις επόμενες δραστηριότητες. 

(2)  Παρουσίαση & επεξεργασία δεδομένων γνώσης  

 → Πηγές για μελέτη. Η δραστηριότητα εμπεριέχει τις διάφορες πηγές μελέτης, οι οποίες 

έχουν διάφορες μορφές, όπως: σύντομες σημειώσεις, βιντεοπαρουσιάσεις, ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις. 

→Παραδείγματα. Η δραστηριότητα ενισχύει την κατανόηση της νέας γνώσης μέσω της 

παρουσίασης ορισμένων παραδειγμάτων. 

→Συζήτηση. Η δραστηριότητα καλεί τους συμμετέχοντες να παραθέσουν τις απόψεις 

τους σε ένα συγκεκριμένο θέμα της ενότητας,  προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επε-

ξεργασία των νέων δεδομένων και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  

→Άσκηση με πίνακα. Η δραστηριότητα εμπεριέχει ένα πίνακα τον οποίο καλούνται οι 

συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έτσι ώστε να πραγματωθεί η κατανόηση της νέας 

γνώσης.  

(3)  Εφαρμογή της νέας γνώσης  

 → Πρακτική εξάσκηση. Η δραστηριότητα εμπεριέχει μία άσκηση στην οποία καλούνται 

οι συμμετέχοντες να εφαρμόσουν στην πράξη την νέα γνώση που έχουν αποκτήσει στα 
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προηγούμενα στάδια. Οι διεργασίες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν ανταποκρί-

νονται σε πραγματικές καταστάσεις. 

(4)  Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτησης της  γνώσης  

→ Χάρτης εννοιών. Η δραστηριότητα ενσωματώνει ένα χάρτη εννοιών τον οποίο πρέπει 

να συμπληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι και έτσι να διεξαχθεί ο έλεγχος της κατανόησης 

του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας.  

→ Ανατροφοδότηση. Η δραστηριότητα παρέχει την απαιτούμενη ανατροφοδότηση της 

προηγούμενης άσκησης, δηλαδή παρουσιάζει στους εκπαιδευόμενους τον ορθό χάρτη 

εννοιών για να τον συγκρίνουν με τον δικό τους χάρτη και να επισημάνουν τυχόν δια-

φορές.  

→ Αυτοαξιολόγηση. Η δραστηριότητα εμπεριέχει διάφορες ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 

μέσω των οποίων γίνεται ο έλεγχος και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Παράλληλα 

παρέχεται η απαραίτητη ανατροφοδότηση προκειμένου οι συμμετέχοντες να εντοπίσουν 

τα σημεία που δεν έχουν κατανοήσει πλήρως. 

(5)  Ανακεφαλαίωση   

→ Ανακεφαλαίωση. Η δραστηριότητα παρουσιάζει τα κυριότερα σημεία της διδακτικής 

ενότητας, και επίσης πραγματοποιεί την γνωστική σύνδεση με την επόμενη ενότητα.  

 

Τέλος, ας σημειωθεί ότι θεωρήθηκε αναγκαίο στο πρότυπο να προστεθεί μία ακόμη δραστη-

ριότητα η "έρευνα", η οποία αφορά την αποτίμηση της διδακτικής ενότητας. Η αξιολόγηση 

της κάθε διδακτικής ενότητας η οποία θα πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

της ενότητας θεωρήθηκε ότι θα παρέχει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.  

 

Αφού ολοκληρώθηκε η δημιουργία της πρότυπης ακολουθίας δραστηριοτήτων, στην συνέ-

χεια πραγματοποιήθηκε η συγγραφή του περιεχομένου της κάθε διδακτικής ενότητας και 

ενσωμάτωσή του στις ακολουθίες του LAMS. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διδακτικές ενότητες 

που εμπεριέχει το επιμορφωτικό πρόγραμμα δημιουργήθηκαν 5 ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Αυτές αξιοποιούν το πρότυπο που δημιουργήθηκε και ενσωματώνουν κάθε 

φορά το αντίστοιχο περιεχόμενο της κάθε διδακτικής ενότητας στο οποίο αναφέρονται. Η 

αναλυτική περιγραφή των μαθησιακών ακολουθιών έχει την μορφή του Πίνακα 5.4 και πα-

ρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  
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Πίνακας 5.4: Υπόδειγμα αναλυτικής περιγραφής ακολουθιών δραστηριοτήτων στο LAMS. 

2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

3η Φάση: Εφαρμογή της νέας γνώσης 

Δραστηριότητα: Πρακτική εξάσκηση 

Τεχνική: Άσκηση με πραγματικά δεδομένα 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

5.1.5 Σύνταξη πρόσκλησης συμμετοχής & ερωτηματολογίων  

H πρόσκληση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων σε διάφορες λίστες-ομάδες ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

ενημερωθούν και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω μίας ειδικής ηλεκτρονικής φόρ-

μας συμμετοχής, η οποία δημιουργήθηκε μέσω Google Forms. Ειδικότερα, η πρόσκληση και 
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η αίτηση συμμετοχής συντάχθηκε σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογία της έρευνας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ειδική Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας, χ.χ.) και εμπεριέ-

χει τα εξής δεδομένα: 

✓ δήλωση του πλαισίου που πραγματοποιείται η έρευνα 

✓ σκοπός της δράσης 

✓ περιγραφή & προγραμματισμός της δράσης 

✓ κυριότερα οφέλη από την συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 

✓ δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

✓ παρουσίαση του σεμιναρίου 

✓ στοιχεία επικοινωνίας 

✓ τρόπος επιλογής εκπαιδευομένων 

✓ αίτηση συμμετοχής η οποία εμπεριέχει την απαιτούμενη έγγραφη συγκατάθεση έπειτα 

από την σχετική ενημέρωση των ενηλίκων συμμετεχόντων στην δράση. 

 

Προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευομένων για την εκπαιδευτική παρέμ-

βαση δημιουργήθηκαν 2 ερωτηματολόγια με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και 6 

ερωτήσεις για την ημι-δομημένη συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια είναι 

τα εξής: 

 

(1) Ερωτηματολόγιο Q1: Αξιολόγηση της κάθε διδακτικής ενότητας 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην αξιολό-

γηση της δομής και του περιεχομένου των μαθησιακών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν 

στο LAMS και εμπεριέχει 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου κλίμακας Likert με πέντε διαβαθ-

μισμένες επιλογές (Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Συμφωνώ, 

Συμφωνώ απόλυτα). Η δεύτερη ενότητα αφορά την κριτική αποτίμηση της κάθε διδακτικής 

ενότητας (3 ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και η τρίτη αναφέρεται στα δημογραφικά στοιχεία 

των εκπαιδευομένων (5 ερωτήσεις απλής επιλογής). 

 

(2) Ερωτηματολόγιο Q2: Συνολική αξιολόγηση της παρέμβασης  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 6 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά την γενική αποτί-

μηση της παρέμβασης (4 ερωτήσεις Likert, 2 ερωτήσεις απλής επιλογής), η δεύτερη την 
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αντιλαμβανόμενη κοινωνική αλληλεπίδραση (3 ερωτήσεις Likert), η τρίτη το αντιλαμβανό-

μενο κλίμα μάθησης (5 ερωτήσεις Likert), η τέταρτη την ικανοποίηση της εκμάθησης από 

της εκπαιδευτική παρέμβαση (2 ερωτήσεις Likert), η πέμπτη την κριτική αποτίμηση του 

προγράμματος (3 ερωτήσεις ανοικτού τύπου) και η έκτη ενότητα αναφορά το προφίλ των 

εκπαιδευομένων (5 ερωτήσεις απλής επιλογής). 

 

Η αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου της πρόσκλησης συμμετοχής, των ερωτηματο-

λογίων και της ημι-δομημένης συνέντευξης φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.  

 

5.1.6 Προαπαιτούμενες ενέργειες πριν την εφαρμογή της δράσης 

Πριν την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκαν ορισμένες βασικές 

διεργασίες, οι οποίες συνοψίζονται στις εξής: 

 

1η διεργασία: Ανάρτηση πρόσκλησης και αίτησης συμμετοχής 

Αρχικά στάλθηκε μέσω email ένα σύντομο ενημερωτικό κείμενο που αφορούσε την έναρξη 

της εγγραφής στο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα Πληροφοριακή Παιδεία. Το κείμενο 

συμπεριελάμβανε τον διαδικτυακό σύνδεσμο της πρόσκλησης και της αίτησης συμμετοχής 

στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Η δυνατότητα εγγραφής στο πρόγραμμα διήρκησε περίπου 

10 ημέρες από τις 09 Ιανουαρίου 2017 έως τις 19 Ιανουαρίου 2017.  

 

2η διεργασία: Ανάρτηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων 

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ακολούθησε η 

διεργασία της εισαγωγής/εγγραφής των εκπαιδευομένων στο LessonLAMS. Στην συνέχεια 

πριν την έναρξη της πρώτης διά ζώσης συνάντησης αναρτήθηκε η δοκιμαστική ακολουθία 

μαθησιακών δραστηριοτήτων προκειμένου οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το περι-

βάλλον του LAMS και τα είδη των δραστηριοτήτων. Τέλος, σύμφωνα με την διάρθρωση του 

προγράμματος την πρώτη εβδομάδα αναρτήθηκαν οι τρεις πρώτες ακολουθίες δραστηριοτή-

των και την δεύτερη εβδομάδα οι υπόλοιπες δυο. 
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5.2 Εφαρμογή της δράσης 

 

5.2.1 Προφίλ εκπαιδευομένων και συμμετοχή στην δράση 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να σκιαγραφήσει το προφίλ των ατόμων που συμμετείχαν 

στην εκπαιδευτική παρέμβαση και να προσδιορίσει την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Συνεπώς, το πρώτο τμήμα της ενότητας αυτής παρουσιάζει τα δημογραφικά χα-

ρακτηριστικά των συμμετεχόντων δηλαδή το φύλο, την ιδιότητα, την ηλικιακή ομάδα και 

την βασική κατεύθυνση σπουδών. Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν από την ηλεκτρονική 

αίτηση συμμετοχής που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευόμενοι πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Επομένως μετά την καταγραφή και επεξεργασία των αντίστοιχων δεδομένων 

προκύπτουν οι παρακάτω πληροφορίες. 

 

Αρχικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30 άτομα, 

ωστόσο μόνο 22 άτομα συμμετείχαν σε όλες ή σε κάποιες από τις διεργασίες του προγράμ-

ματος. Από αυτό λοιπόν το δείγμα τα 8 άτομα (36,4%) ήταν άνδρες και τα άλλα 14 άτομα 

(63,6%) γυναίκες. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές 

(n=21, περίπου το 95%) και μόνο ένα άτομο ήταν υποψήφιος διδάκτορας. Ως προς την ηλι-

κιακή ομάδα των συμμετεχόντων σύμφωνα με το Πίνακα 5.5 φαίνεται ότι η πλειοψηφία 

(n=14, περίπου το 64%) ήταν μεταξύ 36 και 55 χρονών. Τέλος, ως προς την βασική κατεύ-

θυνση σπουδών των συμμετεχόντων σύμφωνα με τον Πίνακα 5.6 η πλειοψηφία των ατόμων 

(59,1%, n=13) είναι πτυχιούχοι ανθρωπιστικών, νομικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών 

σπουδών και ακολουθεί ποσοστό 27,3% (n=6) οι οποίοι είναι πτυχιούχοι τεχνολογικών και 

θετικών σπουδών. 

 

Πίνακας 5.5: Ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

≤25 1 4,55 

26-35 6 27,26 

36-45 7 31,82 

46-55 7 31,82 

≥56 1 4,55 

Σύνολο 22 100,0 
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Πίνακας 5.6: Βασική κατεύθυνση σπουδών συμμετεχόντων. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών και 

Παιδαγωγικών Σπουδών 
13 59,1 

Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών 6 27,3 

Σπουδών Υγείας και Ζωής 2 9,1 

Σπουδών Οικονομίας και διοίκησης 1 4,5 

Σύνολο 22 100,0 

 

Το δεύτερο τμήμα της ενότητας αυτής παρουσιάζει την συμμετοχή των εκπαιδευομένων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διακρίνεται τόσο στην παρακολούθηση στις διά ζώ-

σης συναντήσεις όσο και στην εκπόνηση των εξ αποστάσεως ακολουθιών μαθησιακών δρα-

στηριοτήτων. Τα απαιτούμενα δεδομένα συλλέχθηκαν τόσο από το παρουσιολόγιο των πρό-

σωπο με πρόσωπο συναντήσεων όσο και από τα αντίστοιχα στοιχεία καταγραφής του 

LAMS. Συνεπώς μετά την κατάλληλη επεξεργασία προκύπτουν οι ακόλουθες πληροφορίες. 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.7 ο οποίος παρουσιάζει την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων 

στις διά ζώσης συναντήσεις, η πλειοψηφία των ατόμων (45,5%, n=10) παρακολούθησε 2 

συναντήσεις, ενώ ποσοστό 31,8% (n=7) παρακολούθησε όλες τις συναντήσεις. Ας σημειω-

θεί ότι υπήρχε ένα  ποσοστό 9,1% που αντιστοιχεί σε δύο άτομα τα οποία αν και δεν συμμε-

τείχαν στις διά ζώσης συναντήσεις εκπόνησαν ορισμένες εξ αποστάσεως δραστηριότητες.  

 

Πίνακας 5.7: Συμμετοχή στις διά ζώσης συναντήσεις. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

3 7 31,8 

2 10 45,5 

1 3 13,6 

0 2 9,1 

Σύνολο 22 100,0 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.8 ο οποίος παρουσιάζει την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην 

εκπόνηση των εξ αποστάσεως ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων, η πλειοψηφία 
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(40,9%, n=9) των ατόμων ολοκλήρωσαν όλες τις εξ αποστάσεως ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Ας σημειωθεί ότι ποσοστό 9,1% που αντιστοιχεί σε 2 άτομα δεν εκπόνη-

σαν καμία ακολουθία δραστηριοτήτων αν και παρακολούθησαν ορισμένες διά ζώσης συνα-

ντήσεις. 

 

Πίνακας 5.8: Συμμετοχή στις εξ αποστάσεως ακολουθίες δραστηριοτήτων. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ολοκληρώθηκαν 5 ακολουθίες 9 40,9 

Ολοκληρώθηκαν 3 ακολουθίες 2 9,1 

Ολοκληρώθηκαν 2 ακολουθίες 2 9,1 

Ολοκληρώθηκαν 1 ακολουθία 2 9,1 

Ολοκληρώθηκαν τμήματα ακολουθιών 5 22,7 

Δεν εκπονήθηκε καμία ακολουθία  2 9,1 

Σύνολο 22 100,0 

 

Σε γενικές πάντως γραμμές σύμφωνα με τον Πίνακα 5.9 φαίνεται ότι η εμπλοκή των συμμε-

τεχόντων στην μαθησιακή διαδικασία παρουσιάζει ποικίλες διακυμάνσεις, από τις οποίες 

άλλωστε διαφαίνεται μία τάση ενεργής συμμετοχής στην συνολική διαδικασία. Όπως μάλι-

στα φαίνεται και από την Εικόνα 5.5 προκύπτει ένα ψηφιδωτό διαφορετικών επιλογών συμ-

μετοχής. 

 

Πίνακας 5.9: Συγκεντρωτικός πίνακας συμμετοχής. 

Τιμές μεταβλητής 

Συχνότητα Ποσοστό % Διά ζώσης  

συναντήσεις 

Εξ αποστάσεως 

δραστηριότητες 

Σε όλες Σε όλες 5 22,7 

Σε ορισμένες Σε όλες 4 18,2 

Σε ορισμένες Σε ορισμένες 10 45,5 

Σε ορισμένες Σε καμία 2 9,1 

Σε καμία Σε ορισμένες 1 4,5 

Σύνολο  22 100,0 
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Εικόνα 5.5: Εμπλοκή συμμετεχόντων στην μαθησιακή διαδικασία. 

 

5.2.2 Υλοποίηση της δράσης 

1η διά ζώσης συνάντηση  

Στην εναρκτήρια συνάντηση σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δράσης, αρχικά πραγματοποι-

ήθηκε μία σύντομη γνωριμία μεταξύ των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή. Έπειτα, έγινε 

η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών των συμμετεχόντων και στην συ-

νέχεια παρουσιάστηκε το συμβόλαιο μάθησης. Αν και δόθηκε η δυνατότητα στους συμμε-

τέχοντες να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του συμβολαίου μάθησης ‒σύμφωνα με τις αρ-

χές της Ανδραγωγικής θεωρίας‒ κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης δεν υπήρξε κά-

ποια νέα ανάγκη και προσδοκία που να επηρέασε την διαμόρφωση του μαθησιακού συμβο-

λαίου.  

 

Μόλις ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση ακολούθησε η παρουσίαση της υπηρεσίας 

LessonLAMS μέσω της οποία θα εκπονούνται οι εξ αποστάσεως δραστηριότητες. Ακολού-

θησε η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την υπηρεσία LessonLAMS μέσω της δοκιμα-

στικής ακολουθίας δραστηριοτήτων, η οποία εμπεριείχε όλους τους τύπους δραστηριοτήτων 

που εμπεριέχουν οι πέντε ακολουθίες δραστηριοτήτων του επιμορφωτικού προγράμματος. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν ορισμένα τεχνικά προβλήματα όπως: η διακοπή 

της σύνδεσης του διαδικτύου στην εργαστηριακή αίθουσα και η  αδυναμία εισαγωγής στην 
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υπηρεσία LessonLAMS. Φυσικά μετά από μικρό χρονικό διάστημα τα τεχνικά προβλήματα 

διορθώθηκαν και συνεχίστηκε κανονικά η ολοκλήρωση των διεργασιών του μαθήματος. 

 

1η εβδομάδα εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων  

Την πρώτη εβδομάδα οι εκπαιδευόμενοι είχαν την δυνατότητα να εκπονήσουν τις τρεις πρώ-

τες ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα τους παρείχαν τις βασικές γνώ-

σεις, έτσι ώστε στην δεύτερη διά ζώσης συνάντηση να πραγματοποιηθεί η εμβάθυνση (μέσω 

παραδειγμάτων και πρακτικής άσκησης) στο γνωστικό αντικείμενο των τριών πρώτων διδα-

κτικών ενοτήτων του προγράμματος. Ωστόσο, αρκετοί ήταν αυτοί που δεν κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν τις εξ αποστάσεως δραστηριότητες. 

 

2η διά ζώσης συνάντηση  

Στην δεύτερη διά ζώσης συνάντηση έγινε μία σύντομη επανάληψη στο γνωστικό περιεχό-

μενο των τριών πρώτων διδακτικών ενοτήτων. Η όλη διαδικασία εμπλουτίστηκε με διάφορα 

παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις που αφορούσαν τον τρόπο αποφυγής της λογοκλοπής. 

Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση και διάλογος μεταξύ των εκπαιδευο-

μένων και του εκπαιδευτή. Επίσης, δόθηκαν διάφορα παραδείγματα προκειμένου να διευ-

κρινιστούν βασικές έννοιες όπως: βιβλιογραφία, παραπομπή, λίστα αναφορών, σημείωση 

τέλους, υποσημείωση, κ.ά. Τέλος, επεξηγήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου 

σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών APA με έμφαση στους βασικούς κανόνες σύνταξης 

παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών. Ωστόσο, λόγω χρόνου δεν πραγματοποιήθηκε 

η  αναφορά στα εργαλείο Zotero αλλά και στα επιπλέον χαρακτηριστικά του. 

 

2η εβδομάδα εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων  

Την δεύτερη εβδομάδα οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούσαν να εκπονήσουν τόσο 

τις προηγούμενες ακολουθίες όσο και τις δύο τελευταίες ακολουθίες μαθησιακών δραστη-

ριοτήτων. Η εκπόνηση της 4 και 5 ακολουθίας δραστηριοτήτων στο LAMS παρείχε στους 

εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις, προκειμένου στην τρίτη διά ζώσης συνάντηση να 

πραγματοποιηθεί η εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο των αντίστοιχων διδακτικών ενο-

τήτων μέσω παραδειγμάτων και πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, όπως και την πρώτη εβδο-

μάδα αρκετά άτομα δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις ακολουθίες μαθησιακών δραστη-

ριοτήτων στο LAMS. 
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3η διά ζώσης συνάντηση  

Στην τρίτη διά ζώσης συνάντηση δόθηκε στους εκπαιδευομένους η δυνατότητα να επιλέξουν 

τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος. Η πρώτη πορεία διδασκαλίας εμπεριείχε μία σύντομη 

επανάληψη στο γνωστικό περιεχόμενο και παρουσίαση παραδειγμάτων εφαρμογής, ενώ η 

δεύτερη επιλογή αφορούσε την πρακτική εξάσκηση στο εργαλείο Zotero μέσω εργαστηρια-

κών ασκήσεων. Ομόφωνα οι εκπαιδευόμενοι επέλεξαν την δεύτερη πορεία. Στο πλαίσιο 

αυτό ο εκπαιδευτικός εκτελούσε ποικίλες διεργασίες στον υπολογιστή του τις οποίες παράλ-

ληλα εκτελούσαν και οι εκπαιδευόμενοι στους δικούς τους υπολογιστές. Ωστόσο, λόγω 

χρόνο ορισμένα σημεία του περιεχομένου του μαθήματος δεν εξετάστηκαν λεπτομερώς.  

 

5.2.3 Παρατήρηση και αναστοχασμός της δράσης 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε και αξιολογούμε την εκπαιδευτική παρέμβαση μέσω της συ-

στηματικής παρατήρησης που πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή, τον κριτικό φίλο και 

τον εξωτερικό συνεργάτη. Αρχικά παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία τα οποία καταγράφη-

καν κατά την διάρκεια υλοποίησης της δράσης και στην συνέχεια εστιάζουμε στα κρίσιμα 

συμβάντα που εντοπίστηκαν.  

 

Αναφορικά λοιπόν με την πρώτη διά ζώσης συνάντηση, προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία. Μάλιστα, η εκτέλεση της δοκιμαστικής ακολουθίας δραστηριοτήτων κατά την 

διάρκεια της πρώτης συνάντησης φαίνεται ότι αποτελεί μία απαραίτητη διεργασία για την 

ευκολότερη εξοικείωση των συμμετεχόντων στην χρήση του LAMS. Αφού οι εκπαιδευόμε-

νοι είχαν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλα τα είδη των δραστηριοτήτων που εμπε-

ριείχε το επιμορφωτικό πρόγραμμα και να επιλύσουν με την βοήθεια του εκπαιδευτικού τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν από την πρώτη χρήση του LAMS. Πιο συγκεκριμένα αυτές οι 

διαπιστώσεις έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του κριτι-

κού φίλου ως εξής: 

«Εκτιμώ ότι το μάθημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι η δοκι-

μαστική ακολουθία προλαμβάνει αρκετά προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα προέκυ-

πταν στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι ξεκινούσαν τις εξ αποστάσεως δραστηριό-

τητες χωρίς το στάδιο της εξοικείωσης στην χρήση του LAMS». [Ημερολόγιο εκπαιδευ-

τικού, 1η διά ζώσης συνάντηση]. 
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«Τηρήθηκαν οι προδιαγραφές της εναρκτήριας συνάντησης με αναφορά σε στόχους, 

πλάνο διδασκαλίας και προγράμματος,  και συνοδεύτηκαν από αίτημα για τις προσδοκίες 

των εκπαιδευομένων από όλο το πρόγραμμα» [Ημερολόγιο κριτικού φίλου, 1η διά ζώ-

σης συνάντηση]. 

 

«Εκ μέρους των εκπαιδευομένων έλαβε χώρα ένας έντονος καταιγισμός ιδεών τόσο για 

το LAMS όσο και για όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η εκπαιδεύτρια ήταν αρκετά κα-

θησυχαστική παρουσιάζοντας τις δυνατότητες του προγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί 

για την εκπόνηση των εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων, ενώ η πρότερη πλούσια εμπειρία 

της στο συγκεκριμένο θέμα άφησε τους εκπαιδευομένους ικανοποιημένους» [Ημερολόγιο 

κριτικού φίλου, 1η διά ζώσης συνάντηση]. 

 

Ας σημειωθεί ότι η πρώτη εβδομάδα των εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων ολοκληρώθηκε 

χωρίς να αναφερθούν ιδιαίτερα προβλήματα από τους εκπαιδευόμενους. Επίσης, παρατηρή-

θηκε ότι ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων ξεκίνησε τις εξ αποστάσεως ακολουθίες 

δεν κατάφερε να τις ολοκληρώσει ως την επόμενη διά ζώσης συνάντηση. Παράλληλα, ανι-

χνεύθηκε ότι και τα άτομα που ολοκλήρωσαν τις ακολουθίες δεν εκπόνησαν όλες τις δρα-

στηριότητες. Μάλιστα οι διαπιστώσεις αυτές έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο του εκπαι-

δευτικού και του κριτικού φίλου ως εξής: 

«Σε γενικές γραμμές δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την διάρκεια εκ-

πόνησης των τριών πρώτων εξ αποστάσεως ακολουθιών. Ωστόσο, το γεγονός ότι ορισμέ-

νοι εκπαιδευόμενοι δεν ολοκλήρωσαν τις εξ αποστάσεως ακολουθίες θεωρώ ότι είναι 

ένα στοιχείο που θα έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω. Ίσως οι εκπαιδευόμενοι δεν κα-

τανόησαν ότι οι δραστηριότητες αυτές τους παρέχουν τα βασικά εφόδια για την επόμενη 

διά ζώσης συνάντηση. Μάλλον στην επόμενη συνάντηση μας θα πρέπει να τονίσω την 

σημαντικότητα της ολοκλήρωσης των εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων πριν από τις πρό-

σωπο με πρόσωπο συναντήσεις». [Ημερολόγιο εκπαιδευτικού, 1η εβδομάδα εξ αποστά-

σεως δραστηριοτήτων]. 

 

«Αξιολογήθηκε ως ανεπαρκές το περιθώριο χρόνου που δόθηκε για τις τρις εξ αποστά-

σεως ακολουθίες δραστηριοτήτων του LAMS αφού οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται χρόνο 

πρώτον με την εξοικείωση με το εν λόγω πρόγραμμα και δεύτερον ήταν όλοι άτομα με 
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εργασία και πολλές δραστηριότητες που δεν τους επέτρεψαν να αφιερώσουν τον απαραί-

τητο χρόνο». [Ημερολόγιο κριτικού φίλου, 1η εβδομάδα εξ αποστάσεως δραστηριοτή-

των]. 

 

Σχετικά με την δεύτερη διά ζώσης συνάντηση σημειώνουμε ότι αυτή εξελίχθηκε χωρίς προ-

βλήματα και ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι 

συμμετείχαν στις δραστηριότητες του μαθήματος και εξέφρασαν πολλές απορίες οι οποίες 

επιλύθηκαν τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από τους άλλους εκπαιδευόμενους. Ενδεικτικά 

παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από το ημερολόγιο του εκπαιδευτή και του κριτικού 

φίλου: 

«Σήμερα το μάθημα εκτιμώ ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Όλοι οι εκπαιδευό-

μενοι συμμετείχαν ενεργά στο μάθημα τόσο στις πρακτικές ασκήσεις όσο και στις συζη-

τήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Η γνώμη μου είναι ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως ακόμη και εάν χρησιμοποι-

ούσαμε μία σύγχρονη εικονική τάξη». [Ημερολόγιο εκπαιδευτικού, 2η διά ζώσης συνά-

ντηση]. 

 

«Το έντονο ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων ειδικά τόσο για τα θέματα της λογοκλοπής 

και του τρόπου αποφυγής της όσο και για τα θέματα παραπομπών (citations) και βιβλιο-

γραφικών αναφορών (references) απομάκρυναν την εκπαιδεύτρια από την ολοκλήρωση 

και των τριών προγραμματισμένων διδακτικών ενοτήτων της δεύτερης διά ζώσης συνά-

ντησης. Επισημαίνεται η ευελιξία της εκπαιδεύτριας στην χρήση του πλάνου διδασκαλίας 

που στηρίχθηκε δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων». [Ημερολόγιο κρι-

τικού φίλου, 2η διά ζώσης συνάντηση]. 

 

Αναφορικά τώρα με την δεύτερη εβδομάδα των εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων επαναλήφ-

θηκαν τα ίδια γεγονότα και οι συμπεριφορές που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της πρώτης 

εβδομάδας των εξ αποστάσεων δραστηριοτήτων. Δηλαδή παρατηρήθηκε ότι ορισμένοι εκ-

παιδευόμενοι από την μία πλευρά δεν εκπόνησαν κάποιες από τις εξ αποστάσεως δραστη-

ριότητες και από την άλλη πλευρά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν όλες τις ακολουθίες 

δραστηριοτήτων στο LAMS.  
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Σχετικά με την τρίτη διά ζώσης συνάντηση μπορούμε να αναφέρουμε ότι εξελίχθηκε χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήματα και ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Εξετάζοντας αυτήν την συ-

νάντηση κατανοούμε ότι οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν την πρακτική εξάσκηση μέσω εργα-

στηριακών ασκήσεων. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να γίνεται επίδειξη διά-

φορων διεργασιών από τον εκπαιδευτικό και αυτοί την ίδια στιγμή να εκτελούν τις αντίστοι-

χες ενέργειες. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από το ημερολόγιο του εκ-

παιδευτή και του κριτικού φίλου: 

«Θεωρώ ότι και σήμερα το μάθημα ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτό που σή-

μερα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν την πρα-

κτική εξάσκηση μέσω εργαστηριακών ασκήσεων μία αναγκαία διεργασία. Σήμερα η φύση 

της διδακτικής ενότητας ήταν περισσότερο πρακτική παρά θεωρητική, συνεπώς εκπαι-

δευτικές τεχνικές που δεν ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων φαίνεται 

ότι δεν ενδείκνυνται». [Ημερολόγιο εκπαιδευτικού, 3η διά ζώσης συνάντηση]. 

 

«Οι εκπαιδευόμενοι δέχονται ομόφωνα την δεύτερη πρόταση της εκπαιδεύτριας δηλαδή 

η συγκεκριμένη διά ζώσης συνάντηση να έχει αποκλειστικά πρακτικό χαρακτήρα. Απο-

κτώντας ο κάθε εκπαιδευόμενος την δική του εμπειρία και πειραματιζόμενος σε κάθε 

αναλυτικό περιεχόμενο του εργαλείου Zotero. Ο κάθε εκπαιδευόμενος ολοκλήρωσε την 

όλη διαδικασία επαρκώς. Παράλληλα απέκτησε την πεποίθηση ότι πολύ σύντομα θα έχει 

την ικανότητα επαρκούς χειρισμού του συγκεκριμένου εργαλείου και ειδικότερα ότι θα 

μπορεί να παραθέτει με τον ορθό τρόπο παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές σε 

κάθε επόμενη επιστημονική του εργασία. Εδώ επιβεβαιώθηκαν τα οφέλη της βιωματικής 

μάθησης». [Ημερολόγιο κριτικού φίλου, 3η διά ζώσης συνάντηση]. 

 

Τέλος, ως προς την δομή και το περιεχόμενο των εξ αποστάσεως ακολουθιών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων μπορούμε να σημειώσουμε ότι σε γενικές γραμμές αυτές είναι καλά οργα-

νωμένες και το περιεχόμενο τους είναι κατανοητό, πλήρης και καλύπτει τους εκπαιδευτικούς 

στόχους. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από το ημερολόγιο του κριτικού 

φίλου, καθώς επίσης και από την συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε με τον εξωτερικό συ-

νεργάτη: 

«Η δομή και η ακολουθία των δραστηριοτήτων είναι ολοκληρωμένη και εύκολα κατανο-

ήσιμη. Επιπλέον, υπάρχουν συμπληρωματικά αρχεία όπως για παράδειγμα βίντεο τα ο-
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ποία τεκμηριώνουν και ενισχύουν το προσφερόμενο επίπεδο γνώσεων της κάθε ακολου-

θίας. Ενώ παράλληλα η δυνατότητα επανάληψης των ακολουθιών μπορεί να οδηγήσει σε 

πλήρη εμπέδωση της εν λόγω γνώσης». [Ημερολόγιο κριτικού φίλου] 

 

« Η δομή των εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων στο σύνολό της μου άρεσε πολύ. Τόσο το 

εκπαιδευτικό υλικό όσο και τα βίντεο είναι κατανοητά. Η τεκμηρίωση όλου του υλικού 

ήταν πολύ καλή. Η θεωρία υποστηρίζεται με ασκήσεις και αντίστοιχα παραδείγματα τα 

οποία είναι κατατοπιστικά». [Απόσπασμα συνέντευξης εξωτερικού συνεργάτη]. 

 

Συνεχίζοντας την παρατήρηση της δράσης στο σημείο αυτό θα εστιάσουμε στα κρίσιμα συμ-

βάντα που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια εφαρμογής της εκπαιδευτικής παρέμβασης, τα 

οποία αναλύονται και ερμηνεύονται στα επόμενα: 

 

ΚΣ1: Αδυναμία κατανόησης της  σημασίας  της μεικτής μάθησης στην διεξαγωγή  

του προγράμματος  

Αν και στην πρώτη διά ζώσης συνάρτηση επεξηγήθηκε ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμ-

ματος, δηλαδή η εφαρμογή του μεικτού μοντέλου μάθησης, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχο-

ντες δεν κατανόησαν την σπουδαιότητα της εκπόνησης των εξ αποστάσεων δραστηριοτή-

των. Αφού αρκετοί ήταν αυτοί που δεν ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες στο LAMS πριν 

την επόμενη διά ζώσης συνάντηση. Ενδεχομένως οι εκπαιδευόμενοι να προτιμούσαν μία 

διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας ή να είχαν περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο για την ο-

λοκλήρωση των μαθησιακών ακολουθιών στο LAMS. Αυτές οι διαπιστώσεις άλλωστε έχουν 

καταγραφή στο ημερολόγιο τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του κριτικού φίλου ως εξής: 

«Σήμερα έχω την εντύπωση ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν κατανόησαν πλήρως τον τρόπο 

διεξαγωγής του προγράμματος. Ίσως έπρεπε να υπερτονίσω την σπουδαιότητα εκπόνησης 

των εξ αποστάσεων δραστηριοτήτων». [Ημερολόγιο εκπαιδευτικού, 1η διά ζώσης συ-

νάντηση]. 

 

«Έχω την αίσθηση ότι σήμερα οι εκπαιδευόμενοι περιμέναν να γίνει μια εισαγωγή στο 

γνωστικό αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος πέραν της εξοικείωσης με το 

πρόγραμμα LAMS». [Ημερολόγιο εκπαιδευτικού, 1η διά ζώσης συνάντηση]. 
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«Εμφανίστηκε ένα έλλειμα στην κατανόηση της σύνδεσης των δύο μερών του συγκεκρι-

μένου προγράμματος, δηλαδή της διά ζώσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μετά 

την δεύτερη διά ζώσης συνάντηση εμφανίστηκε η σχεδόν απόλυτη προτίμηση στην πρα-

κτική άσκηση υποτιμώντας την σημαντική συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η 

οποία παρείχε τα βασικά εφόδια για την εμβάθυνση του περιεχομένου και την προετοι-

μασία για την επόμενη διά ζώσης συνάντηση. Η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου εκ μέρους 

των εκπαιδευομένων φαίνεται πως δεν τους έδωσε την ευκαιρία να αποκομίσουν τα ο-

φέλη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». [Ημερολόγιο κριτικού φίλου]. 

 

ΚΣ2: Αδυναμία  εκ μέρους των εκπαιδευομένων στην πλήρη  εκπόνηση των  εξ 

αποστάσεως  δραστηριοτήτων  

Αν και αρκετοί εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωσαν τις εξ αποστάσεως ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων στην πραγματικότητα οι δραστηριότητες που απαιτούσαν την ενεργό συμ-

μετοχή και την εκτέλεση διάφορων διεργασιών (όπως η συμμετοχή στις ασύγχρονες συζη-

τήσεις, η εννοιολογική χαρτογράφηση, η συμπλήρωση του πίνακα, η πρακτική εξάσκηση) 

δεν εκπονήθηκαν από την πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων. Αυτές οι διαπιστώσεις άλλωστε 

έχουν καταγραφεί από τον εκπαιδευτικό και τον κριτικό φίλο ως εξής: 

«Η μικρή συμμετοχή στις εξ αποστάσεως συζητήσεις (forum) είναι ένα θέμα που πρέπει 

να μελετήσω περισσότερο. Τελικά μήπως να καταργήσω αυτές τις δραστηριότητες;» [Η-

μερολόγιο εκπαιδευτικού για τις εξ αποστάσεως δραστηριότητες]. 

 

«Τώρα που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα σε πραγματικές συνθήκες βλέπω ότι οι ασκήσεις 

της συμπλήρωσης του πίνακα, της πρακτικής άσκησης και της εννοιολογικής χαρτογρά-

φησης θα έπρεπε τελικά να ήταν πιο συνοπτικές προκειμένου ο χρόνος που απαιτείται για 

την ολοκλήρωσή τους να είναι πολύ μικρότερος» [Ημερολόγιο εκπαιδευτικού για τις εξ 

αποστάσεως δραστηριότητες]. 

 

«Η αδυναμία χρήσης του παραθύρου των συζητήσεων (forum) λειτούργησε ενισχυτικά 

στην ανάλυση του περιεχομένου και στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις  

διά ζώσης συναντήσεις». [Ημερολόγιο κριτικού φίλου για τις εξ αποστάσεως δραστη-

ριότητες]. 
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ΚΣ3: Μικρό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  

Κατά την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος διαπιστώθηκε ότι κυρίως στις διά 

ζώσης συναντήσεις το χρονικό πλαίσιο που δόθηκε ήταν μικρό σε σχέση με το περιεχόμενο 

της κάθε διδακτικής ενότητας. Αυτές οι διαπιστώσεις άλλωστε έχουν καταγραφεί από τον 

εκπαιδευτικό και τον κριτικό φίλο ως εξής: 

 «Η αλήθεια είναι ότι δύο διδακτικές ώρες δεν είναι αρκετές για να καλύψουν τις τρεις 

πρώτες διδακτικές ενότητες. Σήμερα πίστευα ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα θα αναφε-

ρόμασταν και στα επιπλέον χαρακτηριστικά του εργαλείου Zotero. Τελικά οι απορίες ήταν 

πολλές. Το μάθημα κράτησε 2 ώρες και ένα τέταρτο χωρίς να πραγματοποιηθεί διάλ-

λειμα» [Ημερολόγιο εκπαιδευτικού, 2η διά ζώσης συνάντηση]. 

 

«Σήμερα είναι η τελευταία συνάντησή μας. Νιώθω ότι έχουμε να πούμε και να δείξουμε 

πολλά πράγματα. Ευτυχώς προλάβαμε να πούμε τα πιο σημαντικά στοιχεία, σίγουρα εάν 

είχαμε στην διάθεσή μας άλλη μία ώρα θα ολοκληρώναμε όλους τους επιμορφωτικούς 

στόχους του προγράμματος» [Ημερολόγιο εκπαιδευτικού, 3η διά ζώσης συνάντηση]. 

 

«Προοδευτικά εμφανίστηκε όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερο διαθέσιμο χρόνο 

στην δεύτερη και τρίτη διά ζώσης συνάντηση, στοιχείο το οποίο δικαιολογείται από την 

εξέλιξη του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η διαθεσιμότητα του εργα-

στηρίου που πραγματοποιήθηκαν οι διά ζώσης συναντήσεις για τουλάχιστον μία ώρα ε-

πιπλέον για την δεύτερη και τρίτη συνάντηση θα διατηρούσε φυσιολογικό τον ρυθμό της 

διδασκαλίας και της αφομοίωσης της γνώσης, ενώ οι εκπαιδευόμενοι δεν θα ένιωθαν 

πιεσμένοι στο να εκφράσουν τις απορίες τους» [Ημερολόγιο κριτικού φίλου]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

6.1 Απόψεις εκπαιδευομένων για τις ακολουθίες στο LAMS (1ο Ερώ-

τημα) 

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε εξ αποστάσεως ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων 

οι εκπαιδευόμενοι αμέσως μετά είχαν την δυνατότητα να την αξιολογήσουν. Ωστόσο, ορι-

σμένα άτομα δεν πραγματοποιήσαν αυτή την ενέργεια με αποτέλεσμα να υπάρχει μία στα-

διακή μείωση των ατόμων που συμμετέχουν στην διαδικασία της αξιολόγησης. Πιο συγκε-

κριμένα, αξιολόγησαν την 1η ακολουθία 13 άτομα, την 2η ακολουθία 10 άτομα, την 3η και 

4η ακολουθία 9 άτομα και την 5η ακολουθία 6 άτομα. Παρά ταύτα θεωρούμε ότι τα περιορι-

σμένα ποιοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τα προβλη-

ματικά στοιχεία της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

 

6.1.1 Πρώτη ακολουθία δραστηριοτήτων  

Στο ερώτημα Α1 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (92,3%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι η ροή των μαθησιακών δραστηριοτήτων της 

1ης ακολουθίας στο LAMS τους βοήθησε στην κατανόηση του περιεχομένου της 1ης διδα-

κτικής ενότητας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (7,7%) των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί με το ερώτημα Α1 (βλ. Πίνακα 6.1). 

 

Πίνακας 6.1: Ροή δραστηριοτήτων και κατανόηση περιεχομένου (1η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 7,7 

Συμφωνώ 8 61,5 

Συμφωνώ απόλυτα 4 30,8 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α2 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι το περιεχόμενο της 1ης διδακτικής ενότητας ήταν πλήρες (βλ. Πίνακα 6.2). 
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Πίνακας 6.2: Πληρότητα περιεχομένου (1η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 7 53,8 

Συμφωνώ απόλυτα 6 46,2 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α3 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (92,3%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιή-

θηκαν στην 1η ακολουθία επέδρασαν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό (7,7%) των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώ-

τημα Α3 (βλ. Πίνακα 6.3).  

 

Πίνακας 6.3: Εκπαιδευτικές τεχνικές και αποτελεσματική διδασκαλία (1η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 7,7 

Συμφωνώ 8 61,5 

Συμφωνώ απόλυτα 4 30,8 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α4 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (46,2%) των εκπαιδευομένων ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί ότι οι ομαδικές συζητήσεις επέδρασαν στην κατανόηση του περιε-

χομένου της 1ης διδακτικής ενότητας, ενώ ποσοστό 23,1% των εκπαιδευομένων διαφωνούν 

ή διαφωνούν απόλυτα με το ερώτημα Α4 (βλ. Πίνακα 6.4). 

 

Πίνακας 6.4: Ομαδικές συζητήσεις και κατανόηση περιεχομένου (1η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ απόλυτα 1 7,7 

Διαφωνώ 2 15,4 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 6 46,2 

Συμφωνώ 3 23,1 

Συμφωνώ απόλυτα 1 7,7 

Σύνολο 13 100,0 



77 

Στο ερώτημα Α5 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι στην 1η ακολουθία υπήρξε σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρα-

κτική εφαρμογή της (βλ. Πίνακα 6.5). 

 

Πίνακας 6.5: Σύνδεση θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής (1η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 8 61,5 

Συμφωνώ απόλυτα 5 38,5 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α6 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (84,7%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 1η ακολουθία η δραστηριότητα του προβληματι-

σμού/αφόρμησης επέδρασε στην ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση, ενώ το υπόλοιπο πο-

σοστό (15,3%) δήλωσε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α6 (βλ. Πίνακα 

6.6).  

 

Πίνακας 6.6: Δραστηριότητα προβληματισμού και ενίσχυση κινήτρων (1η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 2 15,3 

Συμφωνώ 6 46,2 

Συμφωνώ απόλυτα 5 38,5 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α7 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι στην 1η ακολουθία η ανατροφοδότηση ήταν πλήρης (βλ. Πίνακα 6.7). 

 

Πίνακας 6.7: Πληρότητα ανατροφοδότησης (1η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 6 46,2 

Συμφωνώ απόλυτα 7 53,8 

Σύνολο 13 100,0 
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Στο ερώτημα Α8 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι οι οδηγίες που παρέχονταν σε όλη την διάρκεια της 1ης διδακτικής ενότη-

τας ήταν σαφείς (βλ. Πίνακα 6.8).  

 

Πίνακας 6.8: Σαφήνεια οδηγιών (1η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 2 15,4 

Συμφωνώ απόλυτα 11 84,6 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α9 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι στην 1η ακολουθία ήταν ικανοποιητική η λεκτική επιμέλεια του περιεχο-

μένου των δραστηριοτήτων (βλ. Πίνακα 6.9). 

 

Πίνακας 6.9: Λεκτική επιμέλεια περιεχομένου (1η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 6 46,2 

Συμφωνώ απόλυτα 7 53,8 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α10 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (92,3%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 1η ακολουθία ήταν ικανοποιητική η γρα-

φιστική επιμέλεια του περιεχομένου των δραστηριοτήτων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (7,7%) 

δήλωσε ότι διαφωνεί με το ερώτημα Α10 (βλ. Πίνακα 6.10). 

 

Πίνακας 6.10: Γραφιστική επιμέλεια περιεχομένου (1η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 7,7 

Συμφωνώ 6 46,15 

Συμφωνώ απόλυτα 6 46,15 

Σύνολο 13 100,0 
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6.1.2 Δεύτερη ακολουθία δραστηριοτήτων  

Στο ερώτημα Α1 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (90,0%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι η ροή των μαθησιακών δραστηριοτήτων της 

2ης ακολουθίας στο LAMS τους βοήθησε στην κατανόηση του περιεχομένου της 2ης διδα-

κτικής ενότητας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (10%) των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί με το ερώτημα Α1 (βλ. Πίνακα 6.11). 

 

Πίνακας 6.11: Ροή δραστηριοτήτων και κατανόηση περιεχομένου (2η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 10,0 

Συμφωνώ 5 50,0 

Συμφωνώ απόλυτα 4 40,0 

Σύνολο 10 100,0 

 

Στο ερώτημα Α2 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (90,0%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι το περιεχόμενο της 2ης διδακτικής ενότητας 

ήταν πλήρες, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (10%) των εκπαιδευομένων διαφωνεί με το ερώτημα 

Α2 (βλ. Πίνακα 6.12). 

 

Πίνακας 6.12: Πληρότητα περιεχομένου (2η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 10,0 

Συμφωνώ 5 50,0 

Συμφωνώ απόλυτα 4 40,0 

Σύνολο 10 100,0 

 

Στο ερώτημα Α3 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (70%) των εκπαιδευομένων συμ-

φωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην 2η 

ακολουθία επέδρασαν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, ένα ποσοστό 20% των 

εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α3, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

(10%) διαφωνεί (βλ. Πίνακα 6.13).  
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Πίνακας 6.13: Εκπαιδευτικές τεχνικές και αποτελεσματική διδασκαλία (2η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 10,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 2 20,0 

Συμφωνώ 3 30,0 

Συμφωνώ απόλυτα 4 40,0 

Σύνολο 10 100,0 

 

Στο ερώτημα Α4 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (50%) των εκπαιδευομένων ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί ότι οι ομαδικές συζητήσεις επέδρασαν στην κατανόηση του περιε-

χομένου της 2ης διδακτικής ενότητας, ένα ποσοστό 20% των εκπαιδευομένων διαφωνεί με 

το ερώτημα Α4, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (30%) συμφωνεί (βλ. Πίνακα 6.14). 

 

Πίνακας 6.14: Ομαδικές συζητήσεις και κατανόηση περιεχομένου (2η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 2 20,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 5 50,0 

Συμφωνώ 3 30,0 

Σύνολο 10 100,0 

 

Στο ερώτημα Α5 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (90%) των εκπαιδευ-

ομένων συμφωνεί ότι στην 2η ακολουθία υπήρξε σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την 

πρακτική εφαρμογή της, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (10%) ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με 

το ερώτημα Α5 (βλ. Πίνακα 6.15). 

 

Πίνακας 6.15: Σύνδεση θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής (2η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 10,0 

Συμφωνώ 5 50,0 

Συμφωνώ απόλυτα 4 40,0 

Σύνολο 10 100,0 
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Στο ερώτημα Α6 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (70%) των εκπαιδευομένων συμ-

φωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 2η ακολουθία η δραστηριότητα του προβληματισμού/α-

φόρμησης επέδρασε στην ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

(30%) δήλωσε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α6 (βλ. Πίνακα 6.16).  

 

Πίνακας 6.16: Δραστηριότητα προβληματισμού και ενίσχυση κινήτρων (2η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 3 30,0 

Συμφωνώ 3 30,0 

Συμφωνώ απόλυτα 4 40,0 

Σύνολο 10 100,0 

 

Στο ερώτημα Α7 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (90%) των εκπαιδευ-

ομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 2η ακολουθία η ανατροφοδότηση ήταν πλή-

ρης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (10%) των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με 

το ερώτημα Α7 (βλ. Πίνακα 6.17). 

Πίνακας 6.17: Πληρότητα ανατροφοδότησης (2η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 10,0 

Συμφωνώ 3 30,0 

Συμφωνώ απόλυτα 6 60,0 

Σύνολο 10 100,0 

 

Στο ερώτημα Α8 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι οι οδηγίες που παρέχονταν σε όλη την διάρκεια της 2ης διδακτικής ενότη-

τας ήταν σαφείς (βλ. Πίνακα 6.18).  

Πίνακας 6.18: Σαφήνεια οδηγιών (2η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 3 30,0 

Συμφωνώ απόλυτα 7 70,0 

Σύνολο 10 100,0 
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Στο ερώτημα Α9 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι στην 2η ακολουθία ήταν ικανοποιητική η λεκτική επιμέλεια του περιεχο-

μένου των δραστηριοτήτων (βλ. Πίνακα 6.19). 

 

Πίνακας 6.19: Λεκτική επιμέλεια περιεχομένου (2η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 3 30,0 

Συμφωνώ απόλυτα 7 70,0 

Σύνολο 10 100,0 

 

Στο ερώτημα Α10 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (80%) των εκπαιδευομένων συμ-

φωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 2η ακολουθία ήταν ικανοποιητική η γραφιστική επιμέ-

λεια του περιεχομένου των δραστηριοτήτων, ενώ ένα ποσοστό 10% των εκπαιδευομένων 

ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί και το υπόλοιπο ποσοστό (10%) δήλωσε ότι διαφωνεί με το 

ερώτημα Α10 (βλ. Πίνακα 6.20). 

 

Πίνακας 6.20: Γραφιστική επιμέλεια περιεχομένου (2η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 10,0 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 10,0 

Συμφωνώ 1 10,0 

Συμφωνώ απόλυτα 7 70,0 

Σύνολο 10 100,0 

 

6.1.3 Τρίτη ακολουθία δραστηριοτήτων  

Στο ερώτημα Α1 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (77,8%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι η ροή των μαθησιακών δραστηριοτήτων της 3ης ακολου-

θίας στο LAMS τους βοήθησε στην κατανόηση του περιεχομένου της 3ης διδακτικής ενότη-

τας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (22,2%) των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί 

με το ερώτημα Α1 (βλ. Πίνακα 6.21).  
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Πίνακας 6.21: Ροή δραστηριοτήτων και κατανόηση περιεχομένου (3η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 2 22,2 

Συμφωνώ 5 55,6 

Συμφωνώ απόλυτα 2 22,2 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α2 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (77,8%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι το περιεχόμενο της 3ης διδακτικής ενότητας ήταν πλήρες, 

ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (22,2%) των εκπαιδευομένων διαφωνεί στο ερώτημα Α2 (βλ. Πί-

νακα 6.22). 

 

Πίνακας 6.22: Πληρότητα περιεχομένου (3η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 2 22,2 

Συμφωνώ 5 55,6 

Συμφωνώ απόλυτα 2 22,2 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α3 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (77,7%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

3η ακολουθία επέδρασαν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, ένα ποσοστό 11,1% 

των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α3 και το υπόλοιπο πο-

σοστό (11,1%) διαφωνεί (βλ. Πίνακα 6.23).  

 

Πίνακας 6.23: Εκπαιδευτικές τεχνικές και αποτελεσματική διδασκαλία (3η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 11,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ 4 44,4 

Συμφωνώ απόλυτα 3 33,3 

Σύνολο 9 100,0 
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Στο ερώτημα Α4 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (55,6%) των εκπαιδευομένων ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί ότι οι ομαδικές συζητήσεις επέδρασαν στην κατανόηση του περιε-

χομένου της 3η διδακτικής ενότητας, ένα ποσοστό 22,2% των εκπαιδευομένων συμφωνεί με 

το ερώτημα Α4, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (22,2%) διαφωνεί (βλ. Πίνακα 6.24).  

 

Πίνακας 6.24: Ομαδικές συζητήσεις και κατανόηση περιεχομένου (3η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 2 22,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 5 55,6 

Συμφωνώ 2 22,2 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α5 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (77,7%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 3η ακολουθία υπήρξε σύνδεση της θεωρητικής γνώ-

σης με την πρακτική εφαρμογή της, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (22,2%) ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί με το ερώτημα Α5 (βλ. Πίνακα 6.25). 

 

Πίνακας 6.25: Σύνδεση θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής (3η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 2 22,2 

Συμφωνώ 4 44,4 

Συμφωνώ απόλυτα 3 33,3 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α6 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (55,5%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 3η ακολουθία η δραστηριότητα του προβληματι-

σμού/αφόρμησης επέδρασε στην ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση, ενώ το υπόλοιπο πο-

σοστό (44,4%) δήλωσε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α6 (βλ. Πίνακα 

6.26).  
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Πίνακας 6.26: Δραστηριότητα προβληματισμού και ενίσχυση κινήτρων (3η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 4 44,4 

Συμφωνώ 3 33,3 

Συμφωνώ απόλυτα 2 22,2 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α7 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (66,6%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 3η ακολουθία η ανατροφοδότηση ήταν πλήρης, ένα 

ποσοστό 22,2% των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α7 και 

το υπόλοιπο ποσοστό (11,1%) διαφωνεί (βλ. Πίνακα 6.27).  

 

Πίνακας 6.27: Πληρότητα ανατροφοδότησης (3η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 11,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 2 22,2 

Συμφωνώ 2 22,2 

Συμφωνώ απόλυτα 4 44,4 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α8 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (88,9%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι οδηγίες που παρέχονταν σε όλη την διάρ-

κεια της 3ης διδακτικής ενότητας ήταν σαφείς, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (11,1%) των εκπαι-

δευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα A8 (βλ. Πίνακα 6.28).  

 

Πίνακας 6.28: Σαφήνεια οδηγιών (3η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ 2 22,2 

Συμφωνώ απόλυτα 6 66,7 

Σύνολο 9 100,0 
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Στο ερώτημα Α9 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (88,9%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 3η ακολουθία ήταν ικανοποιητική η λε-

κτική επιμέλεια του περιεχομένου των δραστηριοτήτων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (11,1%) 

δήλωσε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α9 (βλ. Πίνακα 6.29). 

 

Πίνακας 6.29: Λεκτική επιμέλεια περιεχομένου (3η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ απόλυτα 7 77,8 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α10 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (77,8%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 3η ακολουθία ήταν ικανοποιητική η γραφιστική 

επιμέλεια του περιεχομένου των δραστηριοτήτων, ένα ποσοστό 11,1% των εκπαιδευομένων 

ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α10, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (11,1%) δια-

φωνεί (βλ. Πίνακα 6.30).  

 

Πίνακας 6.30: Γραφιστική επιμέλεια περιεχομένου (3η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 11,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ απόλυτα 6 66,7 

Σύνολο 9 100,0 

 

6.1.4 Τέταρτη ακολουθία δραστηριοτήτων  

Στο ερώτημα Α1 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (77,8%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι η ροή των μαθησιακών δραστηριοτήτων της 4ης ακολου-

θίας στο LAMS τους βοήθησε στην κατανόηση του περιεχομένου της 4ης διδακτικής ενότη-

τας, ένα ποσοστό 11,1% των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα 

Α1 και το υπόλοιπο ποσοστό (11,1%) διαφωνεί (βλ. Πίνακα 6.31).  
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Πίνακας 6.31: Ροή δραστηριοτήτων και κατανόηση περιεχομένου (4η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 11,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ 6 66,7 

Συμφωνώ απόλυτα 1 11,1 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α2 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (77,8%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι το περιεχόμενο της 4ης διδακτικής ενότητας ήταν πλήρες, 

ένα ποσοστό 11,1% των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α2 

και το υπόλοιπο ποσοστό (11,1%) διαφωνεί (βλ. Πίνακα 6.32).  

 

Πίνακας 6.32: Πληρότητα περιεχομένου (4η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 11,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ 3 33,3 

Συμφωνώ απόλυτα 4 44,4 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α3 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (77,7%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

4η ακολουθία επέδρασαν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, ενώ το υπόλοιπο πο-

σοστό (33,3%) ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α3 (βλ. Πίνακα 6.33). 

 

Πίνακας 6.33: Εκπαιδευτικές τεχνικές και αποτελεσματική διδασκαλία (4η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 3 33,3 

Συμφωνώ 2 22,2 

Συμφωνώ απόλυτα 4 44,4 

Σύνολο 9 100,0 
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Στο ερώτημα Α4 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (55,6%) των εκπαιδευομένων ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί ότι οι ομαδικές συζητήσεις επέδρασαν στην κατανόηση του περιε-

χομένου της 4ης διδακτικής ενότητας, ένα ποσοστό 33,3% των εκπαιδευομένων διαφωνεί ή 

διαφωνεί απόλυτα με το ερώτημα Α4 και το υπόλοιπο ποσοστό (11,1%) συμφωνεί (βλ. Πί-

νακα 6.34).  

 

Πίνακας 6.34: Ομαδικές συζητήσεις και κατανόηση περιεχομένου (4η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ απόλυτα 1 11,1 

Διαφωνώ 2 22,2 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 5 55,6 

Συμφωνώ 1 11,1 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α5 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (88,9%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 4η ακολουθία υπήρξε σύνδεση της θεω-

ρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή της, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (11,1%) διαφωνεί 

με το ερώτημα Α5 (βλ. Πίνακα 6.35). 

 

Πίνακας 6.35: Σύνδεση θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής (4η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ 5 55,6 

Συμφωνώ απόλυτα 3 33,3 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α6 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (55,2%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 4η ακολουθία η δραστηριότητα του προβληματι-

σμού/αφόρμησης επέδρασε στην ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση, ένα ποσοστό 33,3% 

των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α6 και το υπόλοιπο πο-

σοστό (11,1%) διαφωνεί (βλ. Πίνακα 6.36).  
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Πίνακας 6.36: Δραστηριότητα προβληματισμού και ενίσχυση κινήτρων (4η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 11,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 3 33,3 

Συμφωνώ 4 44,4 

Συμφωνώ απόλυτα 1 11,1 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α7 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (66,6%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 4η ακολουθία η ανατροφοδότηση ήταν πλήρης, ενώ 

το υπόλοιπο ποσοστό (33,3%) δήλωσε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α7 

(βλ. Πίνακα 6.37).  

 

Πίνακας 6.37: Πληρότητα ανατροφοδότησης (4η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 3 33,3 

Συμφωνώ 3 33,3 

Συμφωνώ απόλυτα 3 33,3 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α8 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (88,9%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι οδηγίες που παρέχονταν σε όλη την διάρ-

κεια της 4ης διδακτικής ενότητας ήταν σαφείς, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (11,1%) των εκπαι-

δευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα A8 (βλ. Πίνακα 6.38).  

 

Πίνακας 6.38: Σαφήνεια οδηγιών (4η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ απόλυτα 7 77,8 

Σύνολο 9 100,0 
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Στο ερώτημα Α9 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (88,9%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί απόλυτα ότι στην 4η ακολουθία ήταν ικανοποιητική η λεκτική επιμέ-

λεια του περιεχομένου των δραστηριοτήτων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (11,1%) δήλωσε ότι 

ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α9 (βλ. Πίνακα 6.39). 

 

Πίνακας 6.39: Λεκτική επιμέλεια περιεχομένου (4η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 11,1 

Συμφωνώ απόλυτα 8 88,9 

Σύνολο 9 100,0 

 

Στο ερώτημα Α10 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (77,8%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί απόλυτα ότι στην 4η ακολουθία ήταν ικανοποιητική η γραφιστική επιμέλεια του 

περιεχομένου των δραστηριοτήτων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (22,2%) δήλωσε ότι ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α10 (βλ. Πίνακα 6.40). 

 

Πίνακας 6.40: Γραφιστική επιμέλεια περιεχομένου (4η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 2 22,2 

Συμφωνώ απόλυτα 7 77,8 

Σύνολο 9 100,0 

 

6.1.5 Πέμπτη ακολουθία δραστηριοτήτων  

Στο ερώτημα Α1 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (83,4%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα η ροή των μαθησιακών δραστηριοτήτων της 5ης ακολουθίας 

στο LAMS τους βοήθησε στην κατανόηση του περιεχομένου της 5ης διδακτικής ενότητας, 

ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (16,7%) ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α1 (βλ. 

Πίνακα 6.41). 
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Πίνακας 6.41: Ροή δραστηριοτήτων και κατανόηση περιεχομένου (5η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 16,7 

Συμφωνώ 4 66,7 

Συμφωνώ απόλυτα 1 16,7 

Σύνολο 6 100,0 

 

Στο ερώτημα Α2 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι το περιεχόμενο της 5ης διδακτικής ενότητας ήταν πλήρες (βλ. Πίνακα 

6.42). 

 

Πίνακας 6.42: Πληρότητα περιεχομένου (5η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 5 83,3 

Συμφωνώ απόλυτα 1 16,7 

Σύνολο 6 100,0 

 

Στο ερώτημα Α3 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (83,3%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

5η ακολουθία επέδρασαν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, ενώ το υπόλοιπο πο-

σοστό (16,7%) ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α3 (βλ. Πίνακα 6.43). 

 

Πίνακας 6.43: Εκπαιδευτικές τεχνικές και αποτελεσματική διδασκαλία (5η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 16,7 

Συμφωνώ 4 66,6 

Συμφωνώ απόλυτα 1 16,7 

Σύνολο 6 100,0 
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Στο ερώτημα Α4 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (83,3%) των εκπαι-

δευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί ότι οι ομαδικές συζητήσεις επέδρασαν στην κατα-

νόηση του περιεχομένου της 5ης διδακτικής ενότητας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (16,7%) 

δήλωσε ότι διαφωνεί με το ερώτημα Α4 (βλ. Πίνακα 6.44). 

 

Πίνακας 6.44: Ομαδικές συζητήσεις και κατανόηση περιεχομένου (5η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 16,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 5 83,3 

Σύνολο 6 100,0 

 

Στο ερώτημα Α5 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι στην 5η ακολουθία υπήρξε σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρα-

κτική εφαρμογή της (βλ. Πίνακα 6.45). 

Πίνακας 6.45: Σύνδεση θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής (5η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 4 66,7 

Συμφωνώ απόλυτα 2 33,3 

Σύνολο 6 100,0 

 

Στο ερώτημα Α6 του ερωτηματολογίου Q1, η πλειοψηφία (66,6%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 5η ακολουθία η δραστηριότητα του προβληματι-

σμού/αφόρμησης επέδρασε στην ενίσχυση των κινήτρων για μάθηση, ενώ το υπόλοιπο πο-

σοστό (33,3%) δήλωσε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α6 (βλ. Πίνακα 

6.46).  

Πίνακας 6.46: Δραστηριότητα προβληματισμού και ενίσχυση κινήτρων (5η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 2 33,3 

Συμφωνώ 2 33,3 

Συμφωνώ απόλυτα 2 33,3 

Σύνολο 6 100,0 
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Στο ερώτημα Α7 του ερωτηματολογίου Q1, η συντριπτική πλειοψηφία (83,7%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στην 5η ακολουθία η ανατροφοδότηση ήταν 

πλήρης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (16,7%) δήλωσε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το 

ερώτημα Α7 (βλ. Πίνακα 6.47).  

 

Πίνακας 6.47: Πληρότητα ανατροφοδότησης (5η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 16,7 

Συμφωνώ 3 50,0 

Συμφωνώ απόλυτα 2 33,3 

Σύνολο 6 100,0 

 

Στο ερώτημα Α8 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι οι οδηγίες που παρέχονταν σε όλη την διάρκεια της 5ης διδακτικής ενότη-

τας ήταν σαφείς (βλ. Πίνακα 6.48). 

 

Πίνακας 6.48: Σαφήνεια οδηγιών (5η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 1 16,7 

Συμφωνώ απόλυτα 5 83,3 

Σύνολο 6 100,0 

 

Στο ερώτημα Α9 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι στην 5η ακολουθία ήταν ικανοποιητική η λεκτική επιμέλεια του περιεχο-

μένου των δραστηριοτήτων (βλ. Πίνακα 6.49). 

 

Πίνακας 6.49: Λεκτική επιμέλεια περιεχομένου (5η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 1 16,7 

Συμφωνώ απόλυτα 5 83,3 

Σύνολο 6 100,0 
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Στο ερώτημα Α10 του ερωτηματολογίου Q1, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι στην 5η ακολουθία ήταν ικανοποιητική η γραφιστική επιμέλεια του περιε-

χομένου των δραστηριοτήτων (βλ. Πίνακα 6.50). 

 

Πίνακας 6.50: Γραφιστική επιμέλεια περιεχομένου (5η ακολουθία). 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 1 16,7 

Συμφωνώ απόλυτα 5 83,3 

Σύνολο 6 100,0 

 

6.1.6 Ποιοτική αξιολόγηση ακολουθιών δραστηριοτήτων 

Στο ερώτημα ανοικτού τύπου Β1 του ερωτηματολογίου Q1, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

αναφέρουν δύο τουλάχιστον πλεονεκτήματα για την κάθε εξ αποστάσεως ακολουθία μαθη-

σιακών δραστηριοτήτων. Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα τα οποία αναφέρθηκαν μπορούμε 

να πούμε ότι αυτά αφορούν κυρίως την σαφήνεια, πληρότητα και συνοπτική παρουσίαση 

του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας, καθώς επίσης και την δυνατότητα που δίνεται 

για πρακτική εξάσκηση. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες από τις απαντήσεις των εκπαι-

δευομένων: 

«Συνοπτικές σημειώσεις σχετικά με τα αντικείμενα», «Τα pdf ήταν πλήρη και άρτια» 

«Πλούσιο υλικό. Κατατοπιστικές πληροφορίες», «Απλά και μικρά κείμενα», «Σύντομα 

και απλά παραδείγματα και δεύτερον η πρακτική άσκηση», «Σαφής οδηγίες εγκατάστα-

σης, συνοπτικά και κατατοπιστικά βίντεο», «Η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

ήταν εστιασμένη, κατατοπιστική και περιεκτική», «Περιεκτική και εύστοχη παροχή πλη-

ροφοριών – δυνατότητα για επιπλέον μελέτη – εμβάθυνση», «Προσφορά πλούσιου πλη-

ροφοριακού υλικού  και δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης», «Οι πρακτικές εφαρμογές 

και οι συνοπτικές και καλαίσθητες σημειώσεις, «Πρακτική εξάσκηση και ανατροφοδό-

τηση». 

 

Στο ερώτημα Β2 ανοικτού τύπου του ερωτηματολογίου Q1, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

αναφέρουν δύο τουλάχιστον μειονεκτήματα για την κάθε εξ αποστάσεως ακολουθία μαθη-

σιακών δραστηριοτήτων. Συνοψίζοντας τα μειονεκτήματα τα οποία αναφέρθηκαν μπορούμε 

να πούμε ότι αυτά αφορούν κυρίως την μη αξιοποίηση της δραστηριότητας των συζητήσεων 
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μεταξύ των εκπαιδευομένων, τον περιορισμένο αριθμό παραδειγμάτων και του χρόνου εκ-

πόνησης των δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευομένων: 

«Δε φάνηκε να λειτουργεί το θέμα της συζήτησης μεταξύ των χρηστών», «Δεν υπήρχαν 

ομαδικές συζητήσεις», «Η ανταλλαγή απόψεων δεν αξιοποιήθηκε», «Δεν αξιοποιήθηκαν 

από τους συμμετέχοντες οι "Συζητήσεις"», «Θα ήθελα παραπάνω παραδείγματα», «Λίγα 

παραδείγματα», «Να δοθεί περισσότερος χρόνος στους εκπαιδευόμενους», «Περισσότερη 

χρονική διάρκεια», «Μη επαρκής χρόνος. Αδυναμία κάλυψης όλων των αποριών λόγω 

όγκου ύλης». 

 

6.2 Απόψεις εκπαιδευομένων για το πρόγραμμα (2ο ερώτημα) 

Προκειμένου να απαντηθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα δημιουργήθηκε το αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο Q2. Στο ερωτηματολόγιο αυτό απάντησαν 13 άτομα από τα οποία τα 5 ήταν 

άνδρες (38,5%) και τα 8 γυναίκες (61,5%). Ως προς την ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων 

σύμφωνα με το Πίνακα 6.51 φαίνεται ότι η πλειοψηφία (38,5%) ήταν μεταξύ 26 και 35 χρο-

νών. Επιπλέον, η πλειοψηφία (76,9%) των ατόμων συμμετέχουν και παλαιότερα σε πρό-

γραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία (92,3%) χρησιμοποί-

ησε πρώτη φορά το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS. Τέλος, η 

πλειοψηφία (61,5%) δήλωσε δεν είχε παρακολουθήσει παλαιότερα παρόμοιο πρόγραμμα 

Πληροφοριακής Παιδείας. 

 

Πίνακας 6.51: Ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

≤25 1 7,7 

26-35 5 38,5 

36-45 2 15,4 

46-55 4 30,8 

≥56 1 7,7 

Σύνολο 13 100,0 
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6.2.1 Γενική αποτίμηση του προγράμματος 

Στο ερώτημα Α1 του ερωτηματολογίου Q2, η πλειοψηφία (84,7%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι στόχοι του προγράμματος κάλυψαν τις προσδοκίες 

τους, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (15,3%) δήλωσε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το 

ερώτημα Α1 (βλ. Πίνακα 6.52).  

 

Πίνακας 6.52: Στόχοι προγράμματος και προσδοκίες. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 2 15,3 

Συμφωνώ 5 38,5 

Συμφωνώ απόλυτα 6 46,2 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α2 του ερωτηματολογίου Q2, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι υπήρξε λογική σύνδεση μεταξύ των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων (βλ. 

Πίνακα 6.53). 

 

Πίνακας 6.53: Λογική σύνδεση διδακτικών ενοτήτων. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 7 53,8 

Συμφωνώ απόλυτα 6 46,2 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α3 του ερωτηματολογίου Q2, η πλειοψηφία (53,9%) των εκπαιδευομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η 

απαιτούμενη, ένα ποσοστό 38,4% των εκπαιδευομένων δηλώνει ότι ούτε συμφωνεί ούτε δια-

φωνεί με το ερώτημα Α3 και το υπόλοιπο ποσοστό (7,7%) διαφωνεί (βλ. Πίνακα 6.54).  

 

Στο ερώτημα Α4 του ερωτηματολογίου Q2, η συντριπτική πλειοψηφία (92,3%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι η εφαρμογή της μεικτής e-μάθησης ενισχύει 

την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της μάθησης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (7,7%) 

των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Α4 (βλ. Πίνακα 6.55). 
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Πίνακας 6.54: Χρονική διάρκεια προγράμματος. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ 1 7,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 5 38,4 

Συμφωνώ 3 23,1 

Συμφωνώ απόλυτα 4 30,8 

Σύνολο 13 100,0 

 

Πίνακας 6.55: Μεικτή e-μάθηση και αποτελεσματικότητα εκμάθησης. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 7,7 

Συμφωνώ 4 30,8 

Συμφωνώ απόλυτα 8 61,5 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α5 του ερωτηματολογίου Q2, η πλειοψηφία (69,2%) των εκπαιδευομένων δη-

λώνει ότι η καταλληλότερη μορφή διεξαγωγής του προγράμματος είναι η μεικτή μάθηση,  

ένα ποσοστό 23,1% των εκπαιδευομένων δηλώνει ότι θα προτιμούσε να εκτελεστούν οι μα-

θησιακές δραστηριότητες του LAMS στις διά ζώσης συναντήσεις και το υπόλοιπο ποσοστό 

(7,7%) δηλώνει ότι θα προτιμούσε το πρόγραμμα να διεξαχθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως 

(βλ. Πίνακα 6.56).  

 

Πίνακας 6.56: Μορφή διεξαγωγής του προγράμματος. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Αποκλειστικά εξ αποστάσεως 1 7,7 

Μεικτή μάθησης (όπως υλοποιήθηκε χωρίς αλλαγή) 9 69,2 

Με εκτέλεση των μαθησιακών δραστηριοτήτων του 

LAMS στις διά ζώσης συναντήσεις 

3 23,1 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Α6 του ερωτηματολογίου Q2, η πλειοψηφία (84,6%) των εκπαιδευομένων θε-

ωρεί ότι το LAMS είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευση,  ένα το υπόλοιπο ποσοστό (15,4%) δεν το θεωρεί κατάλληλο εργαλείο (βλ. Πί-

νακα 6.57).  

 

Πίνακας 6.57: Υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με LAMS. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ναι 11 84,6 

Όχι 2 15,4 

Σύνολο 13 100,0 

 

6.2.2 Αντιλαμβανόμενη κοινωνική αλληλεπίδραση 

Στο ερώτημα Β1 του ερωτηματολογίου Q2, η συντριπτική πλειοψηφία (92,3%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι στις διά ζώσης συναντήσεις υπήρξε αλληλε-

πίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (7,7%) των εκπαιδευομέ-

νων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Β1 (βλ. Πίνακα 6.58). 

 

Πίνακας 6.58: Αλληλεπίδραση εκπαιδευομένων στις διά ζώσης συναντήσεις. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 7,7 

Συμφωνώ 7 53,8 

Συμφωνώ απόλυτα 5 38,5 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Β2 του ερωτηματολογίου Q2, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι στις διά ζώσης συναντήσεις υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευ-

ομένων και του εκπαιδευτή (βλ. Πίνακα 6.59). 

 

Πίνακας 6.59: Αλληλεπίδραση στις διά ζώσης συναντήσεις. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 5 38,5 

Συμφωνώ απόλυτα 8 61,5 

Σύνολο 13 100,0 
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Στο ερώτημα Β3 του ερωτηματολογίου Q2, η πλειοψηφία (46,2%) των εκπαιδευομένων δια-

φωνεί ή διαφωνεί απόλυτα ότι στις εξ αποστάσεως δραστηριότητες υπήρξε αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εκπαιδευομένων, ένα ποσοστό 30,8% των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί με το ερώτημα Β3 και το υπόλοιπο ποσοστό (23,1%) συμφωνεί απόλυτα (βλ. Πί-

νακα 6.60).  

 

Πίνακας 6.60: Αλληλεπίδραση εκπαιδευομένων στις εξ αποστάσεως δραστηριότητες. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Διαφωνώ απόλυτα 3 23,1 

Διαφωνώ 3 23,1 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 4 30,8 

Συμφωνώ απόλυτα 3 23,1 

Σύνολο 13 100,0 

 

6.2.3 Αντιλαμβανόμενο κλίμα μάθησης 

Στο ερώτημα Γ1 του ερωτηματολογίου Q2, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι οι διά ζώσης συναντήσεις ήταν ευχάριστες (βλ. Πίνακα 6.61). 

 

Πίνακας 6.61: Ευχάριστες διά ζώσης συναντήσεις. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 8 61,5 

Συμφωνώ απόλυτα 5 38,5 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Γ2 του ερωτηματολογίου Q2, η συντριπτική πλειοψηφία (84,6%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ότι οι εξ αποστάσεως μαθησιακές δραστηριότητες ήταν ευχάριστες, 

ένα ποσοστό 7,7% των εκπαιδευομένων ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το ερώτημα Γ2 

και το υπόλοιπο ποσοστό (7,7%) συμφωνεί απόλυτα (βλ. Πίνακα 6.62).  

 

Στο ερώτημα Γ3 του ερωτηματολογίου Q2, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι κατά την διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος δεν αισθάνθηκε ά-

βολα (βλ. Πίνακα 6.63). 
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Πίνακας 6.62: Ευχάριστες εξ αποστάσεως δραστηριότητες. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 7,7 

Συμφωνώ 11 84,6 

Συμφωνώ απόλυτα 1 7,7 

Σύνολο 13 100,0 

 

Πίνακας 6.63: Συναίσθημα αμηχανίας. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 6 46,2 

Συμφωνώ απόλυτα 7 53,8 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Γ4 του ερωτηματολογίου Q2, η συντριπτική πλειοψηφία (92,3%) των εκπαι-

δευομένων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι κατά την διάρκεια του επιμορφωτικού προ-

γράμματος δεν αισθάνθηκε άγχους, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (7,7%) των εκπαιδευομένων 

ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί στο ερώτημα Γ4 (βλ. Πίνακα 6.64). 

 

Πίνακας 6.64: Συναίσθημα άγχους. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 7,7 

Συμφωνώ 8 61,5 

Συμφωνώ απόλυτα 4 30,8 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Γ5 του ερωτηματολογίου Q2, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν ή συμφω-

νούν απόλυτα ότι κατά την διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος δεν αισθάνθηκε α-

νταγωνιστικά (βλ. Πίνακα 6.65). 
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Πίνακας 6.65: Ανταγωνιστικό κλίμα μάθησης. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 4 30,8 

Συμφωνώ απόλυτα 9 69,2 

Σύνολο 13 100,0 

 

6.2.4 Ικανοποίηση εκμάθησης  

Στο ερώτημα Δ1 του ερωτηματολογίου Q2, η πλειοψηφία (61,5%) των εκπαιδευομένων συμ-

φωνεί ότι είναι ικανοποιημένοι από την εκμάθηση που επιτεύχθηκε μέσω των πρόσωπο με 

πρόσωπο συναντήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (38,5%) των εκπαιδευομένων συμφωνεί 

απόλυτα στο ερώτημα Δ1 (βλ. Πίνακα 6.66). 

 

Πίνακας 6.66: Ικανοποίηση εκμάθησης μέσω των πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεων. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 8 61,5 

Συμφωνώ απόλυτα 5 38,5 

Σύνολο 13 100,0 

 

Στο ερώτημα Δ2 του ερωτηματολογίου Q2, η πλειοψηφία (61,5%) των εκπαιδευομένων συμ-

φωνεί ότι είναι ικανοποιημένοι από την εκμάθηση που επιτεύχθηκε μέσω του εργαλείου 

LAMS, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (38,5%) των εκπαιδευομένων συμφωνεί απόλυτα στο ε-

ρώτημα Δ2 (βλ. Πίνακα 6.67). 

 

Πίνακας 6.67: Ικανοποίηση εκμάθησης μέσω του LAMS. 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Συμφωνώ 8 61,5 

Συμφωνώ απόλυτα 5 38,5 

Σύνολο 13 100,0 
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6.2.5 Ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος 

Προκειμένου να διερευνήσουμε περισσότερο ορισμένα στοιχεία του δεύτερου ερευνητικού 

ερωτήματος οι εκπαιδευόμενοι απάντησαν σε 6 επιπλέον ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση α-

φορούσε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευόμενοι όταν εκπονούσαν τις δραστη-

ριότητες στο LAMS και αν αυτές επηρέασαν την συνέχιση ή ολοκλήρωση των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Από τις αντίστοιχες απαντήσεις προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές οι εκ-

παιδευόμενοι δεν συνάντησαν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες από την χρήση του LAMS. Ω-

στόσο αναφέρθηκε από ένα άτομο ότι ορισμένοι πίνακες δεν άνοιγαν και ότι η εικόνα του 

χάρτη εννοιών ήταν μικρή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί η συγκεκρι-

μένη δραστηριότητα. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες από τις απαντήσεις των εκπαιδευ-

ομένων: 

«Όχι δε συνάντησα κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Σ' αυτό βοήθησε η πρώτη δια ζώσης 

συνάντηση καθώς και η δοκιμαστική ακολουθία που υπήρχε πριν την έναρξη των 5 ακο-

λουθιών», «Όχι καμία δυσκολία», «Οι πίνακες δεν "άνοιγαν" και ο εννιαιολογικός χάρ-

της ήταν μικρός, ακόμα κι όταν τον άνοιγες με το σύμβολο πάνω δεξιά». 

 

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τους λόγους που απέτρεψαν τους εκπαιδευομένους να ολο-

κληρώσουν ορισμένες μαθησιακές δραστηριότητες στο LAMS. Από τις απαντήσεις προκύ-

πτει ότι ο κυριότερος λόγος είναι η έλλειψη χρόνου και ο βαθμός δυσκολίας ορισμένων δρα-

στηριοτήτων. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες από τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων: 

«Έλλειψη επαρκούς χρόνου ενασχόλησης», «Η έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου χρό-

νου και μόνο», «Έλλειψη προσωπικού χρόνου καθώς και ο βαθμός δυσκολίας ορισμέ-

νων δραστηριοτήτων», «Δεν είχα μάθει καλά όσα ζητούσαν οι ασκήσεις λόγω έλλειψης 

χρόνου». 

 

Η τρίτη ερώτηση αφορούσε τους λόγους που οι εκπαιδευόμενοι δεν συμμετείχατε στις δρα-

στηριότητες των ομαδικών συζητήσεων στο LAMS. Από τις απαντήσεις προκύπτουν ότι οι 

κυριότεροι λόγοι είναι: η έλλειψη χρόνου, τα ασήμαντα ερωτήματα που τέθηκαν, η απρό-

σωπη επικοινωνία και η δυνατότητα διευκρινήσεων στις διά ζώσης συναντήσεις. Ενδεικτικά 

παραθέτουμε ορισμένες από τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων: 

«Έλλειψη επαρκούς χρόνου ενασχόλησης», «Μου φάνηκε και λίγο απρόσωπο γιατί δεν 

ήξερα με ποιον μιλάω – συζητώ», «Δεν με απασχόλησε κάτι ιδιαιτέρως», «Δεν υπήρχαν 
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ερωτήματα σοβαρά, ήταν όλα απόλυτα οργανωμένα και κατανοητά», «Ίσως επειδή δι-

νόταν η δυνατότητα των δια ζώσης συναντήσεων γι' αυτό να μην αξιοποιήθηκε το συ-

γκεκριμένο εργαλείο». 

 

Η τέταρτη ερώτηση παρότρυνε τους εκπαιδευομένους να προτείνουν μία ενναλακτική προ-

σέγγιση υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες 

από τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων: 

«Η προσέγγιση που επιλέχθηκε ήταν αυτή ακριβώς που χρειαζόταν, δε θα μπορούσε να 

έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μόνο εξ αποστάσεως εκπαίδευση», «Πρώτα την θεωρία στο 

δια ζώσης και μετά τις ακολουθίες. Οι ερωτήσεις μπορούν να γίνονται στη συζήτηση εξ 

αποστάσεως», «Πιστεύω ότι περισσότερες δια ζώσης δραστηριότητες θα βελτίωναν το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα». 

 

Η πέμπτη ερώτηση αφορούσε την διάρκεια του προγράμματος. Από τις απαντήσεις προκύ-

πτει ότι ορισμένα άτομα θεωρούν ότι ο χρόνος ήταν επαρκής και ορισμένα άλλα άτομα θε-

ωρούν ότι η διάρκεια του προγράμματος θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Ενδεικτικά παρα-

θέτουμε ορισμένες από τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων: 

«Νομίζω ότι ήταν επαρκής η συνολική διάρκεια και των εξ' αποστάσεως δραστηριοτή-

των και των διά ζώσης συναντήσεων», «Η διάρκεια του προγράμματος ήταν αρκετή για 

αυτά που έπρεπε να μάθουμε στο πρόγραμμα», «Ο χρόνος θα μπορούσε να ήταν μεγα-

λύτερος, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια τόσο για την εκπόνηση των 

δραστηριοτήτων όσο και για διά ζώσης συναντήσεις, οι οποίες ήταν πολύ χρήσιμες», «Οι 

διά ζώσης συναντήσεις δεν ήταν επαρκής. Έπρεπε να ήταν περισσότερες». 

 

Η έκτη ερώτηση παρότρυνε τους εκπαιδευομένους να εκφράσουν την συνολική εμπειρία 

τους από την συμμετοχή τους στην επιμορφωτική δράση. Από τις απαντήσεις των εκπαιδευ-

ομένων προκύπτει ότι το επιμορφωτικό πρόγραμμα ήταν χρήσιμο, ενδιαφέρον και ευχάρι-

στο. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες από τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων: 

«Ήταν πολύ χρήσιμο πρόγραμμα και απαραίτητο για κάθε φοιτητή από την αρχή των 

σπουδών του», «Ήταν ευχάριστο και πολύ χρήσιμο», «Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρά 

το γεγονός ότι με βρήκε σε πολύ δύσκολη χρονική στιγμή, από άποψη διάθεσης χρόνου, 

τόσο το περιεχόμενο όσο και η σωστή πληροφόρηση ενίσχυαν την επιθυμία μου να το 
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παρακολουθήσω», «Η εμπειρία χαρακτηρίζεται στο σύνολο ως θετική. Αποκόμισα χρή-

σιμες γνώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα και είχα την ευκαιρία παράλληλα να επιλύσω 

και τις απορίες που δημιουργούνταν. Επίσης, η εξ αποστάσεως δραστηριότητα ήταν πολύ 

καλά οργανωμένη». 

 

6.3 Προτάσεις για βελτίωση της παρέμβασης (3ο ερώτημα) 

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούμε στις βελτιώσεις που προτείνουν τόσο οι εκπαιδευόμε-

νοι όσο και οι παρατηρητές της δράσης μετά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης.  

 

Ειδικότερα, στο ερώτημα που αφορούσε τις προτεινόμενες βελτιώσεις του προγράμματος, 

οι εκπαιδευόμενοι εστίασαν το ενδιαφέρον τους στον εμπλουτισμό των ακολουθιών με πε-

ρισσότερα παραδείγματα, την χρονική επέκταση του προγράμματος αλλά και την διαφορε-

τική χρονική περίοδο υλοποίησής του (εκτός τους τέλους του εξαμήνου και της εξεταστικής 

περιόδου). Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες από τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων: 

«Να δοθούν δυο τρία παραδείγματα λογοκλοπής ακόμη», «Θα βοηθούσε η παράθεση ο-

πτικοποιημένων παραδειγμάτων λογοκλοπής και αντίστοιχων τρόπων που μπορεί να α-

ποφευχθεί», «Να δοθεί περισσότερος χρόνος στους εκπαιδευόμενους», «Να διευρυνθεί 

χρονικά το πρόγραμμα», «Χρονικά να υλοποιείται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους», 

«Άλλη χρονική περίοδος της πραγματοποίησης του προγράμματος. Πιο πολλές διά ζώσης 

συναντήσεις», «Μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος». 

 

Ο εξωτερικός συνεργάτης προτείνει τις παρακάτω βελτιώσεις στο διδακτικό υλικό: 

 «Θα πρότεινα να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή ενότητα που θα αφορά τις πηγές πληρο-

φόρησης, η οποία είναι πολύ σημαντική ενότητα. Δεν χρειάζεται να δοθεί μεγάλη σημασία 

στα είδη των πηγών όσο στα κριτήρια αξιολόγησης αυτών (αξιοπιστία, εγκυρότητα, κ.ά). 

Σημαντική διεργασία και χρήσιμη είναι η αξιολόγηση υλικού και πηγών από τους εκπαι-

δευομένους»    

 

 «Όπως ήδη έχω αναφέρει όλο το υλικό είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο ωστόσο στην 

πρώτη ακολουθία στο LAMS θεωρώ ότι το βίντεο που αφορά την λογοκλοπή θα προτι-

μούσα να μην χρησιμοποιηθεί, διότι έχει δημιουργηθεί από ένα blogger και δεν θεωρείται 
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τόσο αξιόπιστο. Θα πρότεινα να αντικατασταθεί με ένα άλλο βίντεο που το έχει δημιουρ-

γήσει κάποια βιβλιοθήκη ή κάποιος αναγνωρισμένος οργανισμός». 

 

Τέλος, οι προτεινόμενες βελτιώσεις που απορρέουν από την παρατήρηση και τον αναστοχα-

σμό της δράσης που πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή και τον κριτικό φίλο συνοψίζονται 

ως εξής: 

«Μια διαφορετική κατανομή χρόνου μεταξύ των διά ζώσης συναντήσεων και των εξ α-

ποστάσεως ακολουθιών θα βελτίωνε σημαντικά το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρό-

γραμμα. Πιο αναλυτικά, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι επιθυ-

μούν να μεταφέρουν την αποκληθείσα γνώση άμεσα στην πράξη η ενίσχυση του προγράμ-

ματος με μία ακόμη διά ζώσης συνάντηση και η παροχή μεγαλύτερου χρονικού περιθω-

ρίου μεταξύ των εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων και των διά ζώσης συναντήσεων θα 

έδινε την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν περισσότερο και με πιο α-

ποδοτικό τρόπο στις εξ αποστάσεως δραστηριότητες». 

 

«Μια εναλλακτική πρόταση που αφορά την δομή του προγράμματος θα μπορούσε να ήταν 

η εξής: πριν από κάθε εξ αποστάσεως ακολουθία να προηγείται μία μικρής διάρκειας διά 

ζώσης συνάντηση όπου συνοπτικά θα πραγματοποιείται η παρουσίαση του γνωστικού πε-

ριεχομένου των διδακτικών ενοτήτων των εξ αποστάσεως ακολουθιών. Αυτό βέβαια προ-

ϋποθέτει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα χρόνου από τα δύο μέρη ‒εκπαιδευτή/τρια και εκπαι-

δευόμενοι‒, διαθεσιμότητα εργαστηρίου και αναπροσαρμογή του συνολικού πλάνου της 

μεικτής μάθησης όπου οι διά ζώσης διδασκαλίες θα υπερβαίνουν τον αριθμό των τριών».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Συμπεράσματα  

 

7.1 Πορίσματα της έρευνας 

Συνοψίζοντας, τα προηγούμενα αποτελέσματα της έρευνάς μας, ένα γενικό συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι ότι οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν πολύ θετικά την όλη εκπαιδευτική πα-

ρέμβαση. Συνεπώς η εφαρμογή της μεικτής ηλεκτρονικής μάθησης φαίνεται ότι αποτελεί 

μία αξιόλογη προσέγγιση μάθησης και διδασκαλίας. Πράγματι, η επιλογή της μεικτής μάθη-

σης επιβεβαιώνεται από ευρήματα άλλης έρευνας όπου τονίζεται ότι η αποτελεσματικότητας 

της σύνδεσης δύο διαφορετικών μορφών διδασκαλίας έγκειται στο κοινό στόχο και στην 

αλληλοσυμπλήρωσης της μιας μορφής από την άλλη (O’Toole & Absalom, 2003).  

 

Αναφορικά με την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική παρέμβαση φαίνεται 

ότι επιτεύχθηκαν αρκετά υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Αναλυτικότερα, περίπου το 80% των 

συμμετεχόντων παρακολούθησε 2 ή 3 διά ζώσης συναντήσεις, ενώ περίπου το 70% ολοκλή-

ρωσαν από μία έως πέντε ακολουθίες δραστηριοτήτων. Τέλος, ποσοστό που εγγίζει περίπου 

το 40% των εκπαιδευομένων έχει ολοκληρώσει όλες τις εξ αποστάσεως ακολουθίες μαθη-

σιακών δραστηριοτήτων. Από τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει υψηλό ενδιαφέ-

ρον για προγράμματα Πληροφοριακής Παιδείας, παρά τους περιορισμούς που εντοπίστηκαν 

κατά την διεξαγωγή της δράσης (δηλαδή ο προαιρετικός χαρακτήρας του επιμορφωτικού 

προγράμματος και ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος από τους εκπαιδευόμενους). 

 

Ως προς την αξιολόγηση των ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων στο LAMS, η πλειο-

ψηφία των εκπαιδευομένων εκφράστηκε θετικά στις 9 από τις 10 επιμέρους ερωτήσεις που 

αφορούσαν την δομή και το περιεχόμενο των ακολουθιών. Ιδιαίτερη ικανοποίηση εξέφρα-

σαν οι εκπαιδευόμενοι από τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου των διδακτικών ενο-

τήτων. Δηλαδή αξιολογήθηκε θετικά η συνοπτική, περιεκτική και εστιασμένη παρουσίαση 

του διδακτικού υλικού. Σαφώς, όπως αναφέρεται και σε άλλη έρευνα (Hughes, 2007) τα 

καλοσχεδιασμένα μαθήματα αυξάνουν την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην μελέτη του 

διδακτικού υλικού. 

 

Ένα ακόμη στοιχείο που επέδρασε στην διατύπωση θετικών αντιλήψεων για τις εξ αποστά-

σεως δραστηριότητες ήταν η δυνατότητα που δινόταν για πρακτική εφαρμογή των γνώσεων 
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που αποκτήθηκαν και οι οποίες ανταποκρινόταν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Συνε-

πώς, επιβεβαιώνεται μία από τις βασικές παραδοχές της Ανδραγωγικής θεωρίας, η οποία 

υποστηρίζει ότι οι ενήλικες επιθυμούν να αποκτούν συγκεκριμένες γνώσεις που έχουν άμεση 

πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή ζωή τους (Κόκκος, 2005; Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 

2008; Knowles, 1973). 

 

Ως προς την αξιολόγηση του προγράμματος η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων θεωρεί ότι 

το επιμορφωτικό πρόγραμμα κάλυψε τις προσδοκίες τους και ότι υπήρχε λογική σύνδεση 

μεταξύ των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων. Επιπλέον, θεωρεί ότι η μεικτή e-μάθηση ενί-

σχυσε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της μάθησης και ότι αυτή  την μορφή διδα-

σκαλίας προτιμούν οι εκπαιδευόμενοι έναντι άλλων μορφών διδασκαλίας, όπως άλλωστε 

αυτό προκύπτει και από άλλη σχετική έρευνα (Dziuban κ.ά., 2011). 

 

Τέλος, η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων θεωρεί ότι το LAMS είναι ένα κατάλληλο εργα-

λείο για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης είναι και ένα εργαλείο εύ-

κολο στην χρήση του (Masterman & Lee, 2005). 

 

Ως  προς την διάρκεια και το χρόνο διεξαγωγής του επιμορφωτικού προγράμματος φαίνεται 

ότι οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν επιμήκυνση της διάρκειας του προγράμματος και περισσό-

τερες διά ζώσης συναντήσεις. Επιπλέον, προτείνουν η υλοποίηση του προγράμματος να 

πραγματοποιείται στην αρχή του εξάμηνου διότι τότε υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χρό-

νος, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα.  

 

Η ικανοποίηση όλων των εκπαιδευομένων από την εκμάθηση που επιτεύχθηκε τόσο από τις 

πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις όσο και από τις εξ αποστάσεως δραστηριότητες είναι 

μεγάλη. Αυτό άλλωστε δικαιολογείται από το θετικό αντιλαμβανόμενο κλίμα μάθησης και 

από την υψηλή αντιλαμβανόμενη αλληλεπίδραση που πραγματοποιήθηκε στις διά ζώσης 

συναντήσεις. 

 

7.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Με αφορμή τις προηγούμενες διαπιστώσεις θεωρούμε ότι πρέπει το αντίστοιχο επιμορφω-

τικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί σε μία διαφορετική χρονική στιγμή όπου οι εκπαιδευόμενοι 
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θα έχουν στην διάθεσή τους περισσότερο χρόνο. Ενδεδειγμένη περίοδος είναι στην αρχή του 

ακαδημαϊκού εξαμήνου όπου οι υποχρεώσεις της ομάδας στόχου (προπτυχιακοί, μεταπτυ-

χιακοί, διδακτορικού φοιτητές και ερευνητές) είναι αρκετά περιορισμένες. Επίσης, στο ίδιο 

πλαίσιο θα μπορούσε η χρονική διάρκεια του προγράμματος να διευρυνθεί μερικές ακόμη 

ώρες. Η εφαρμογή της δράσης σε άλλο πλαίσιο σαφώς θα έδινε χρήσιμα δεδομένα για την 

βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας. 

 

Άλλη μία ενδιαφέρουσα πρόταση που θα μπορούσε να διερευνηθεί μελλοντικά είναι η χρήση 

του LAMS για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (differentiated instruction)  

(Ματσαγγούρας, 2008; Tomlinson, 2001) στα εκπαιδευτικά προγράμματα των βιβλιοθηκών. 

Αφού αυτή η δυνατότητα θα αποτελούσε μία σημαντική καινοτομία η οποία θα περιόριζε 

σημαντικά τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ανομοιογένειας των εκπαιδευομένων 

(Λαφτσίδου κ.ά., 2008). Άλλωστε προϋπάρχουσες έρευνες υποστηρίζουν ότι η διαφοροποι-

ημένη διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό μέσω του LAMS 

(Ζήσκος & Παπαδάκης, 2015; Παπαζώη κ.ά., 2014; Papadakis & Ziskos, 2015).   

 

7.3 Περιορισμοί της έρευνας 

Στο πλαίσιο της έρευνας ο κύκλος των διεργασιών της δράσης (σχεδιασμός | εφαρμογή | 

παρατήρηση | αναστοχασμός) επαναλαμβάνεται κάθε φορά που προκύπτουν δεδομένα που 

δύναται να βελτιωθούν ή να διερευνηθούν. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας πραγ-

ματοποιήθηκε μόνο ένας κύκλος διεργασιών διότι τα χρονικά πλαίσια εκπόνησης της εργα-

σίας ήταν αρκετά μικρά σε σχέση με το χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση ενός δεύ-

τερου κύκλου έρευνας δράσης. 

 

Ένας άλλος περιορισμός της έρευνας ήταν η εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευομένων 

στην δράση, η οποία περιόρισε την ολοκληρωμένη εκπόνηση όλων των δραστηριοτήτων και 

την συμμετοχή σε ορισμένες μορφές αξιολόγησης της δράσης. Ωστόσο αυτό το γεγονός α-

ποτελεί ένα συνηθισμένο γεγονός που συμβαίνει κάθε φορά που πραγματοποιείται κάποιο 

πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας, τα οποία κατά κύριο λόγο έχουν προαιρετικό και όχι 

υποχρεωτικό χαρακτήρα. 
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Επιπλέον, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρέασε την πλήρη συμμετοχή των εκ-

παιδευομένων σε ορισμένες δραστηριότητες των εξ αποστάσεως ακολουθιών ήταν η χρονική 

περίοδος διεξαγωγής του προγράμματος σε συνδυασμό με την μικρή χρονική διάρκειά του. 

Η διεξαγωγή της δράσης πραγματοποιήθηκε στο τέλος του εξαμήνου και είχε μικρή διάρ-

κεια, εξαιτίας της αδυναμίας διάθεσης εργαστηρίων στην αρχή του εξαμήνου. Όμως σε αυτή 

την χρονική στιγμή οι εκπαιδευόμενοι όπως και οι ίδιοι το ανέφεραν είχαν ελάχιστο διαθέ-

σιμο χρόνο, ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την συμμετοχή τους στην δράση. 

 

Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι υπήρχε ενδιαφέρον για συστηματικότερη παρακολού-

θηση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε κάθε εξ αποστάσεως δραστηριότητα, όπως 

για παράδειγμα ο χρόνος ενασχόλησης των εκπαιδευομένων σε κάθε δραστηριότητας και η 

αξιολόγηση της επίδοσης των συμμετεχόντων. Ωστόσο δεν αυτή η διεργασία διότι η υπηρε-

σία LessonLAMS παρέχει περιορισμένα στοιχεία καταγραφής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τα εργαλεία μαθησιακών δραστηριοτήτων του LAMS 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα εργαλεία δραστηριοτήτων του παρέχει 

το LAMS. 

Εργαλείο LAMS Σύντομη Περιγραφή 

Εργαλεία Πληροφόρησης  

 

- Παροχή πληροφορίων σε μορφή HTML 

- Ενσωμάτωση περιεχομένου σε μορφή κειμένου, εικόνων, 

συνδέσμων και HTML 

 

- Επισύναψη αρχείων για αποθήκευση στο υπολογιστή 

- Παραπομπή ενός συνδέσμου site από το internet  

 

- Ανάθεση εργασιών υποχρεωτικού ή μη χαρακτήρα 

- Έλεγχος εκπαιδευομένων χωρίς βαθμολογία  

 

- Συμπλήρωση στοιχείων από μία εικόνα 

 

- Επεξεργασία πίνακα με δυνατότητα βαθμολόγησης 

 

- Τοποθέτηση εικόνων από τον εκπαιδευτικό 

- Εισαγωγή εικόνων από τους εκπαιδευόμενους 

Εργαλεία αξιολόγησης 

 

- Αξιολόγηση με ερωτήσεις όλων των ειδών με βαθμολογία 

 

- Αξιολόγηση με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με 

βαθμολογία 

- Παροχή ανατροφοδότησης και αποτελεσμάτων 

 

- Υποβολή αρχείου εργασίας με βαθμολόγηση 

- Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε υπολογιστικό φύλλο 
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Εργαλείο LAMS Σύντομη Περιγραφή 

Δραστηριότητες ανατροφοδότησης 

 

- Απάντηση με σύντομο κείμενο σε διαγνωστικές ερωτήσεις 

χωρίς βαθμολογία 

- Προβολή όλων των απαντήσεων 

 

- Απάντηση με επιλογή απαντήσεων σε διαγνωστικές 

ερωτήσεις χωρίς βαθμολογία 

- Συλλογή απαντήσεων από εκπαιδευτικό 

 

- Συμμετοχή σε ψηφοφορία 

- Προβολή αποτελεσμάτων και στατιστικών στοιχείων 

 

- Δημιουργία βάσης δεδομένων 

 

- Παροχή χώρου σημειώσεων  

 

- Δημιουργία, επεξεργασία και μελέτη νοητού χάρτη από τους 

εκπαιδευομένους 

 

- Δυνατότητα καταγραφής βίντεο 

Εργαλεία συνεργασίας 

 

- Καταγραφή και παρουσίαση συζήτησης εκπαιδευομένων 

 

- Δημιουργία ιστότοπου Wiki 

- Επεξεργασία ιστότοπου Wiki από τους εκπαιδευομένους 

 

- Ασύγχρονη επικοινωνία / Συζήτηση (forum) 
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Εργαλείο LAMS Σύντομη Περιγραφή 

 

- Σύγχρονη εικονική τάξη 

 

- Σύγχρονη επικοινωνία / Συνομιλία (chat) 

- Καταγραφή συνομιλιών για ανάλυση 

 

- Παρουσίαση χαρτών με το google map 

- Επεξεργασία χαρτών με το google map 

Εργαλεία συνδυασμού δραστηριοτήτων 

 

- Συνδυασμός παροχής πόρων και ασύγχρονης συζήτησης 

(forum) 

 

- Συνδυασμός ασύγχρονης συζήτησης (forum) και 

καταγραφής συμπερασμάτων της συζήτησης 

 

- Συνδυασμός σύγχρονης συζήτησης (chat) και καταγραφή 

συμπερασμάτων της συζήτησης 
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Εργαλείο LAMS Σύντομη Περιγραφή 

Εργαλεία διαχείρισης 

 

- Δημιουργία ομάδων με βάση κριτηρίων ή επιλογή από τους 

εκπαιδευόμενους για εκπόνηση διαφορετικών δραστηριοτή-

των 

 

- Διακοπή εκτέλεσης ακολουθίας για κάποιο χρονικό διά-

στημα 

 

- Δημιουργία διαφορετικών διαδρομών με βάση συγκεκριμέ-

νων κριτηρίων (ομαδοποίηση, επιλογή, επίδοση σε τεστ ) 

 

- Δημιουργία δραστηριότητας προαιρετικού χαρακτήρα 

 

- Δημιουργία ακολουθιών δραστηριοτήτων προαιρετικού χα-

ρακτήρα 

 

- Παροχή δραστηριότητας υποστηρικτικού χαρακτήρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περιεχόμενο & εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1η Ενότητα: Η σπουδαιότητα της βιβλιογραφίας & τρόποι αποφυγής της λογοκλοπής  

> Γιατί είναι απαραίτητη η χρήση της βιβλιογραφίας 

> Τι είναι η λογοκλοπή ή πλαγιαρισμός (plagiarism) 

> Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την λογοκλοπή 

2η Ενότητα: Σύνταξη βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών 

> Δομικά στοιχεία βιβλιογραφικής αναφοράς ή παραπομπής (bibliographic citation)  

> Τρόποι σύνταξης παραπομπών (citations) και βιβλιογραφικών αναφορών (references) 

> Βασικά χαρακτηριστικά βιβλιογραφικού προτύπου αναφοράς APA 

3η Ενότητα: Εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφίας Zotero & είδη πηγών πληροφόρησης 

> Βασικές λειτουργίες του Zotero  

> Εγκατάσταση του Zotero 

> Γνωριμία με την επιφάνεια εργασίας του Zotero  

> Ειδή πηγών πληροφόρησης 

4η Ενότητα: Συλλογή & οργάνωση προσωπικής βιβλιοθήκης βιβλιογραφίας στο Zotero 

> Συστήματα/εργαλεία ανάκτησης πληροφοριών 

> Είδη στοιχείων της βιβλιοθήκης του Zotero  

> Οργάνωση, εισαγωγή και αναζήτηση στοιχείων στην βιβλιοθήκη του Zotero 

5η Ενότητα: Παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών σε κείμενο σύμφωνα με το πρότυπο 

APA 6η έκδοση 

> Εισαγωγή & επεξεργασία παραπομπών και λίστας αναφορών σε κείμενο 

> Συγγραφή επιστημονικής εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο APA 6η έκδοση 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1η  Συνάντηση  

[i] Εναρκτήρια συνάντηση 

> Γνωριμία μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένων (αυτό-παρουσίαση) 

> Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών 

> Παρουσίαση μαθησιακού συμβολαίου (Περιγραφή της διάρθρωσης του προγράμματος, 

αποσαφήνιση του τρόπου εργασίας και των υποχρεώσεων των εκπαιδευομένων) 

> Συζήτηση και επίλυση αποριών 

[ii] Παρουσίαση και εξοικείωση με το εργαλείο LAMS 

> Παρουσίαση του εργαλείου LAMS 

> Εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εργαλείο LAMS 

2η  Συνάντηση [Υποστηρικτική]  

[i] Υποστήριξη συμμετεχόντων 

> Συζήτηση και επίλυση αποριών για τις διδακτικές ενότητες 1-3 

> Επίλυση γενικών αδυναμιών και προβλημάτων 

[ii] Επιπλέον χαρακτηριστικά και δυνατότητες του Zotero 

> Περισσότερες από μία βιβλιοθήκη Zotero στον ίδιο υπολογιστή 

> Συγχρονισμός δεδομένων στο cloud 

> Ομάδες στο Zotero 

3η  Συνάντηση  

[i] Υποστήριξη συμμετεχόντων 

> Συζήτηση και επίλυση αποριών για τις διδακτικές ενότητες 4-5 

> Επίλυση γενικών αδυναμιών και προβλημάτων 

[ii] Επιπλέον χαρακτηριστικά και δυνατότητες του Zotero 

> Βασικές ενέργειες με χρήση του πληκτρολογίου 

> Οι μεταφραστές του Zotero 

> Αποθηκευμένες αναζητήσεις 

[iii] Αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

> Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Q2 (Συνολική αξιολόγηση της παρέμβασης) 

> Συνεντεύξεις  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1η ακολουθία   

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτή την ακολουθία δραστηριοτήτων θα είστε ικανοί: 

[Α] σε επίπεδο γνώσεων 

[Α1] να αναφέρετε τους κυριότερους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την χρήση των 

βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών 

[Α2] να διατυπώνετε με δικά σας λόγια τον ορισμό της λογοκλοπής 

[Α3] να εξηγείτε πώς μπορούμε να αποφύγουμε την λογοκλοπή 

[Α4] να αναφέρετε πότε ενδείκνυται να κάνουμε παράθεση αποσπάσματος, παράφραση 

και σύνοψη ενός έργου άλλου συγγραφέα στο δικό μας κείμενο 

[Α5] να διακρίνετε πότε ένα κείμενο αποτελεί προϊόν λογοκλοπής 

 

[Β] σε επίπεδο ικανοτήτων 

[Β1] να ενσωματώνετε στο δικό σας κείμενο ένα έργο άλλου συγγραφέα χωρίς να υποπί-

πτετε στο παράπτωμα της λογοκλοπής 

  

[Γ] σε επίπεδο στάσεων 

[Γ1] να αντιληφθείτε την σπουδαιότητα χρήσης των βιβλιογραφικών παραπομπών και α-

ναφορών 

[Γ2] να αναθεωρήσετε την πρακτική σας σχετικά με την απόκρυψη ή παράληψη βιβλιο-

γραφικών παραπομπών και αναφορών 

 

2η ακολουθία   

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτή την ακολουθία δραστηριοτήτων θα είστε ικανοί: 

[Α] σε επίπεδο γνώσεων 

[Α1] να ορίζετε τα δομικά στοιχεία της βιβλιογραφικής αναφοράς ή παραπομπής 

(bibliographic citation) 

[Α2] να διακρίνετε τις έννοιες βιβλιογραφία (bibliography), βιβλιογραφική λίστα αναφο-

ρών (references list) και παραπομπή (citation) 

[Α3] να διατυπώνετε με δικά σας λόγια τον ορισμό του βιβλιογραφικού προτύπου αναφο-

ράς (citation styles) 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

[Α4] να εξηγείτε τις έννοιες υποσημείωση (footnote) και σημείωση τέλους (endnote) 

[Α5] να περιγράφετε τα συστήματα (systems) σύνταξης παραπομπών 

[Α6] να αναφέρετε τα κύρια σημεία στα οποία διαφοροποιείται η μορφή των βιβλιογρα-

φικών εγγραφών (bibliographic entry) 

[Α7] να αναφέρετε τους τρόπους παράθεσης των βιβλιογραφικών εγγραφών 

(bibliographic entry) 

[Α8] να κατονομάζετε τα πιο διαδεδομένα πρότυπα αναφοράς (citation styles) 

 

[Β] σε επίπεδο ικανοτήτων 

[Β1] να συντάσσετε βιβλιογραφικές αναφορές (references) σύμφωνα με το πρότυπο APA 

6η έκδοση 

[Β2] να διακρίνετε τα βασικά τμήματα μίας βιβλιογραφικής αναφοράς στο πρότυπο APA 

 

[Γ] σε επίπεδο στάσεων 

[Γ1] να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν ποικίλοι τρόποι παρουσίασης των βιβλιογραφικών πα-

ραπομπών και αναφορών. 

[Γ2] να συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει ένας τυποποιημένος τρόπος σύνταξης των βιβλιο-

γραφικών παραπομπών και αναφορών, ο οποίος συνδέεται άμεση με το βιβλιογραφικό 

πρότυπο αναφοράς που χρησιμοποιείται. 

 

3η ακολουθία   

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτή την ακολουθία δραστηριοτήτων θα είστε ικανοί: 

[Α] σε επίπεδο γνώσεων 

[Α1] να εξηγείτε με δικά σας λόγια τι είναι τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας και 

βιβλιογραφικών αναφορών 

[Α2] να αναφέρετε τις κυριότερες λειτουργίες του εργαλείου Zotero 

[Α3] να κατονομάζετε τις δύο βασικές επεκτάσεις του Firefox που απαιτούνται για την 

εγκατάσταση του Zotero 

[Α4] να περιγράφετε τα τμήμα του περιβάλλοντος εργασίας του Zotero 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

[Β] σε επίπεδο ικανοτήτων 

[Β1] να πραγματοποιείτε την εγκατάσταση του Zotero 

[Β2] να διαχειρίζεστε το παράθυρο εργασίας του Zotero 

 

[Γ] σε επίπεδο στάσεων 

[Γ1] να αντιληφθείτε τον πολυδιάστατο ρόλο των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφίας 

και βιβλιογραφικών αναφορών 

[Γ2] να συνειδητοποιήσετε ότι στο Ζotero κάθε στοιχείο (πηγή) περιγράφεται με διαφο-

ρετικά δεδομένα 

 

4η ακολουθία   

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτή την ακολουθία δραστηριοτήτων θα είστε ικανοί: 

[Α] σε επίπεδο γνώσεων 

[Α1] να κατονομάζετε τις κατηγορίες των συστημάτων/εργαλείων ανάκτησης πληροφο-

ριών 

[Α2] να αναφέρετε και να διακρίνετε τα διαφορετικά στοιχεία (items) που μπορεί να εμπε-

ριέχει η βιβλιοθήκη του Zotero 

[Α3] να εξηγείτε πώς μπορούμε να προσθέσουμε και οργανώσουμε τα διάφορα στοιχεία 

στην βιβλιοθήκη του Zotero 

[Α4] να αναφέρετε τους διαφορετικούς τρόπους αναζήτησης μίας πληροφορίας στο Zotero 

[Α5] να περιγράφετε τον τρόπο εύρεσης αξιόπιστων συστημάτων ανάκτησης πληροφο-

ρίων 

 

[Β] σε επίπεδο ικανοτήτων 

[Β1] να εξοικειωθείτε με την αναζήτηση πληροφοριών μέσω των συστημάτων ανάκτησης 

πληροφοριών 

[Β2] να εισάγετε στοιχεία στην βιβλιοθήκη του Zotero 

[Β3] να οργανώνετε την προσωπική βάση δεδομένων βιβλιογραφίας στο Zotero 

[B4] να αναζητάτε διάφορα στοιχεία στην βιβλιοθήκη του Zotero 

 

[Γ] σε επίπεδο στάσεων 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

[Γ1] να αντιληφθείτε τον πολυδιάστατο ρόλο & την σπουδαιότητα χρήσης των συστημά-

των ανάκτησης πληροφοριών 

[Γ2] να αναγνωρίσετε την αξία του Διαδικτύου ως μέσου εξόρυξης πληροφοριών 

[Γ3] να χρησιμοποιείτε το εργαλείο Zotero για την αποθήκευση των προσωπικών σας πη-

γών πληροφόρησης 

[Γ4] να αναθεωρήσετε την πρακτική σας σχετικά με χρήση απλών μηχανών αναζήτησης 

για την εύρεση επιστημονικών κειμένων 

 

5η ακολουθία   

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτή την ακολουθία δραστηριοτήτων θα είστε ικανοί: 

[Α] σε επίπεδο γνώσεων 

[Α1] να περιγράφετε τα βήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή βιβλιογραφικών παρα-

πομπών και αναφορών σε ένα κείμενο 

[Α2] να εξηγείτε πώς επεξεργαζόμαστε μία βιβλιογραφική παραπομπή και αναφορά 

[Α3] να γνωρίζετε πότε πρέπει να επεξεργαστείτε τα διάφορα βιβλιογραφικά στοιχεία 

[Α4] να κατανοείτε τους βασικούς κανόνες σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών και 

αναφορών του προτύπου αναφορών APA 6th edition 

 

[Β] σε επίπεδο ικανοτήτων 

[Β1] να εισάγετε βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές σε ένα κείμενο 

[Β2] να επεξεργάζεστε τις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές σε ένα κείμενο 

[Β3] να τροποποιείτε τις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές σύμφωνα με τις προ-

διαγραφές του προτύπου APA 6η έκδοση 

 

[Γ] σε επίπεδο στάσεων 

[Γ1] να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση στην συγγραφή βιβλιογραφικών παραπομπών και α-

ναφορών σε ένα κείμενο 

[Γ2] να αντιληφθείτε ότι κάθε είδος βιβλιογραφικής αναφοράς παρουσιάζει την πληροφο-

ρία με διαφορετικό τρόπο 

[Γ3] να αναθεωρήσετε την πρακτική σας σχετικά με την χρήση εργαλείων διαχείρισης 

βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Παρουσίαση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτή-

των 

 

Γ.1 Πρώτη ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Καλωσόρισμα 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Ας θυμηθούμε 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) | Συζή-

τηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Προβληματισμός 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

  



134 

1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Σκοπός & στόχοι 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



135 

1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Πλάνο μαθήματος 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



136 

1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Πηγές για μελέτη 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Παραδείγματα 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία 

δεδομένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Συζήτηση σε ομάδες 

Τεχνική: Συζήτηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Άσκηση με πίνακα 

Τεχνική: Άσκηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

3η Φάση: Εφαρμογή της νέας γνώσης 

Δραστηριότητα: Πρακτική εξάσκηση 

Τεχνική: Άσκηση με πραγματικά δεδομένα 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Χάρτης εννοιών 

Τεχνική: Εννοιολογική Χαρτογράφηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Ανατροφοδότηση 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Αυτοαξιολόγηση 

Τεχνική: Ερωτήσεις εμπέδωσης 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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1η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

5η Φάση: Ανακεφαλαίωση  

Δραστηριότητα: Ανακεφαλαίωση 

Τεχνική: Εισήγηση (παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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Γ.2 Δεύτερη ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

 

2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Καλωσόρισμα 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Ας θυμηθούμε 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) | Συζή-

τηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



147 

2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Προβληματισμός 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Σκοπός & στόχοι 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Πλάνο μαθήματος 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Πηγές για μελέτη 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Παραδείγματα 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία 

δεδομένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Συζήτηση σε ομάδες 

Τεχνική: Συζήτηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Άσκηση με πίνακα 

Τεχνική: Άσκηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

3η Φάση: Εφαρμογή της νέας γνώσης 

Δραστηριότητα: Πρακτική εξάσκηση 

Τεχνική: Άσκηση με πραγματικά δεδομένα 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 
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2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Χάρτης εννοιών 

Τεχνική: Εννοιολογική Χαρτογράφηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



156 

2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Ανατροφοδότηση 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



157 

2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Αυτοαξιολόγηση 

Τεχνική: Ερωτήσεις εμπέδωσης 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



158 

2η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

5η Φάση: Ανακεφαλαίωση  

Δραστηριότητα: Ανακεφαλαίωση 

Τεχνική: Εισήγηση (παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

  



159 

Γ.3 Τρίτη ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Καλωσόρισμα 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



160 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Ας θυμηθούμε 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) | Συζή-

τηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



161 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Προβληματισμός 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



162 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Σκοπός & στόχοι 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



163 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Πλάνο μαθήματος 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



164 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Πηγές για μελέτη 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



165 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Παραδείγματα 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



166 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία 

δεδομένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Συζήτηση σε ομάδες 

Τεχνική: Συζήτηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

  



167 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Άσκηση με πίνακα 

Τεχνική: Άσκηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



168 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

3η Φάση: Εφαρμογή της νέας γνώσης 

Δραστηριότητα: Πρακτική εξάσκηση 

Τεχνική: Άσκηση με πραγματικά δεδομένα 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



169 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Χάρτης εννοιών 

Τεχνική: Εννοιολογική Χαρτογράφηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



170 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Ανατροφοδότηση 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



171 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Αυτοαξιολόγηση 

Τεχνική: Ερωτήσεις εμπέδωσης 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



172 

3η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

5η Φάση: Ανακεφαλαίωση  

Δραστηριότητα: Ανακεφαλαίωση 

Τεχνική: Εισήγηση (παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

  



173 

Γ.4 Τέταρτη ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Καλωσόρισμα 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



174 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Ας θυμηθούμε 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) | Συζή-

τηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



175 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Προβληματισμός 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



176 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Σκοπός & στόχοι 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



177 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Πλάνο μαθήματος 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



178 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Πηγές για μελέτη 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



179 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Παραδείγματα 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

  



180 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Συζήτηση σε ομάδες 

Τεχνική: Συζήτηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

  



181 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Άσκηση με πίνακα 

Τεχνική: Άσκηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



182 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

3η Φάση: Εφαρμογή της νέας γνώσης 

Δραστηριότητα: Πρακτική εξάσκηση 

Τεχνική: Άσκηση με πραγματικά δεδομένα 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



183 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Χάρτης εννοιών 

Τεχνική: Εννοιολογική Χαρτογράφηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



184 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Ανατροφοδότηση 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



185 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτησης της 

γνώσης 

Δραστηριότητα: Αυτοαξιολόγηση 

Τεχνική: Ερωτήσεις εμπέδωσης 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

  



186 

4η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

5η Φάση: Ανακεφαλαίωση  

Δραστηριότητα: Ανακεφαλαίωση 

Τεχνική: Εισήγηση (παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

  



187 

Γ.5 Πέμπτη ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Καλωσόρισμα 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

  



188 

 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Ας θυμηθούμε 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) | Συζή-

τηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



189 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Προβληματισμός 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



190 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Σκοπός & στόχοι 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



191 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1η Φάση: Προετοιμασία διδασκαλίας 

Δραστηριότητα: Πλάνο μαθήματος 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



192 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Πηγές για μελέτη 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



193 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Παραδείγματα 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

  



194 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Συζήτηση σε ομάδες 

Τεχνική: Συζήτηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

  



195 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

2η Φάση: Παρουσίαση & επεξεργασία δεδο-

μένων γνώσης 

Δραστηριότητα: Άσκηση με πίνακα 

Τεχνική: Άσκηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



196 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

3η Φάση: Εφαρμογή της νέας γνώσης 

Δραστηριότητα: Πρακτική εξάσκηση 

Τεχνική: Άσκηση με πραγματικά δεδομένα 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



197 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτησης της 

γνώσης 

Δραστηριότητα: Χάρτης εννοιών 

Τεχνική: Εννοιολογική Χαρτογράφηση 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



198 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Ανατροφοδότηση 

Τεχνική: Εισήγηση (Παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

  



199 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

4η Φάση: Έλεγχος & αξιολόγηση κατάκτη-

σης της γνώσης 

Δραστηριότητα: Αυτοαξιολόγηση 

Τεχνική: Ερωτήσεις εμπέδωσης 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

  



200 

5η ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων 

5η Φάση: Ανακεφαλαίωση  

Δραστηριότητα: Ανακεφαλαίωση 

Τεχνική: Εισήγηση (παρουσίαση) 

Εργαλείο δραστηριοτήτων LAMS: 

 

Στιγμιότυπο μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

 

  



201 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Πρόσκληση συμμετοχής και ερωτηματολόγια 

 

Δ.1 Πρόσκληση συμμετοχής  

 

Ι. Ενημερωτικό κείμενο που στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

Αξιότιμες και αξιότιμοι,  

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezAbE8jvRDwCJNQNBgTDe4vl3tfpVmblL

LV0uoa0T0Fh3SYg/viewform μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και την αίτηση συμμε-

τοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας με τίτλο  "Πρότυπα και ερ-

γαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας & βιβλιογραφικών αναφορών", το οποίο θα διεξαχθεί 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.   

 

Με εκτίμηση 

Σαρακατσιάνου Δήμητρα 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezAbE8jvRDwCJNQNBgTDe4vl3tfpVmblLLV0uoa0T0Fh3SYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezAbE8jvRDwCJNQNBgTDe4vl3tfpVmblLLV0uoa0T0Fh3SYg/viewform
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ΙΙ. Πρόσκληση και αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 
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Δ.2 Ερωτηματολόγιο Q1: Αξιολόγηση της διδακτικής ενότητας 
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Δ.3 Ερωτηματολόγιο Q2: Συνολική αξιολόγηση της παρέμβασης 
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Δ.4 Ερωτήσεις ημι-δομημένης συνέντευξης 

 

1η Ερώτηση: Κατά την διάρκεια της εκπόνησης των μαθησιακών δραστηριοτήτων στο 

LAMS αντιμετωπίσατε συγκεκριμένες δυσκολίες; Αν ναι, τότε αναφέρετε ποιες ήταν αυτές 

και εάν επηρέασαν την συνέχιση ή ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων στο 

LAMS; 

 

2η Ερώτηση: Αναφέρτε τους λόγους που σας απέτρεψαν να ολοκληρώσετε ορισμένες μαθη-

σιακές δραστηριότητες στο LAMS. 

 

3η Ερώτηση: Αναφέρτε τους λόγους που δεν συμμετείχατε στις δραστηριότητες των ομαδι-

κών συζητήσεων (σύγχρονων και ασύγχρονων) στο LAMS. 

 

4η Ερώτηση: Θα προτείνατε μία ενναλακτική προσέγγιση υλοποίησης του επιμορφωτικού 

προγράμματος (π.χ. μόνο δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης); 

 

5η Ερώτηση: Πιστευτέ ότι η διάρκεια του προγράμματος ήταν επαρκής; Σχολιάστε την διάρ-

κεια τόσο των εξ αποστάσεων δραστηριοτήτων όσο και των διά ζώσης συναντήσεων.   

 

6η Ερώτηση: Παραθέστε την συνολική εμπειρία σας από την συμμετοχή σας στην επιμορ-

φωτική δράση.  

 

  



215 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής εκδοχής της 

Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:  

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλ-

λει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι 

πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

 

 


