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Περίληψη 
 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

ΠΜΣ "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης", με κατεύθυνση 

"Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση", του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, 

του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τα τυχόν 

μαθησιακά οφέλη από την συνδυαστική χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης Moodle, με τα εκ του σύνεγγυς μαθήματα στην αίθουσα διδασκαλίας, σε 

μια προσέγγιση μεικτής μάθησης, σε μια διδακτική ενότητα του προγράμματος σπουδών 

της Β' τάξης του Εσπερινού ΕΠΑΛ. Η επιλογή του δείγματος για την εφαρμογή της 

έρευνας είχε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του συνδυασμού τυπικής εκπαίδευσης του ΕΠΑΛ, με 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών που ως ενήλικες παρουσίαζαν τις ιδιαιτερότητες 

και τα εμπόδια στην μάθηση που είναι γνώρισμα προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Η 

αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με την μέθοδο των δια ζώσης συνεντεύξεων των 

μαθητών και του καθηγητή, με μη δομημένο ερωτηματολόγιο ανοικτού τύπου και ποιοτική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, λόγω του μικρού δείγματος των ερωτηθέντων αλλά και 

επειδή η ποιοτική ανάλυση μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση των 

κοινωνικών διαδικασιών του προς διερεύνηση φαινομένου. Από την έρευνα προέκυψε πως 

η μεικτή μάθηση με τα μαθήματα στην τάξη και την χρήση της ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας του Moodle, βελτίωσε σημαντικά το μαθησιακό 

παραγόμενο και την δυναμική της ομάδας, ενώ η χρήση της πλατφόρμας και η ποιότητα 

και η οργάνωση του υλικού άφησε ικανοποιημένους τους μαθητές και τον καθηγητή, που 

είναι ανοικτός σε συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα στο μέλλον. 

Λέξεις κλειδιά: μεικτή μάθηση, moodle, ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 
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Abstract 
 

The present essay was delivered in the context of the postgraduate program 

"Education and Life Long Learning Science", major "Computer Science and New 

Technologies in Education", in the Department of Education & Social Policy, of  Social, 

Humanitarian Sciences and Arts School, of Macedonia University of Greece. Aim of this 

essay is to probe the educational gain (if any) of the combined use of asynchronous online 

training LMS platform Moodle and the traditional courses in the classroom, in a blended 

learning approach, concerning a Lesson of the 2nd Grade of the Evening  Vocational Senior 

High School. The selection of the school for the current research was made on the basis of 

the special status of its students, combining the pupil status of a typical-education school 

with the adult characteristics, as all of them are over 18-years old. The program evaluation 

was made through the process of in person interviews, aided by an open structured 

questionnaire and quality analysis of the answers. This approach was followed due to the 

limited number of the participants and the special dynamics of quality analysis. The 

research showed that blended learning enhanced significantly the students' learning 

outcome and the group coherence and dynamic. In addition, the use of Moodle and the 

quality and structure of the online lessons, was met with satisfaction by the students and the 

school teacher, who made himself available for participation in similar projects in the 

future. 

Keywords: blended learning, moodle, asynchronous online training 
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Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: “Υποστηρικτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) στην 

διδακτική πράξη σε εσπερινό ΕΠΑΛ” 

Εισαγωγή 

 

Σκοπός, στόχοι και οφέλη της εργασίας 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η 

εκπαιδευτική διαδικασία της μεικτής μάθησης με δια ζώσης διδασκαλία στην αίθουσα σε 

συνδυασμό με την online χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle, 

όταν εφαρμόζεται σε μια διδακτική ενότητα του προγράμματος σπουδών της Β' τάξης του 

Εσπερινού ΕΠΑΛ, προάγει το μαθησιακό αποτέλεσμα και παράγει προστιθέμενη 

μαθησιακή αξία στους μαθητές. Μέσα από την έρευνα μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο για τους 

εκπαιδευτές, όσο και για τους εκπαιδευόμενους. 

 

Η επιλογή του θέματος έγινε λόγω του ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες για τη χρήση 

της πλατφόρμας Moodle σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, και σε ενότητες της 

τυπικής εκπαίδευσης αλλά λίγες για την εφαρμογή προγράμματος μεικτής μάθησης με την 

χρήση του Moodle. Επίσης ένας παράγοντας που δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

συγκεκριμένη έρευνα είναι πως η εφαρμογή έγινε μεν σε μια τάξη σχολείου της τυπικής 

εκπαίδευσης αλλά οι μαθητές είχαν και χαρακτηριστικά ενηλίκων, καθώς ήταν όλοι 

ενήλικες και οι περισσότεροι με κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις που έθεταν 

εμπόδια στην διαδικασία της μάθησης. 

 

Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη περίπτωσης μιας 

τάξης ενήλικων μαθητών Εσπερινού ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκτυα 

Υπολογιστών Ι» της κατεύθυνσης της Πληροφορικής Β’ τάξης, που διεξάγεται 

συνδυαστικά δια ζώσης και μέσω της πλατφόρμας Moodle σε ένα σύστημα μεικτής 

μάθησης. Η πρόταση και η χρήση της πλατφόρμας Moodle ξεκίνησε στο Β’ εξάμηνο ως 
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Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: “Υποστηρικτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) στην 

διδακτική πράξη σε εσπερινό ΕΠΑΛ” 

βοηθητικό εργαλείο των δια ζώσης μαθημάτων που παρακολουθούσαν οι εκπαιδευόμενοι – 

μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ. 

 

Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν προς αξιολόγηση, μπορούν να αναλυθούν σε 

τρεις άξονες: 

1. την διερεύνηση των αντιλήψεων που διαμορφώνουν οι ενήλικες μαθητές του 

Εσπερινού ΕΠΑΛ για την χρήση της εξ αποστάσεως πλατφόρμας, που έχει να κάνει 

κυρίως με την χρηστικότητα του Moodle 

2. την διερεύνηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι από 

την μεικτή μάθηση δια ζώσης και εξ αποστάσεως, που έχει να κάνει κυρίως με την 

ποιότητα, το είδος του υλικού και τον τρόπο ανάρτησης του στην πλατφόρμα 

3. η διερεύνηση των στάσεων και της προαγωγής του ομαδικού και συνεργατικού 

πνεύματος, που διαμορφώνει ο συγκεκριμένος τρόπος μάθησης 

 

Ειδικότερα η διερεύνηση, ως προς την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

τη χρήση της πλατφόρμας Moodle, επικεντρώνεται στο συμπληρωματικό πολυμεσικό 

υλικό, τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων και μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή, αλλά και τη δυνατότητα ανατροφοδότησης από τον 

εκπαιδευτή.  

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία αναλύονται οι ως άνω στόχοι, και που 

απασχόλησαν την παρούσα εργασία είναι τα εξής: 

• το μέτρο της εξοικείωσης των εκπαιδευόμενων με το εργαλείο του Moodle, η 

αντίληψη τους σχετικά με την χρήση εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σε 

σχέση με τις ιδιαιτερότητες της ιδιότητας τους ως ενήλικες, με τα εμπόδια που 

βάζουν στην μάθηση οι πολλαπλές υποχρεώσεις τους 

• η εμπειρία τους όσον αφορά την ευχρηστία της πλατφόρμας και ο τρόπος που τυχόν 

τους βοήθησε στην μαθησιακή διαδικασία 
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Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: “Υποστηρικτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) στην 

διδακτική πράξη σε εσπερινό ΕΠΑΛ” 

• κατά πόσο το υλικό και ο τρόπος που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ικανοποίησε τις 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών 

• αν υπήρξαν ελλείψεις στο υλικό ή στον τρόπο ανάρτησης κι αν υπάρχουν προτάσεις 

για την βελτίωση του 

• αν η χρήση της πλατφόρμας βελτίωσε το μαθησιακό κλίμα της ομάδας και αν 

προήγαγε την συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα μεταξύ των μαθητών και των 

μαθητών με τους εκπαιδευτές 

• αν η συνδυαστική χρήση της πλατφόρμας και της δια ζώσης εκπαίδευσης βελτίωσε 

το μαθησιακό αποτέλεσμα και παρακίνησε τους μαθητές να μάθουν 

• αν ο δια ζώσης καθηγητής βοηθήθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία  με την 

συνδυαστική χρήση του Moodle  

• αν οι εκπαιδευόμενοι μετέβαλαν την στάση τους σχετικά με την χρήση εργαλείων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον τρόπο που επιλέγουν να μαθαίνουν 

 

Δομή της εργασίας 
 

Στο αρχικό μέρος της παρούσας εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί το 

θεωρητικό υπόβαθρο της μεικτής μάθησης ως σύγχρονης εκπαιδευτικής προσέγγισης και 

να γίνει μια αναφορά σε προηγούμενες μελέτες σχετικά με την στρατηγική της υιοθέτησης 

και της εφαρμογής της αλλά και μελέτες που αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές της και τα 

συμπεράσματα από αυτές. Επίσης γίνεται μια αναφορά στο Moodle και στις θεωρίες 

μάθησης που υπηρετεί. 

 

Στο ερευνητικό κομμάτι γίνεται μια περιγραφή της υλοποίησης με αναφορά στη 

μεθοδολογία της έρευνας, με το πλαίσιο αναφοράς, το προφίλ των εκπαιδευόμενων και το 

εκπαιδευτικό υλικό, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, με τον σκοπό, τους στόχους και τα 

ερευνητικά ερωτήματα και την υλοποίηση της πλατφόρμας, στην διαδικασία της 

αξιολόγησης και τέλος στα συμπεράσματα και την συζήτηση και τις προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα. Προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής που 
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προτείνει η παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία χρήσης της 

πλατφόρμας (ποσοτική ανάλυση) αλλά επίσης πραγματοποιήθηκαν και κατ’ ίδιαν 

συνεντεύξεις βάσει ερωτηματολογίου με τους μαθητευόμενους, δέκα συνεντεύξεις στο 

σύνολο (ποιοτική προσέγγιση) και μία συνέντευξη με τον εκπαιδευτή, υπεύθυνο και το δια 

ζώσης μάθημα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της μεικτής μάθησης και η σχέση της με άλλες 

σύγχρονες διδακτικές τεχνικές, μεθόδους και εργαλεία. Επίσης παρουσιάζεται το 

παιδαγωγικό πλαίσιο της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle, που 

επιλέχθηκε ως εργαλείο της online διδασκαλίας για την εφαρμογή της έρευνας. Στο 

επόμενο κεφάλαιο (2ο), παρουσιάζεται βιβλιογραφική ανασκόπηση με αποτελέσματα και 

αξιολόγηση προηγούμενης έρευνας πάνω στο αντικείμενο. 

 

Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και ο τρόπος με τον 

οποίο οργανώθηκε η εφαρμογή της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης καθώς και το 

θεωρητικό πλαίσιο που τη διέπει. Στο 4ο κεφάλαιο δίνονται ο σκοπός της έρευνας και οι 

επιμέρους στόχοι, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα που συνδέονται με τα παραπάνω. 

Ακόμα αναφέρονται οι τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδιασμού της πλατφόρμας, τα στάδια 

υλοποίησής της, και ο τρόπος αξιολόγησής της. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

μοντέλο αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στην έρευνα. Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των συνεντεύξεων και της καταγραφής των logs του Moodle. Τέλος, στο 7ο 

κεφάλαιο γίνεται ο σχολιασμός των συμπερασμάτων της έρευνας και διατυπώνονται 

προτάσεις βελτίωσης και εφαρμογής της με μελλοντικές προεκτάσεις.  
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Θεωρητικό Μέρος 
 

1. Η μεικτή μάθηση 
 

1.1. Η μεικτή μάθηση ως εκπαιδευτική προσέγγιση 
 

Ο συνδυασμός της διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο με την μάθηση μέσω 

διαδικτύου, είναι μια πρόταση που είναι αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια, καθώς ο 

συνδυασμός αυτός (μεικτή ή υβριδική μάθηση) (Kupetz & Ziegenmeyer 2005, Graham 

2006) επιτρέπει να μειωθούν οι ώρες παρακολούθησης των μαθητών στην τάξη. Αυτό 

μπορεί να είναι πολύ σημαντικό σε προγράμματα τόσο της τυπικής, όσο και της μη-τυπικής 

εκπαίδευσης, κυρίως σε περιπτώσεις που οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες με 

εμπόδια στην μάθηση λόγω κοινωνικών και οικογενειακών υποχρεώσεων (Κόκκος, 2007) 

ή αντιμετωπίζουν λόγω συνθηκών δυσκολίες στην παρακολούθηση των δια ζώσης 

μαθημάτων, όπως π.χ. ύπαρξη κινητικών προβλημάτων, αποστάσεις και δυσκολία στην 

μετακίνηση προς την σχολική μονάδα (Annetta & Matus, 2003). 

 

Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, ως εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας 

του μαθησιακού αποτελέσματος, από την μία έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια 

τάση για καλλιέργεια μεγάλων προσδοκιών για την εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου 

μάθησης, που όμως κατά κανόνα αποδεικνύονται χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα και από την 

άλλη μια σύγχυση όσον αφορά την χρήση της ορολογίας, αφού όροι όπως μεικτή μάθηση 

(blended learning), on-line μάθηση, μάθηση με την βοήθεια project (project-based 

learning), διδασκαλία εμπλουτισμένη με τεχνολογία (tech-rich instruction), 

προσωποποιημένη ή εξατομικευμένη μάθηση (personalized learning), LMS (Learning 

Management System), εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συχνά εναλλάσσονται μεταξύ τους και 

χρησιμοποιούνται λανθασμένα ή καταχρηστικά, δημιουργώντας εύλογα σύγχυση.  
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Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για την μεικτή μάθηση, θα μπορούσαμε να 

πούμε πως είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπου ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει εν μέρει 

online και έχει σε κάποιον βαθμό τον έλεγχο του χρόνου, του τόπου, της διαδρομής και του 

ρυθμού της μάθησης (Maxwell, 2016).  

 

Η υβριδική διδασκαλία δεν χρησιμοποιεί απλά τις παραδοσιακές και τις εξ 

αποστάσεως δραστηριότητες, αλλά οργανώνει ένα αποτελεσματικό σύνολο στο οποίο 

εκμεταλλευόμαστε τα θετικά στοιχεία και των δύο προσεγγίσεων (Δημητριάδης, Λιώτσιος, 

Πομπορτσής, 2007). 

 

Σύμφωνα με την Gray (2006), η μεικτή μάθηση συνδυάζει τις δοκιμασμένες 

παραδοσιακές μεθόδους μάθησης με τη νέα τεχνολογία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

συνεργατικού και δυναμικού πλαισίου μάθησης. Επίσης ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 

της είναι οι μηχανισμοί διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης για τον εκπαιδευτικό και 

για τους μαθητές, οι οποίοι ενσωματώνονται στη μαθησιακή διαδικασία (Dziuban, 

Hartman και Moskal, 2004). 

 

Η Δημητριάδου (2014), αναφέρει πως οι επιμορφούμενοι σε προγράμματα μεικτής 

μάθησης εξοικειώνονται με πρακτικές που ευνοούν τον σχεδιασμό ερευνητικών εργασιών 

(projects), τη διαμόρφωση περιβαλλόντων συνεργατικής μάθησης και την ανάπτυξη 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. 

 

Είναι σημαντικό να συζητηθούν και να τονιστούν μερικά σημεία του παραπάνω 

ορισμού, στα οποία η έμφαση είναι αυτό που κάνει την διαφορά στην μεικτή μάθηση. 

Καταρχήν η online μάθηση δεν σημαίνει απλά την χρήση κάποιων εργαλείων στο 

διαδίκτυο, όπως ένα εργαλείο μετατροπής μονάδων ή ένα online calculator ή μια 

πλατφόρμα όπως το Google Docs. Αντίθετα, σημαίνει μια ευρύτερη και ουσιαστική 

μετακίνηση στην φιλοσοφία της μάθησης από την μετωπική διδασκαλία στην αίθουσα, σε 

διδασκαλία μέσω του web, συνήθως μέσω μιας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
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LMS, που περιέχει όχι μόνο το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και μια σειρά από εργαλεία 

διαχείρισης των εκπαιδευόμενων, επικοινωνίας, αξιολόγησης κλπ. 

 

Εξίσου σημαντικό για την μεικτή μάθηση, είναι το στοιχείο του ελέγχου από τον 

εκπαιδευόμενο της μαθησιακής διαδικασίας. Χωρίς αυτόν τον έλεγχο, η εκπαίδευση δεν 

διαφέρει από μια σύγχρονη online διδασκαλία, όπου ο εκπαιδευτής μεταδίδει απλά τον 

λόγο και την εικόνα του μέσω διαδικτύου, με την βοήθεια μιας πλατφόρμας, όπως το 

BigBlueButton (μια τέτοιου είδους διδασκαλία πάντως, θα μπορούσε να συνδυαστεί με την 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, για παράδειγμα σε ένα πρόγραμμα καθ' ολοκληρία 

απομακρυσμένης εκπαίδευσης). Σε ένα πρόγραμμα μεικτής μάθησης λοιπόν, η τεχνολογία 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρει τον έλεγχο της μάθησης 

στον εκπαιδευόμενο και όχι απλά να αποτελεί ένα εργαλείο που θα επεκτείνει την αίθουσα 

διδασκαλίας από την πλευρά του δασκάλου. Αυτός ο έλεγχος θα μπορούσε να είναι απλά 

όσον αφορά τον ρυθμό της μάθησης, όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να διακόψει 

προσωρινά τη μελέτη, να γυρίσει σε προηγούμενο εδάφιο ή να αγνοήσει κάποιες ενότητες 

που θεωρεί πως ήδη κατέχει. Συχνότερα πάντως ο έλεγχος στην μάθηση είναι ευρύτερος 

και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει τον χρόνο που θα επιλέξει για να μελετήσει, την 

μαθησιακή διαδρομή για να μελετήσει ένα αντικείμενο και φυσικά τον τόπο όπου θα 

ολοκληρώσει το μάθημα, στο εργαστήριο του σχολείου ή του εκπαιδευτικού οργανισμού, 

στο σπίτι του ή ακόμα και σε κάποιον δημόσιο χώρο όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει 

laptop, tablet ή smartphone. 

 

Η δεύτερη όψη του ορισμού της μεικτής μάθησης καθορίζει πως οπωσδήποτε ένα 

μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας λαμβάνει χώρα σε αίθουσα διδασκαλίας ή 

εργαστήριο, παρουσία δασκάλου. Αυτή η αίθουσα διδασκαλίας ή το εργαστήριο, μπορεί να 

είναι σε μια σχολική μονάδα, συνήθως σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης ή σε 

οποιονδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό, συχνά σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να τονιστεί πως ένα πρόγραμμα μεικτής μάθησης 

περιλαμβάνει πάντα μαθήματα δια ζώσης και αυτό ξεχωρίζει τα προγράμματα αυτά από 
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αμιγώς εξ αποστάσεως προγράμματα, όπου όλη η μαθησιακή διαδικασία εκτελείται μέσω 

κάποιας online πλατφόρμας ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης. 

 

Σημαντικός παράγοντας τέλος της μεικτής μάθησης είναι μια ολιστική προσέγγιση 

στην μαθησιακή διαδικασία, όπου οι δύο όψεις του νομίσματος, η δια ζώσης διδασκαλία 

και η online εκπαίδευση με την βοήθεια της LMS πλατφόρμας, αλληλοσυμπληρώνονται 

και τα συστατικά τους "αναμειγνύονται" (εξ ου και ο όρος blended learning) για να 

κατασκευάσουν ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό προϊόν (Maxwell, 2016). Σύμφωνα με τους 

Derntl και Motsching-Pitrik (2004), ενώ η συμβατική μάθηση αποσκοπεί κι επικεντρώνεται 

κυρίως στη μετάδοση πληροφοριών (π.χ. θεωρίες, μέθοδοι, γεγονότα κ.ά.) από τον 

εκπαιδευτικό στο μαθητή, η μικτή μάθηση απευθύνεται ολιστικά στο μαθητή αφού δεν 

περιορίζεται μόνο στο γνωστικό τομέα, αλλά παράλληλα λαμβάνει υπόψη γενικά την 

προσωπικότητά του και τις κοινωνικές δεξιότητες του μαθητή, οι οποίες προσδιορίζουν τις 

κοινωνικές του σχέσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία και 

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, ώστε οι δύο εκπαιδευτικές μέθοδοι να 

συμβαδίζουν και να επικουρεί η μία την άλλη. 

 

Η Δημητριάδου (2014), αναφέρει πως κάποιοι σημαντικοί παράγοντες ενός 

αποτελεσματικού μοντέλου μεικτής μάθησης είναι η σωστή ενορχήστρωση της μάθησης, η 

προσωπική υποστήριξη των συμμετεχόντων, η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων 

και του εκπαιδευτή αλλά και των συμμετεχόντων μεταξύ τους, η τεχνολογική υποστήριξη 

με χρήση πλατφόρμας (LMS). 

 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι διαφορές της παραδοσιακής από την 

μεικτή μάθηση: 

 

Παραδοσιακή μάθηση Μεικτή μάθηση 

Μερική αντίληψη για τη νοημοσύνη Αποδοχή των πολλαπλών μορφών 

νοημοσύνης 
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Διδασκαλία προς ολόκληρη την τάξη Χρήση διαφορετικών διδακτικών πρακτικών 

Αναζήτηση μια ερμηνείας ιδεών και 

γεγονότων 

Συστηματική αναζήτηση πολλαπλών 

προσεγγίσεων στις ιδέες και τα γεγονότα 

Κατεύθυνση της μαθησιακής συμπεριφοράς 

των μαθητών από τον εκπαιδευτικό 

Διευκόλυνση της ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων των μαθητών από τον 

εκπαιδευτικό ==> ανεξαρτησία μαθητών 

Ο εκπαιδευτικός λύνει το πρόβλημα Οι μαθητές συνεργάζονται και με κάποια 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού λύνουν το 

πρόβλημα 

Τελική αξιολόγηση Συνεχής και διαγνωστική αξιολόγηση 
Πίνακας 1: Πώς ένα μεικτό μάθημα διαφέρει από ένα παραδοσιακό (Εμπεριάδου & Γκαλένης, 2014) 

 

1.2. Μοντέλα μεικτής μάθησης 
 

Η μεικτή μάθηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης 

έρευνας τα τελευταία χρόνια, λόγω της πολλά υποσχόμενης δυναμικής της στην ζητούμενη 

αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας προς μια κατεύθυνση που θα εκμεταλλεύεται τις νέες 

τεχνολογίες, προωθώντας τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και θεωρίες, όπως η 

συνεργατική μάθηση, η εξατομικευμένη και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, ο 

εποικοδομητισμός κλπ.  

 

Μέσα από αυτή την έρευνα έχουν αναπτυχθεί και οριστεί κάποια μοντέλα μεικτής 

μάθησης που μπορούν να εφαρμοστούν, ανάλογα με τις συνθήκες, το ακροατήριο, τις 

μαθησιακές ανάγκες και το δυναμικό των εκπαιδευόμενων. Τα μοντέλα αυτά μπορούν να 

εφαρμοστούν ξεχωριστά ή να συνδυαστούν για να επιφέρουν το βέλτιστο μαθησιακό 

αποτέλεσμα. 

 

Για την σωστή επιλογή του μοντέλου μεικτής μάθησης, θα πρέπει να απαντηθούν 

κάποια ερωτήματα σε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Το ερώτημα δηλαδή δεν 
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πρέπει να είναι πιο λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί ή ποιο είναι το καλύτερο online μάθημα 

αλλά τι θέλουμε να επιτύχουμε; ποια είναι τα αποτελέσματα που αναμένουμε; τι πόρους 

έχουμε στη διάθεση μας; τι μπορώ να χτίσω; 

 

 
Διάγραμμα 1: Διάγραμμα μεικτής μάθησης (www.readingorizons.com) 

 

Οι Horn & Staker (2014), σημειώνουν πως τα περισσότερα προγράμματα μεικτής 

μάθησης μπορούν να ενταχθούν σε ένα από τα τέσσερα κύρια μοντέλα: Εναλλαγής 

(Rotation), Ευέλικτο (Flex), Κατά επιλογή (A La Carte) και Εμπλουτισμένα Εικονικό 

(Enriched Virtual). Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι διαφορετικό, με τα δικά του 

προβλήματα, πόρους και εκπαιδευτικούς στόχους και πρέπει να επιλέξει τον σωστό 

συνδυασμό από τα μοντέλα μεικτής μάθησης. 

 

1.2.1. Rotation Model 

 

Οι μαθητές κατά την διάρκεια του μαθήματος εναλλάσσονται από μια μαθησιακή 

ενότητα ή τεχνική σε μια άλλη, όπου τουλάχιστον η μία είναι online μάθηση. Η εναλλαγή 
10 
 

 



Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: “Υποστηρικτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) στην 

διδακτική πράξη σε εσπερινό ΕΠΑΛ” 

μπορεί να γίνεται ανάμεσα σε online μάθηση, διδασκαλία κατά ομάδες και δουλειά στο 

χαρτί και μπορεί να αφορά ομάδες μαθητών ή όλη την τάξη. Τέτοιου είδους εναλλαγές 

είναι πρακτική που ακολουθείται εδώ και χρόνια αλλά η συμπερίληψη στην εναλλαγή και 

της online μάθησης, κάνει την τεχνική αυτή μια προσέγγιση μεικτής μάθησης. Στο πλαίσιο 

του rotation model περιλαμβάνονται τέσσερα διαφορετικά υπομοντέλα: εναλλαγή σταθμών 

(station rotation), εναλλαγή εργαστηρίων (lab rotation), αντίστροφη τάξη (flipped 

classroom), ατομική εναλλαγή (individual rotation) (Horn & Staker, 2014): 

• Station Rotation: Οι μαθητές εναλλάσσονται μέσα σε μια αίθουσα ή σε μια ομάδα 

από αίθουσες. Η εναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει ατομική μάθηση με την χρήση 

εργαλείων online διδασκαλίας, παραδοσιακή διδασκαλία σε ομάδες και ανεξάρτητη 

εργασία στο θρανίο 

 

 
Εικόνα 1: Station Rotation (www.readinhorizons.com) 

 

• Lab Rotation: Είναι παρόμοιο με το station rotation. Η διαφορά είναι πως οι 

μαθητές μετακινούνται στο εργαστήριο Η/Υ για το online κομμάτι της μεικτής 

μάθησης. Το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι πως η χρήση του εργαστηρίου 

απελευθερώνει τις αίθουσες διδασκαλίας για άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

rotation model.  
11 
 

 



Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: “Υποστηρικτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) στην 

διδακτική πράξη σε εσπερινό ΕΠΑΛ” 

 
Εικόνα 2: Lab Rotation (www.readinghorizons.com) 

 

• Flipped Classroom: Σε μια αντίστροφη τάξη, οι μαθητές μελετάνε το μαθησιακό 

αντικείμενο μόνοι τους online και ο χρόνος στην αίθουσα χρησιμοποιείται για 

πρακτική εξάσκηση ή συζήτηση πάνω στο αντικείμενο. Για παράδειγμα, οι μαθητές 

μπορεί να παρακολουθήσουν online διαλέξεις εκτός ώρας μαθημάτων και κάνουν 

τις εργασίες τους στην ώρα του μαθήματος με την παρακολούθηση κάποιου 

δασκάλου, που είναι διαθέσιμος να απαντήσει στις ερωτήσεις τους και να τους 

καθοδηγήσει. Η τεχνική αυτή θεωρείται πολύ αποτελεσματική γιατί ο μαθητής 

εμπλέκεται σε ενεργητική μάθηση και δεν μαθαίνει παθητικά. 
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Εικόνα 3: Flipped Classroom (www.readinghorizons.com) 

 

• Individual Rotation: Οι μαθητές μετακινούνται σε ένα φάσμα διαφορετικών 

δραστηριοτήτων και τεχνικών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Η 

μαθησιακή πορεία του μαθητή δηλαδή, δεν καθορίζεται από κάποιον δάσκαλο αλλά 

από τον ίδιο τον μαθητή. Οι δάσκαλοι είναι διαθέσιμοι για να επεκτείνουν την 

πληροφορία που πήρε online ο μαθητής, μέσω εκτέλεσης project και συζητήσεων. 
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Εικόνα 4: Individual Rotation (www.readinghorizons.com) 

 

1.2.2. Flex Model 

 

To flex model αναφέρεται σε μαθήματα όπου η online διδασκαλία είναι ο πυρήνας 

της μαθησιακής διαδικασίας και λαμβάνει χώρα σε παραδοσιακούς εκπαιδευτικούς χώρους, 

σχολεία, πανεπιστήμια κλπ. Οι δάσκαλοι είναι διαθέσιμοι για να προσφέρουν συμβουλές, 

καθοδήγηση και παραδοσιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να εμπλουτίσουν την 

online μαθησιακή εμπειρία των μαθητών, όπου χρειάζεται και ανά περίπτωση. Το flex 

model διαφέρει από το rotation model στο ό,τι το flex model ξεκινάει από την online 

μάθηση και προσθέτει παραδοσιακούς τρόπους υποστήριξης από τους δασκάλους όπου 

χρειάζεται, ενώ το rotation model ξεκινάει με μια δασκαλοκεντρική προσέγγιση και 

προσθέτει το στοιχείο της online μάθησης (Horn & Staker, 2014). 
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Εικόνα 5: Flex Model (www.blendedlearning.org) 

 

1.2.3. A La Carte Model 

 

Το μοντέλο αυτό αναφέρεται σε ένα μάθημα που ο μαθητής παρακολουθεί online, 

ενώ παραβρίσκεται στο σχολείο. Το A La Carte Model είναι το πιο συνηθισμένο μοντέλο 

μεικτής μάθησης που χρησιμοποιείται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Online μαθήματα, 

όπως μαθήματα ξένων γλωσσών που δεν προσφέρονται στην αίθουσα διδασκαλίας, 

παρακολουθούνται από τους μαθητές σε κενές ώρες ή μετά το πέρας των μαθημάτων. Αν 

και αυτού του είδους τα μαθήματα είναι αμιγώς online και δεν περιλαμβάνουν δια ζώσης 

δραστηριότητα, η προσέγγιση αυτή θεωρείται μεικτή μάθηση επειδή οι μαθητές γίνονται 

αποδέκτες και online μαθημάτων και παραδοσιακής διδασκαλίας (Horn & Staker, 2014). 
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Εικόνα 6: A La Carte Model (www.blendedlearning.org) 

 

1.2.4. Enriched Virtual Model 

 

Το μοντέλο αυτό επιβάλλει στους μαθητές να παρακολουθήσουν μαθήματα στην 

αίθουσα διδασκαλίας αλλά τους δίνει την δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εργασία τους 

online από όπου επιλέξουν. Αυτό διαφέρει από πλήρως online σχολεία, όπου οι μαθητές 

δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μαθήματα στην αίθουσα. Το enriched virtual 

model διαφέρει από την flipped classroom επειδή οι μαθητές πρέπει να συναντήσουν δια 

ζώσης τους δασκάλους σε προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας. Το enriched virtual 

model προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζονται στους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα τους 

επιτρέπει την ευελιξία της online αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. 
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Εικόνα 7: Enriched Virtual Model (www.blendedlearning.org) 

 

1.3. Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την μεικτή μάθηση 
 

Το μοντέλο της μεικτής μάθησης αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας τα 

τελευταία χρόνια, ως μια εναλλακτική μορφή μάθησης, με ιδιαίτερη εστίαση σε 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης, 

κυρίως τριτοβάθμιας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί το δίκτυο OpenEducationEuropa, ως έναν 

κοινό τόπο ανταλλαγής ιδεών, υλικού, απόψεων, καινοτομίας σε θέματα εκπαίδευσης, των 

εκπαιδευτικών όλων των χωρών της Ευρώπης. Στα πλαίσια του δικτύου αυτού, τρέχει η 

πρωτοβουλία blinc (blended learning institutions' cooperative), που σκοπό έχει την παροχή 

πληροφόρησης, βοήθειας και καθοδήγησης σε θέματα μεικτής εκπαίδευσης. Στην 

πρωτοβουλία παίρνουν μέρος μεμονωμένα άτομα (εκπαιδευτικοί), σχολεία, πανεπιστήμια 

και γενικά εκπαιδευτικοί οργανισμοί, που παρέχουν τεχνογνωσία, προϊόντα και υπηρεσίες 

για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων μεικτής μάθησης. 

 

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει τρεις άξονες (Scholze & Wiemann, 2007): 
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Το σχέδιο INTEGRATION αφορά την εκπαίδευση στελεχών οργανισμών που 

δουλεύουν σε διαπολιτισμικά, πολυεθνικά περιβάλλοντα. Εννέα συνεργάτες από έξι χώρες 

ανάπτυξαν οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

εργαζόμενοι σε τέτοιες δομές, σε συγκεκριμένες καταστάσεις και περιστατικά κρίσης. 

 

Το σχέδιο JEM! (Joint Environmental Management) που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα SOCRATES, αφορά ένα σύστημα eCoaching για την εισαγωγή της 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Το υλικό περιλαμβάνει αυτοτελή 

μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό και συνοδευτικές οδηγίες για εκπαιδευτές και συμβούλους. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται μέσω τεχνικών μεικτής μάθησης και το online σύστημα 

μπορεί να προσπελαθεί μέσα από την ιστοσελίδα του project. 

 

Και τα δύο αυτά σχέδια δείχνουν πως καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές που 

υλοποιούνται μέσω πληροφοριακών συστημάτων, μπορούν να πετύχουν σε διάφορα 

μαθησιακά περιβάλλοντα, τόσο της τυπικής, όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα 

μαθησιακά αυτά περιβάλλοντα αφορούν διαφορετικές ομάδες, περιεχόμενα και στόχους. Η 

εμπειρία των προγραμμάτων αυτών έδειξε πως η επιτυχία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την ποιότητα του σχεδιασμού του πλαισίου της μεικτής μάθησης (Scholze & 

Wiemann, 2007). 

 

Ο τρίτος άξονας της πρωτοβουλίας blinc, ήταν το σχέδιο Advanced Blended 

Learning and Didactics (A-B-C-D) (Grundtvig 1.1, 2005-2007) που περιλάμβανε 

κατάρτιση σχεδιαστών μεικτής μάθησης σε δύο συνεδρίες στην Αθήνα και στο Μπορντό, 

που περιλάμβανε εκπαίδευση στην χρήση Web 2.0 εργαλείων όπως ιστολόγια, wiki, e-

portfolios και εργαλεία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 
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1.4. Η μεικτή μάθηση απέναντι σε άλλες σύγχρονες εκπαιδευτικές 

μεθόδους 
 

1.4.1. Μεικτή μάθηση και μάθηση εμπλουτισμένη με τεχνολογία 

 

Συχνά η χρήση της τεχνολογίας του διαδικτύου από μόνη της και η ανάρτηση του 

υλικού του διδακτέου αντικειμένου σε έναν ιστότοπο, από όπου οι μαθητές μπορούν να το 

μελετήσουν, δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης 

μαθησιακής μεθόδου. Είναι σημαντικό να ξεχωρίσει η μάθηση με την βοήθεια της 

τεχνολογίας και του διαδικτύου, από ένα πρόγραμμα μεικτής μάθησης. Ένα πρόγραμμα 

όπου το υλικό αναρτάται σε κάποια ιστοσελίδα και οι μαθητές το μελετούν κάτω από την 

καθοδήγηση του δασκάλου στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου ο κάθε μαθητής έχει τον 

δικό του υπολογιστή και στο τέλος χρησιμοποιούν τα Google Docs για να κάνουν σχόλια 

πάνω στο αντικείμενο, μπορεί να χαρακτηριστεί μάθηση εμπλουτισμένη με τεχνολογία 

αλλά όχι μεικτή μάθηση, για τους παρακάτω λόγους: 

• Το υλικό απλά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο αλλά δεν υπάρχει τρόπος να γίνει 

διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας και της οργάνωσης του υλικού, όπως σε μια 

πλατφόρμα LMS 

• Το να έχει κάθε μαθητής τον υπολογιστή του είναι σημαντικό και βασικό 

προαπαιτούμενο της μεικτής μάθησης αλλά δεν είναι αρκετό από μόνο του για να 

την χαρακτηρίσει. Στην περίπτωση που αναφέρθηκε παραπάνω, ο υπολογιστής 

απλά χρησιμοποιείται υποστηρικτικά στην παραδοσιακή διδασκαλία και δεν 

παρέχει καμία δυνατότητα ελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας στον μαθητή. 

• Η διαδικασία της μελέτης του υλικού είναι σειριακή και ελεγχόμενη από τον 

δάσκαλο και όλοι οι μαθητές ακολουθούν την ίδια διαδρομή και ρυθμό στην 

μελέτη. 

• Η χρήση ενός online εργαλείου, όπως τα Google Docs, γίνεται με τον ίδιο τρόπο 

που θα γινόταν και μια συμβατική γραφή με μολύβι και χαρτί (Maxwell, 2016). 
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Πρέπει εδώ να τονιστεί πάντως πως θεωρητικά (αν και θα καταργούσε κάποια από 

τα οφέλη της μεικτής μάθησης), το ότι όλη η εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει χώρα στο 

σχολικό εργαστήριο, δεν αποκλείει την πιθανότητα ένα τέτοιο πρόγραμμα να είναι μεικτής 

μάθησης. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.1, είναι η πλατφόρμα και ο έλεγχος της 

μάθησης από τους εκπαιδευόμενους που χαρακτηρίζει την μεικτή μάθηση, όχι ο τόπος από 

όπου γίνεται η πρόσβαση στο online υλικό. 

 

1.4.2. Μεικτή μάθηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

Η UNESCO ορίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως οποιαδήποτε εκπαιδευτική 

διαδικασία κατά την οποία η διδασκαλία στο σύνολο της ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο 

μέρος της, πραγματοποιείται από κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε γεωγραφική απόσταση 

από το μαθητή, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένα τεχνητό μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, για 

την μεταξύ τους επικοινωνία (UNESCO, 2002).  

 

Επίσης όσον αφορά τον χρόνο που πραγματοποιείται, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

διακρίνεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη. Η σύγχρονη πραγματοποιείται σε πραγματικό 

χρόνο και η διδασκαλία και η μάθηση γίνεται ταυτόχρονα. Συνήθως χρησιμοποιούνται 

πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης ή εργαλεία όπως το BigBlueButton. Η ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται σε χρόνο, ρυθμό και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος 

και συνήθως χρησιμοποιούνται πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης LMS. Συχνά σε 

ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι δύο 

μέθοδοι, ώστε να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα τους. 

 

Έτσι η μεικτή μάθηση μπορεί να συγγενεύει στο κομμάτι της χρήσης του online 

υλικού με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά όπως ήδη αναφέρθηκε στην παραπάνω 

παράγραφο, η χρήση του online εργαλείου δεν απαιτεί την γεωγραφική απόσταση του 

εκπαιδευτή από τους εκπαιδευόμενους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 1.1 επίσης, 
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η μεικτή μάθηση απαιτεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας να γίνεται δια ζώσης με τον 

δάσκαλο σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν πρέπει να συγχέεται με ένα πρόγραμμα εξ 

αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 

1.4.3. Μεικτή μάθηση και εξατομικευμένη μάθηση 

 

Ο όρος εξατομικευμένη ή προσωποποιημένη μάθηση αναφέρεται στις διδακτικές 

προσεγγίσεις που έχουν στόχο να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες, τα 

χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, τους στόχους και το κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο 

του κάθε μαθητή. Με άλλα λόγια η μάθηση προσαρμόζεται στο μαθησιακό τους στυλ, το 

ρυθμό μάθησης, τον τρόπο μάθησης, τα χαρίσματα τους, τα ταλέντα τους, τις δεξιότητες, 

τις κλίσεις και τις επιθυμίες τους (Τσιάτσος, 2015). 

 

Ο Vygotsky (1978), όρισε ως την ζώνη της κατά προσέγγιση ανάπτυξης (zone of 

proximal development - ZPD), τον χώρο ανάμεσα στο τι μπορεί να μάθει κάποιος να κάνει 

χωρίς κάποια εξωτερική βοήθεια και στο όριο του τι είναι αδύνατο να κάνει σε καμία 

περίπτωση. Με άλλα λόγια είναι ο χώρος που η εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιήσει για να 

βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του μαθητή. Η ζώνη αυτή είναι προσωπική και 

διαφορετική για κάθε μαθητή, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Σύμφωνα με 

τον Vygotsky, για να καθοριστεί η ευφυΐα ενός μαθητή δεν αρκεί απλά να ελεγχθούν οι 

γνώσεις του αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί η ικανότητα του να λύνει κάποιο πρόβλημα μόνος 

του και με την βοήθεια κάποιου προσώπου με μεγαλύτερες γνώσεις στο αντικείμενο. 

 

Ο ρόλος του δασκάλου σ' αυτό το πλαίσιο είναι να παρέχει την σωστή ποσότητα 

βοήθειας προσωπικά σε κάθε μαθητή, ανάλογα με την ZPD του. Αν ο δάσκαλος παρέχει 

ένα πλήθος πληροφορίας στην τάξη με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, κάποιοι μαθητές θα 

μείνουν πίσω προσπαθώντας να κατανοήσουν το πρώτο βήμα. Αν πάλι ακολουθήσει πολύ 

αργό ρυθμό, κάποιοι μαθητές θα ολοκληρώσουν όλα τα βήματα και δεν θα έχουν τι να 

κάνουν.  
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Σε ένα περιβάλλον μεικτής μάθησης, η χρήση της online πλατφόρμας παρέχει τα 

εργαλεία εκείνα που ευνοούν την προσωποποιημένη μάθηση. Οι μαθητές μπορούν να 

ακολουθήσουν, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους, τον δικό τους ρυθμό 

και την διαδρομή της μάθησης, ενώ η επικοινωνία και η συνεργασία τόσο του δασκάλου με 

τους μαθητές, όσο και των μαθητών μεταξύ τους, που ενισχύεται μέσα από τις ομαδικές 

εργασίες και την υποστήριξη που παρέχει η online πλατφόρμα, επικουρεί ώστε ο κάθε 

μαθητής να δέχεται το ποσό της βοήθειας που χρειάζεται ώστε να μεγιστοποιηθεί κατά το 

δυνατόν το εκπαιδευτικό όφελος, σύμφωνα με την ZPD του. 

 

1.4.4. Η μεικτή μάθηση και η LMS πλατφόρμα 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μία όψη της μεικτής μάθησης αφορά μαθήματα που 

γίνονται online και στα οποία ο μαθητής έχει σε κάποιο βαθμό τον έλεγχο της μαθησιακής 

διαδικασίας. Συνεπώς η χρήση μιας πλατφόρμας Learning Management System, δεν είναι 

απαραίτητα προαπαιτούμενο της μεικτής μάθησης αλλά συνεπάγεται έμμεσα, καθώς τα 

τελευταία χρόνια θεωρείται το κατεξοχήν εργαλείο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 

Ένα LMS είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαχειρίζεται όλες τις μαθησιακές 

ανάγκες και αυτοματοποιεί την διαχείριση, την παρακολούθηση και την παραγωγή 

αναφορών για online μαθήματα (S. Ninoriya, P.M. Chawan, B.B. Meshram, 2011). Κάνει 

διαθέσιμα τα μαθήματα, επιτρέπει εγγραφές σπουδαστών ανά μάθημα και ελέγχει την 

πρόσβαση τους μόνο στα μαθήματα που έχουν κάνει εγγραφή, δημιουργεί υπενθυμίσεις για 

το πρόγραμμα μαθημάτων, καταγράφει την πρόοδο των μαθημάτων, δημιουργεί τεστ και 

δραστηριότητες, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του μαθήματος στο διδάσκοντα και στο 

σπουδαστή. Παράγει αναφορές για τον αριθμό των σπουδαστών που έχουν εγγραφεί σε ένα 

συγκεκριμένο μάθημα, ή συγκεντρώνει τη βαθμολογία απόδοσης των σπουδαστών σε 

συγκεκριμένα μαθήματα. 
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Οι βασικές λειτουργίες ενός συστήματος LMS περιλαμβάνουν: 

• Εγγραφή σπουδαστών 

• Προγραμματισμό μαθημάτων 

• Παρακολούθηση συμμετοχής στο μάθημα 

• Εξέταση 

• Διεξαγωγή συζητήσεων 

• Μεταφορά πληροφορίας σε άλλα συστήματα 

 

Ένα σύστημα LMS είναι στοχευμένο στην παράδοση online εξ αποστάσεως 

μαθημάτων αλλά φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εναλλακτικές μορφές μάθησης 

που κερδίζουν πολύ έδαφος τα τελευταία χρόνια, όπως 

• μεικτή ή συνδυαστική ή υβριδική μάθηση (blended learning), στην οποία έχουμε 

ήδη αναφερθεί 

• αντίστροφη τάξη (flipped classroom), που είναι μια διδακτική στρατηγική που 

προτείνει την παράδοση του υλικού των μαθημάτων online μέσω πλατφόρμας LMS 

και την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που παραδοσιακά θεωρούνται ως 

δουλειά για το σπίτι (homework), στην σχολική τάξη, ανατρέποντας έτσι την 

κλασική μαθησιακή τακτική (Kachka, 2012). 

 

Μπορούμε γενικά να κατηγοριοποιήσουμε τα συστήματα LMS ανάλογα με το αν 

είναι ελεύθερα (freeware) ή εμπορικά. Τα πιο δημοφιλή freeware λογισμικά είναι τα 

Claroline, Dokeos & Moodle ενώ τρία δημοφιλή εμπορικά είναι τα WebCT, Canvas και 

Blackboard. Μπορούμε να πούμε πως συνήθως οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

χρησιμοποιούν free λογισμικά γιατί παρέχουν υψηλή ποιότητα και υποστήριξη μέσα από 

τις κοινότητες ανοιχτού λογισμικού. Σύμφωνα πάντως με τα διαγράμματα που παρατίθεται 

παρακάτω, το λογισμικό με την μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση σε Πανεπιστήμια των 

Η.Π.Α. το φθινόπωρο του 2016 ήταν το Blackboard με τα Moodle & Canvas να 

ακολουθούν. 
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Διάγραμμα 2: Εγκατεστημένη βάση LMS σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (4th annual LMS Data Update, 2016) 

 

 
Διάγραμμα 3: Εγγεγραμένοι φοιτητές σε LMS Πανεπιστημίων των ΗΠΑ (4th annual LMS Data Update, 2016) 

Στην εφαρμογή της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Moodle, επειδή είναι 

λογισμικό ανοικτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν αλλά και επειδή υπήρχε ήδη 

τεχνογνωσία στην χρήση και την διαχείριση του. 
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1.5. Κονστρουκτιβισμός και Moodle 
 

Το Moodle εμπνεύστηκε και δομήθηκε σαν ένα εργαλείο που μπορεί να προωθήσει 

την απομακρυσμένη εκπαίδευση πάνω στις παιδαγωγικές αρχές του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισμού. 

 

Ο εμπνευστής του Moodle Dougiamas (1998), αναφέρει πως “Ο κονστρουκτιβισμός 

σημαίνει να χτίζεις πάνω σε γνώση που ο μαθητής κατέχει ήδη. Η εκπαίδευση είναι καθαρά 

μαθητοκεντρική αφού οι μαθητές πρέπει να κατασκευάζουν γνώση μόνοι τους”. Ο 

εκπαιδευτικός παίρνει τον ρόλο του συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας και όχι αυτού 

που θα παρέχει την γνώση με την μορφή υπαγόρευσης. Ο μαθητής ανακαλύπτει μόνος του 

τον δρόμο προς την γνώση, μέσα από κατευθυντήριες γραμμές που του δίνει ο δάσκαλος 

του.  

 

Ο M. Dougiamas (1998) στο ίδιο άρθρο που ουσιαστικά αποτελεί μέρος της 

προβληματικής του που τον οδήγησε στην δημιουργία του Moodle, υποστηρίζει πως η 

ανάγκη του ανθρώπινου είδους για επιβίωση είναι που φέρνει την μάθηση προς την μεριά 

των συμμετοχικών μοντέλων. Ο κονστρουκτιβισμός εμπεριέχει τις έννοιες της 

διαφορετικότητας και της προσαρμοστικότητας. Αναφέρει συγκεκριμένα, “οι 

εκπαιδευόμενοι που εμφανίζουν τη δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής σε νέα μαθησιακά 

περιβάλλοντα έχουν περισσότερες πιθανότητες προσαρμογής σε νέες καταστάσεις οπότε και 

περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης γενικότερα. Ως ασφάλεια του ανθρώπινου μέλλοντος, οι 

ικανότεροι είναι εν γένει πιο κοντά στο να ανακαλύψουν απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν 

έχουμε ακόμη σκεφτεί. Σαν λογική συνέπεια, ένας μη ομογενής πληθυσμός είναι πιθανότερο 

να επιβιώσει σε περίπτωση μη προβλέψιμων καταστροφών καθώς διαφορετικοί άνθρωποι 

μπορεί να επηρεαστούν με διαφορετικό τρόπο”.  
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Για τον Dougiamas (1998) λοιπόν σημαντική πτυχή της μάθησης είναι η αποδοχή 

της διαφορετικότητας των μαθητών. Οι μαθητές δεν διακρίνονται σε καλούς και κακούς 

αλλά απλά είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. 

 

Μια παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία όμως δεν μπορεί να αξιοποιήσει την 

διαφορετικότητα των μαθητών και να την εκμεταλλευτεί ως μαθησιακό εργαλείο. Χωρίς 

την συνεργασία και την συμμετοχή, η τάξη χωρίζεται σε δύο ή και περισσότερες 

ταχύτητες, όπου οι "καλοί" μαθητές ή πιο γρήγορα προσαρμόσιμοι, προχωράνε πιο 

γρήγορα και πρέπει να περιμένουν τους "κακούς" ή πιο αργά προσαρμόσιμους να 

ακολουθήσουν. Έτσι ο δάσκαλος ακολουθεί ένα δρόμο διδασκαλίας κοινό για όλους τους 

μαθητές, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες και τους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης του 

καθενός. Χαρακτηριστική σε αυτή την διαδικασία είναι και απόδοση βαθμολογίας σε κάθε 

μαθητή ξεχωριστά. 

 

Τα διάφορα πρόσωπα του κονστρουκτιβισμού, όπως τα παρουσιάζει ο Dougiamas 

(1998), είναι:  

• Προσωπικός κονστρουκτιβισμός (trivial ή personal constructivism): Η έννοια έχει 

χρεωθεί στον Jean Piaget, ένα πρωτοπόρο της κονστρουκτιβιστικής σκέψης, και 

μπορεί να συνοψιστεί με την παρακάτω δήλωση:  

«Η γνώση κατασκευάζεται ενεργά από το μαθητή, δεν λαμβάνεται παθητικά από το 

 περιβάλλον»  

• Ριζικός κονστρουκτιβισμός (radical constructivism): Προσθέτει μια δεύτερη αρχή 

στον προσωπικό κονστρουκτιβισμό η οποία, σύμφωνα με τον von Glasersfeld 

(1990, όπ. αναφ. στο Dougiamas 1998), μπορεί να εκφραστεί ως εξής:  

«Για να φτάσει κανείς στην κατάσταση του γνωρίζειν περνά από μια διαδικασία 

 δυναμικής προσαρμογής σε τελείως υποκειμενικές ερμηνείες εμπειριών. Αυτό 

 σημαίνει  πως η γνώση που κατασκευάζει κάποιος δεν αναφέρεται απαραίτητα 

 στον πραγματικό  κόσμο.»  
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• Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός (social constructivism): Ο κοινωνικός κόσμος ενός 

εκπαιδευόμενου συμπεριλαμβάνει τα άτομα που τον επηρεάζουν άμεσα, 

συμπεριλαμβανομένων δασκάλων, φίλων, συμμαθητών και γενικώς συμμετεχόντων 

σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός λαμβάνει υπ’ 

όψιν την κοινωνική φύση τόσο τοπικών διεργασιών στη συνεργατική μάθηση (όπως 

συζήτηση στην τάξη) όσο και την ευρύτερη κοινωνική συνεργασία σε ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα όπως η επιστήμη.  

Ο Cobb (1994, όπ. αναφ. στο Dougiamas 1998) υποστηρίζει ότι το "μυαλό" και η 

 κοινωνική δράση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού, δεδομένου ότι και τα 

 δύο  είναι το ίδιο χρήσιμα.  

• Πολιτιστικός κονστρουκτιβισμός (cultural constructivism): Επεκτείνει την έννοια 

του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού συμπεριλαμβάνοντας “πολιτιστικές επιρροές, 

έθιμα, θρησκεία, βιολογία, εργαλεία και γλώσσα”.  

Οι Salomon και Perkins, (1998, όπ. αναφ. στο Dougiamas 1998) προσδιορίζουν δύο 

 επιπτώσεις των εργαλείων σχετικά με την μάθηση. Πρώτον, τα εργαλεία 

 αναδιανέμουν  το γνωστικό φορτίο μιας εργασίας μεταξύ των ανθρώπων και των 

 εργαλείων κατά τη  διάρκεια της χρήση τους. Για παράδειγμα, το τηλέφωνο 

 μπορεί να αλλάξει τη φύση  μιας συνομιλίας. Δεύτερον, η χρήση ενός εργαλείου 

 μπορεί να επηρεάσει το μυαλό  πέρα από την πραγματική χρήση, αλλάζοντας 

 τις δεξιότητες, τις προοπτικές και τους  τρόπους που εκπροσωπούν τον κόσμο. 

 Για παράδειγμα, οι υπολογιστές φέρουν μια  ολόκληρη φιλοσοφία της κατασκευής 

 της γνώσης, χειρισμού συμβόλων, σχεδιασμού  και εξερεύνησης, η οποία, αν 

 χρησιμοποιείται σε σχολεία, μπορεί να προωθήσει  ανατρεπτικά αλλαγές στα 

 προγράμματα σπουδών, την αξιολόγηση, καθώς και άλλες  αλλαγές στη διδασκαλία 

 και τη μάθηση.  

• Κριτικός κονστρουκτιβισμός (critical constructivism): “Ο κριτικός 

κονστρουκτιβισμός βλέπει τον κονστρουκτιβισμό μέσα σε ένα κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον προσθέτοντας όμως μια κριτική διάσταση που στοχεύει στην 

27 
 

 



Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: “Υποστηρικτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) στην 

διδακτική πράξη σε εσπερινό ΕΠΑΛ” 

αναδιαμόρφωση των στοιχείων αυτών κατά την εφαρμογή του κονστρουκτιβισμού 

σαν έννοια στο εκπαιδευτικό περιβάλλον γενικότερα”.  

• Ο κονστρουκτιονισμός βεβαιώνει ότι ο κονστρουκτιβισμός εμφανίζεται ιδιαίτερα 

καλά όταν κάποιος ασχολείται κατασκευάζοντας κάτι για να το δουν οι άλλοι: 

δέχεται την εκμάθηση ως «δομές οικοδόμησης γνώσης» ανεξάρτητα από τις 

περιστάσεις της εκμάθησης. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε ένα πλαίσιο όπου ο 

αρχάριος συμμετέχει συνειδητά στην κατασκευή κάτι δημόσιου, είτε πρόκειται για 

κάστρο στην παραλία ή τη θεωρία του σύμπαντος.  

 

Σε πιο πρόσφατη μελέτη του για τον κονστρουκτιβισμό ο Dougiamas (1999), 

διαπίστωσε ότι μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες στην ανάπτυξη της γνώσης του 

ήταν η εξήγηση και εξερεύνηση των ιδεών του στη συνομιλία με τους συμφοιτητές του. 

Πολλή από αυτήν την ανάπτυξη ενθαρρύνθηκε με τη συμμετοχή του στο συνεχιζόμενο 

διάλογο και τη δημιουργία «κειμένων» για άλλους που απαντούσαν σε αυτά. Ακόμη, 

αισθάνθηκε ότι και η κατασκευή των ιστοχώρων και του λογισμικού έχει μια παρόμοια 

επίδραση.  

 

Η απάντηση λοιπόν που δίνει ο κονστρουκτιβισμός στο επιστημονικό ερώτημα: 

"πώς ο άνθρωπος φτάνει στη γνώση", είναι πως η γνώση δομείται μέσω της αξιοποίησης 

της εμπειρίας του (Κρίβας, 2007). Ο άνθρωπος κατασκευάζει τη γνώση μέσα από την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Όταν ο άνθρωπος διαβάζει, βλέπει, ακούει, 

αισθάνεται ή αγγίζει κάτι, αυτό συγκρίνεται με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες 

του και αν μπορεί να το εντάξει στην δική του πραγματικότητα, τότε μπορεί να 

διαμορφώσει νέα γνώση που θα την έχει πάντα μαζί του (Moodle Philosophy, 2012). 

 

Η νέα γνώση ενδυναμώνεται και στερεώνεται. αν μπορεί να αξιοποιηθεί επιτυχώς 

στο περιβάλλον του. Ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν είναι αποθήκη στην οποία παθητικά 

μεταφέρονται οι γνώσεις απλά διαβάζοντας ή ακούγοντας κάποιον να μιλάει (Moodle 

philosophy, 2012). Ο κονστρουκτιβισμός σημαίνει να χτίζεις πάνω σε γνώση που ο 
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μαθητής κατέχει ήδη, κάνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία μαθητοκεντρική εφόσον οι 

μαθητές πρέπει να κατασκευάσουν την γνώση μόνοι τους (Dougiamas, 1998). 

 

Όπως αναφέρθηκε το Moodle είναι βασισμένο στην ιδέα του κοινωνικού 

εποικοδομισμού ή κοινωνικού κονστρουκτιονισμού (social constructionism). Η ιδέα αυτή 

επεκτείνει ακόμα περισσότερο την έννοια του κονστρουκτιονισμού, που αναφέρθηκε 

παραπάνω, σε μια κοινωνική ομάδα η οποία κατασκευάζει πράγματα για κάποια άλλη, 

συνεργατικά δημιουργώντας την γνώση (Moodle philosophy, 2012). Έτσι για παράδειγμα 

σε ένα μάθημα που δομείται στο Moodle, οι δραστηριότητες και τα κείμενα που θα 

παραχθούν μέσα σε μια ομάδα θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πορείας 

του κάθε ατόμου μέσα στην ομάδα. 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση προηγούμενων ερευνών 
  

2.1. Μελέτες για την υιοθέτηση της μεικτής μάθησης σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα 
 

Οι Carbonell, Daily-Hebert, Gijselaers (2013), θίγουν ένα σημαντικό θέμα που έχει 

να κάνει με τον σχεδιασμό ενός προγράμματος μεικτής μάθησης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Θεωρούν πως η αλλαγή στην μαθησιακή διαδικασία οφείλει να έρθει από 

κάτω προς τα πάνω, με άλλα λόγια να εκκινήσει από το διδακτικό προσωπικό και όχι από 

την διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται η δημιουργικότητα των δασκάλων στην 

σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων μεικτής μάθησης. Σύμφωνα με τους Carbonell, 

Daily-Hebert, Gijselaers (2013), οι κρίσιμοι παράγοντες για μια πετυχημένη διαδικασία 

αλλαγής και καινοτομίας στην μαθησιακή διαδικασία είναι: το πλαίσιο εφαρμογής, τόσο σε 

μικροσκοπικό, όσο και σε μακροσκοπικό επίπεδο, ο διαχειριστής/ηγέτης του έργου και τα 

μέλη του έργου. Οι συγγραφείς προχώρησαν σε συνεντεύξεις με πέντε project managers, 

έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο των φοιτητών και δεκατρία μέλη του διδακτικού προσωπικού, 

που εμπλέκονται σε μια μεγάλης κλίμακας διαδικασία αλλαγής από κάτω προς τα πάνω της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι συνεντεύξεις έδειξαν πως όταν πληρούνται οι 

προαναφερθέντες κρίσιμοι παράγοντες, η διαδικασία καταλήγει σε τρία σημαντικά 

αποτελέσματα: πρώτον, την ανάπτυξη προγραμμάτων μεικτής μάθησης που ικανοποιούν 

τις ανάγκες των διδασκόντων και των διδασκόμενων, δεύτερον, κίνητρα για την 

δημιουργία ομάδων εργασίας για να λυθούν θεσμικά προσκόμματα που μόνο το διδακτικό 

προσωπικό μπορεί να ανιχνεύσει και τρίτον, νέα γνώση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 

Ξεκινώντας από την αντίθετη αφετηρία, οι Garrison & Vaughan (2013), 

καταγράφουν τις θεσμικές αλλαγές που πρέπει να υλοποιήσει η ηγεσία ενός ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος για να εισάγει καινοτόμα προγράμματα μεικτής μάθησης. 

Σύμφωνα με τους Garrison & Vaughan (2013), ο θεσμικός μετασχηματισμός που συνδέεται 
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με την μεικτή μάθηση και γενικά νεωτεριστικές μαθησιακές προσεγγίσεις, επιτυγχάνεται 

με συλλογική ηγεσία που ενεργοποιεί όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

 

Οι Graham, Woodfield & Harrison (2013), περιγράφουν το θεσμικό πλαίσιο για την 

υιοθέτηση και εφαρμογή της μεικτής μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση. Κατά τους 

Graham, Woodfield & Harrison (2013), υπάρχει μια ευρεία έρευνα για την πρακτική 

εφαρμογή της μεικτής μάθησης στο επίπεδο της υλοποίησης των μαθημάτων, ώστε να 

βελτιωθεί το παραγόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα, αλλά πολύ περιορισμένη έρευνα για το 

θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής υιοθέτησης της μεικτής μάθησης. Έτσι, χρειάζεται 

περισσότερη έρευνα ώστε να καθοδηγηθούν τα πανεπιστήμια στην στρατηγική εφαρμογή 

της μεικτής μάθησης στο πρόγραμμα σπουδών τους και μάλιστα σε όλες τις φάσεις της 

διαδικασίας, όπως (1) την επίγνωση της ανάγκης για αλλαγή και την εξερεύνηση των 

δυνατοτήτων και των εναλλακτικών λύσεων, (2) την υιοθέτηση της καινοτομίας και την 

πρώιμη εφαρμογή και (3) την ώριμη εφαρμογή και την ανάπτυξη. Οι Graham, Woodfield & 

Harrison (2013), μέσα από την μελέτη έξι συναφών περιπτώσεων, ανιχνεύουν και 

προτείνουν λύσεις για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, την δομή και την υποστήριξη ενός τέτοιου καινοτόμου εγχειρήματος σε όλες της 

φάσης της υλοποίησης του. 

 

Οι Moskal, Dziuban & Hartman (2012), σημειώνουν πως η επιτυχημένη εφαρμογή 

ενός προγράμματος μεικτής μάθησης απαιτεί την ευθυγράμμιση των επιδιώξεων και των 

στόχων του εκπαιδευτικού ιδρύματος, του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών. Η 

ύπαρξη αξιόπιστων και ισχυρών υποδομών για την υποστήριξη διδασκόντων και 

διδασκόμενων, είναι επίσης πολύ σημαντική. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην 

συνεχή αξιολόγηση που ανιχνεύει το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεικτής μάθησης σε 

φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Η διοίκηση 

ενημερώνεται μέσω της πληροφορίας που συλλέγεται από την διαδικασία της αξιολόγησης 

και παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

και με τις υποδομές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του εγχειρήματος. Αυτή η 
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διαδικασία της επαναλαμβανόμενης βελτίωσης της ποιότητας ενισχύεται με υποτροφίες 

του διδακτικού προσωπικού για έρευνα πάνω στην διδασκαλία και στην μάθηση. Η εξέλιξη 

της εφαρμογής της μεικτής μάθησης στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα 

χρησιμοποιείται ως μοντέλο από τους Moskal, Dziuban & Hartman (2012) και έρευνα που 

καλύπτει δεκαέξι χρόνια καταδεικνύει πως με την κατάλληλη υποστήριξη και σχεδιασμό, η 

μεικτή μάθηση μπορεί να φέρει τον ζητούμενο θεσμικό μετασχηματισμό και την 

καινοτομία στην εκπαίδευση. 

 

2.2. Μελέτες περίπτωσης εφαρμογής μεικτής μάθησης 
 

Ένα πρόγραμμα μεικτής μάθησης που εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία από το 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Free University of Berlin της Γερμανίας και 

χρηματοδοτήθηκε από κοινού από το Πανεπιστήμιο και την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, 

χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Blackboard στην ανίχνευση ευκαιριών για μεικτή μάθηση 

στον τομέα των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (Schiederig, 2007). Το πρόγραμμα 

έτρεξε από το 2004 ως το 2006 και περιελάμβανε την εκπαίδευση ηλεκτρονικών βοηθών 

(e-tutors) των φοιτητών στην διαχείριση και την υποστήριξη του περιεχομένου της 

πλατφόρμας και ευρεία έρευνα όσον αφορά τεχνικές κατάρτισης και υποστήριξης σε 

καθηγητές και φοιτητές. Υπήρχε σύστημα ενδιάμεσης αξιολόγησης που ανατροφοδοτούσε 

την υλοποίηση μετά από κάθε στάδιο. Σύμφωνα με την Schiederig (2007), βασικοί 

παράγοντες της επιτυχίας του προγράμματος ήταν η χρήση της πλατφόρμας e-learning ως 

εργαλείο ενίσχυσης του μαθησιακού αποτελέσματος, η προσεκτική σχεδίαση του 

συστήματος των ηλεκτρονικών βοηθών και η σταθερή και συνεχής εκπαιδευτική 

διαδικασία. Κατά την Schiederig (2007), άλλοι σημαντικοί παράγοντες που βοήθησαν στην 

ομαλή λειτουργία του προγράμματος, ήταν η διοικητική υποστήριξη από την ηγεσία του 

Πανεπιστημίου και από την ήδη υπάρχουσα e-learning κοινότητα του Ιδρύματος, καθώς 

και η ανταλλαγή πληροφορίας με projects που έτρεχαν άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. 

Επιπρόσθετα, το project επωφελήθηκε από την διαδικασία υλοποίησης του που ξεκίνησε 

με αργούς ρυθμούς κατά την πιλοτική φάση, όπου υιοθετήθηκε επίσημα και επεκτάθηκε 
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σταθερά μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης από σύστημα παρακολούθησης και 

αξιολόγησης. Η Schiederig (2007) υπογραμμίζει τέλος, την σημασία της εκπαίδευσης, της 

δικτύωσης, των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων και της συμβουλευτικής με 

τους φοιτητές για την επιτυχημένη υλοποίηση προγραμμάτων e-learning. 

 

Ένα άλλο πρόγραμμα μεικτής μάθησης σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο του 

Alcalá στην Ισπανία. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση αφορά τη διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών και σκοπό έχει να επιλύσει μεγάλο μέρος των προβλημάτων που 

σχετίζονται με την παραδοσιακή διδασκαλία δια ζώσης (Olalla, 2007). Σύμφωνα με την 

Olalla (2007), σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη εφαρμογή της διδακτικής 

αυτής πρότασης, είναι ο ρόλος του καθηγητή που θα πρέπει να συνδυάζει τα διδακτικά 

προσόντα με την κατάρτιση και την δεξιότητα του στις εφαρμογές σύγχρονης και 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω διαδικτύου. Επίσης ο καθηγητής θα πρέπει να παίξει με 

επιτυχία και τον ρόλο του καθοδηγητή, καθώς πρέπει να οδηγήσει τους φοιτητές του στο 

να επιλέξουν τα καλύτερα κομμάτια των δύο όψεων της μεικτής μάθησης, της εκ του 

σύνεγγυς διδασκαλίας και της online τηλεκπαίδευσης. Κατά την Olalla (2007), η 

εκπαίδευση πλέον δεν αφορά την απόκτηση κάποιων γνώσεων ως μαθησιακά αντικείμενα 

αλλά την υιοθέτηση από τους φοιτητές μιας σειράς από στάσεις και ικανότητες, που θα 

τους φανούν χρήσιμες στην επαγγελματικής τους πορεία στο μέλλον. Και σε αυτές τις 

στάσεις και ικανότητες πρέπει πλέον, σύμφωνα με την διδακτική πρότασης μεικτής 

μάθησης που προτείνεται, να βασίζεται η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Μια ακόμα μελέτη περίπτωσης όπου εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα μεικτής 

μάθησης, πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές του 5ου έτους της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου του Πόρτο και αφορούσε την διδασκαλία του μαθήματος CAAD 

(Computer Architectural Aided Design) (Neto & Amaral, 2007). Κεντρικός άξονας της 

διδακτικής αυτής πρότασης ήταν η ανάπτυξη ενός συνεργατικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος καθηγητή-φοιτητή και φοιτητή-φοιτητή, ώστε να διευκολύνεται η 

ανταλλαγή ιδεών και η επικοινωνία. Σύμφωνα με τους Neto & Amaral (2007), η 
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δημιουργική χρήση μιας πλατφόρμας e-learning ενισχύει την λειτουργία της ομάδας 

διδασκόντων-διδασκόμενων, αφού λειτουργεί ως καταλύτης για μια νέα διαλογική 

επικοινωνία καθηγητή-φοιτητή και δίνει στους φοιτητές πιο ενεργό ρόλο στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

 

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ριέκα, 

στην Κροατία. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής έγκειται στην χρήση μιας 

εφαρμογής LMS που αναπτύχθηκε από το ίδιο το Πανεπιστήμιο και ονομάζεται AHyCo 

(Adaptive Hypermedia Courseware). Σύμφωνα με τους Hoic-Bozic, Mornar & Boticki 

(2008), που διεξήγαγαν την έρευνα, το μοντέλο της μεικτής μάθησης που εφαρμόστηκε 

περιελάμβανε συνεργατική μάθηση, μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα (PBL) και 

ανεξάρτητη μάθηση. Η πλατφόρμα εισάγει, κατά τους Hoic-Bozic, Mornar & Boticki 

(2008), εντελώς νέα εποικοδομιστικά (constructivist) και συμπεριφοριστικά (cognitivist) 

στοιχεία στην εκπαίδευση. Η εφαρμογή εστίασε στην εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας 

από την παραδοσιακή διδασκαλία στην ενεργητική μάθηση, κεντρίζοντας τον ενδιαφέρον 

των φοιτητών τόσο για το μέσο (e-learning), όσο και για το αντικείμενο της εκπαίδευσης. 

Τα ευρήματα της τελικής αξιολόγησης του προγράμματος έδειξαν πως οι φοιτητές έμειναν 

ικανοποιημένοι από την παιδαγωγική προσέγγιση και οι επιδόσεις τους ήταν υψηλότερες 

του αναμενόμενου. Επίσης οι συγγραφείς σημειώνουν πως ο ρυθμός διακοπής της 

φοίτησης μειώθηκε σημαντικά και αυτό ίσως μπορεί να συνδεθεί με τον βαθμό 

ικανοποίησης των φοιτητών σχετικά με την υποστήριξη που τους παρείχαν οι εκπαιδευτές 

και το ίδιο το σύστημα LMS. 

 

Η Οικονόμου (2014), εφάρμοσε ένα πρόγραμμα μεικτής μάθησης στην διδασκαλία 

των εννοιών της Θερμότητας και της Θερμοκρασίας, συνεργατικά στα Δημοτικά Σχολεία  

Δασούπολης της Κύπρου και 2ο Καλυβίων και Βάρης της Ελλάδας. Σκοπός της εφαρμογής 

ήταν η αντιμετώπιση των παρανοήσεων των μαθητών για το συγκεκριμένο μαθησιακό 

αντικείμενο και η αντικατάσταση των παρανοήσεων με την επιστημονική γνώση. Οι 

παρανοήσεις έχουν να κάνουν με τη χρήση του όρου "θερμότητα", λόγω της χρήσης του 
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στην καθημερινή ζωή: η θερμότητα ως ένας τύπος υλικής ουσίας (Tiberghien, 1993), ενώ 

και η διδασκαλία της αγωγής και της μεταφοράς της θερμότητας "ως μια ουσία που 

μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο" (Σκέλλας, Τριανταφυλλίδης, Νταλούκας, 

Κοφτερός & Κρασσά, 2009, σελ. 2). Η Οικονόμου (2014), εντοπίζει τα εξής προβλήματα 

στην διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας: 

• Τα τυπικά προγράμματα διδασκαλίας δε λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές 

απόψεις των μαθητών για τη θερμότητα. 

•  Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία. 

•  Έλλειψη χρόνου για την εκτέλεση πολλών πειραμάτων - απαίτηση από το 

Υπουργείο Παιδείας για ολοκλήρωση κάθε ενότητας σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. 

• Ανάγκη για οικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές (ο εκπαιδευτικός ως 

διευκολυντής). 

Η λύση έρχεται με την χρήση της τεχνολογίας σε μια εκπαιδευτική προσέγγιση 

μεικτής μάθησης. Χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Μάθηση (www.mathisis.org), μια 

εφαρμογή του LMS Moodle, σε συνδυασμό με το λογισμικό DimDim που πρόσφερε 

υπηρεσίες σύγχρονης επικοινωνίας με chat και web conference. Τα τρία σχολεία 

συνεργάστηκαν πάνω στις αρχές της θεωρίας του Κοινωνικού Εποικοδομητισμού, με 

κοινές εργασίες αλλά και αυτόνομες για κάθε σχολείο ξεχωριστά και συμπλήρωση 

διαδικτυακών εργασιών και παιχνιδιών από τους μαθητές στο σπίτι τους. Η διδακτική 

πορεία ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: (1) καθορίστηκαν οι διδακτικοί στόχοι, (2) έγινε 

αφόρμηση από εικόνα, (3) έγιναν διατυπώσεις υποθέσεων από μαθητές για να εξηγήσουν 

το φαινόμενο και συγγραφή των απόψεων με επικοινωνία των μαθητών μέσα από το 

φόρουμ, (4) εκτέλεση πειράματος μετάδοσης θερμότητας με αγωγή σε ομάδες, (5) 

βιντεοσκόπηση του πειράματος από ομάδα μαθητών, (6) ενσωμάτωση του ψηφιακού 

υλικού στην πλατφόρμα Moodle "Μάθηση", (7) αναπαραγωγή του βίντεο του πειράματος 

και στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου και στο σπίτι των μαθητών, οπότε μπορούσαν να το 

παρακολουθήσουν και οι μαθητές που απουσίαζαν (αυτορρύθμιση του τρόπου και ρυθμού 

μάθησης), (8) χρήση διαφόρων modules του Moodle για διαδραστικές ομαδικές και 
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ατομικές εργασίες και δραστηριότητες. Κατά την Οικονόμου (2014), οι μαθητές έδειξαν 

μεγάλο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της πλατφόρμας και χρησιμοποίησαν το 

Moodle πολύ συχνά από το σπίτι τους για να εκτελέσουν δραστηριότητες και να λύσουν 

κουίζ, είχαν μεγάλη συμμετοχή στις συζητήσεις του φόρουμ και στα παιχνίδια. Θετικό 

στοιχείο της εφαρμογής που συνετέλεσε στην βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος, 

κρίθηκε η ακίνδυνη δυνατότητα επανάληψης του πειράματος πολλές φορές μέσω του 

βίντεο, κερδίζοντας έτσι χρόνο. Επίσης θετικά για τους μαθητές λειτούργησε το ό,τι οι 

πρωταγωνιστές του βίντεο ήταν συμμαθητές τους. Πολύ σημαντική ήταν και η θετική 

στάση των γονέων με τους οποίους υπήρχε από την αρχή του προγράμματος συνεχής 

επικοινωνία και ενημέρωση. Συμπερασματικά, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εισαχθούν 

σε πιο σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, σε ένα 

πρόγραμμα μεικτής μάθησης, με συνδυασμό παραδοσιακής διδασκαλίας πρόσωπο με 

πρόσωπο, με διαδικτυακή σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση. Αυτός ο συνδυασμός αύξησε 

το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, και ενίσχυσε τα κίνητρα μάθησης 

και την κατανόηση τους. 

 

Η Γιαπάνη (2015), εφάρμοσε ένα πρόγραμμα μεικτής μάθησης σε επιμορφωτικό 

πρόγραμμα 15 ενηλίκων, διάρκειας δύο εβδομάδων, με θέμα "Logistics και Διαχείριση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Χρησιμοποιήστε τα για να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης σας". Σκοπός της έρευνας ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εμπειρία 

στην ευρεία χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα πλαίσια μια εφαρμογής της μεικτής 

εκπαίδευσης στην επαγγελματική κατάρτιση. Το πρόγραμμα περιελάμβανε πρόγραμμα 

προσανατολισμού με την μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης, εκπαίδευση μέσα από την 

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle και πραγματοποίηση εργαστηρίου για την 

πρακτική εξάσκηση των γνώσεων που είχαν διδαχθεί μέσα από την ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση. Η Γιαπάνη (2015), σημειώνει πως η μεικτή μάθηση επιχειρεί να 

εκμεταλλευτεί όλα τα πλεονεκτήματα των προηγούμενων μεθόδων, αποτελώντας μια 

ενδιάμεση λύση, αποφεύγει τα προβλήματα που παρουσιάζουν από μόνες τους οι δύο όψεις 

της, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ζωντανή εκπαίδευση με την ασύγχρονη ή και 

36 
 

 



Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: “Υποστηρικτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) στην 

διδακτική πράξη σε εσπερινό ΕΠΑΛ” 

σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Τα μαθησιακά στάδια που προτείνονται από την έρευνα είναι (1) 

μια ομαδική συμβουλευτική συνάντηση και πρόγραμμα προσανατολισμού, όπου τέθηκε το 

συμβόλαιο της εκπαίδευσης και έγινε μια τεχνική εκπαίδευση στη χρήση του Moodle, (2) η 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με τη χρήση του Learning Management System και (3) το 

εργαστήριο πρακτικής εφαρμογής που περιελάμβανε παραδοσιακή ζωντανή εκπαίδευση, 

εκπαιδευτικό παιχνίδι και μελέτη περίπτωσης πάνω στο μαθησιακό αντικείμενο. Για την 

αξιολόγηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με 

ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έκρινε την 

μέθοδο πολύ συμβατή με τον τρόπο μάθησης τους και έδειξε θετική στάση στην υιοθέτηση 

της μεικτής μάθησης ως μέθοδο εκπαίδευσης των στελεχών της εταιρείας τους. 

Επιπρόσθετα δήλωσαν εντυπωσιασμένοι με την εμπειρία της συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα. Η Γιαπάνη (2015), καταλήγει ως συμπέρασμα της έρευνας της, πως η μεικτή 

εκπαίδευση αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία των επιμέρους όψεων της και μπορεί να 

αποτελέσει μια εφικτή και αποτελεσματική μέθοδο επιμόρφωσης των στελεχών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Οι Εμπεριάδου & Γκαλένης (2014), προτείνουν ένα σχέδιο μεικτής μάθησης σε μια 

διαθεματική προσέγγιση για ένα ταξίδι στον αφρικανικό μουσικό πολιτισμό, με τη βοήθεια 

παραδοσιακών μουσικών οργάνων και νέων τεχνολογιών, για μαθητές 14-15 ετών. Το 

πρόγραμμα αναφέρεται σε μια ολόκληρη σχολική χρονιά, με διαφορετική οργάνωση της 

τάξης ανά τρίμηνο. Συγκεκριμένα, στο 1ο τρίμηνο προτείνεται η τεχνική της αντίστροφης 

τάξης (flipped classroom), στο 2ο τρίμηνο η τεχνική της εναλλαγής σταθμών (station 

rotation), και στο 3ο τρίμηνο η τεχνική της εναλλαγής εργαστηρίων (lab rotation). Τα μέσα 

που προτείνονται είναι laptops, tablets, διαδραστικοί πίνακες και τα προτεινόμενα εργαλεία 

είναι δημιουργίας παρουσιάσεων, βίντεο, κινουμένων σχεδίων, παιχνιδιών, εφαρμογών για 

κινητές συσκευές, αξιολόγησης και εκπαιδευτικά λογισμικά. Σκοπός του σχεδίου είναι η 

γνωριμία των μαθητών/τριών με το ιδιαίτερο μουσικό ιδίωμα του αφρικανικού πολιτισμού 

μέσα από πληροφορίες, εικόνες, τεχνοτροπίες και ακούσματα των μουσικών οργάνων. 

Παράλληλα τίθενται και επιμέρους στόχοι στα πλαίσια της διαθεματικότητας για το 
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μάθημα της μουσικής, της πληροφορικής και της αγγλικής γλώσσας. Η προσέγγιση της 

μεικτής μάθησης που ακολουθείται αποσκοπεί στην βιωματική προσέγγιση της γνώσης, 

στη μείωση του χρόνου και του κόπου, στην προώθηση της συνεργατικής και 

εξατομικευμένης μάθησης, στην ενεργοποίηση του/της μαθητή/τριας, στην παροχή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στην ύπαρξη εξελισσόμενης παιδαγωγικής μεθόδου και 

στην αναθεώρηση της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην τάξη. Στο πρόγραμμα 

προτείνεται να πάρουν μέρος 48 μαθητές (2 τμήματα από 24 μαθητές) και 4 εκπαιδευτικοί 

(1 μουσικής, 1 αγγλικών και 2 πληροφορικής). Οι Εμπεριάδου & Γκαλένης (2014), 

περιγράφουν αναλυτικά τις τεχνικές των τριών τριμήνων και τη χρήση των μέσων και των 

εργαλείων για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Αιτιολογούν την επιλογή του 

μοντέλου της μεικτής μάθησης για τους παρακάτω λόγους: 

• ποικίλες ανάγκες και ενδιαφέροντα 

• ποικίλες μαθησιακές τεχνικές 

• συνδυασμός μέσων και μεθόδων διδασκαλίας 

• συνθετότητα πραγματικής ζωής 

• διαφορετικός χειρισμός καταστάσεων 

• ευελιξία στη μάθηση 

• ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

• διδακτική επιλογή που ανταποκρίνεται σε πολλές μαθησιακές απαιτήσεις 

• ενίσχυση της κριτικής σκέψης, εξοικείωση με συνεργατικά εργαλεία, ενίσχυση της 

δημιουργικότητας 

 

Σύμφωνα με τους Εμπεριάδου & Γκαλένη (2014), προϋποθέσεις για την επίτευξη 

των στόχων του πλάνου τους είναι: 

• Ο σωστός σχεδιασμός 

• Οι τεχνολογικές υποδομές 

• Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η προετοιμασία των μαθητών σε θέματα και 

διαδικασίες μεικτής μάθησης 
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• Η προσαρμογή της πιλοτικής εφαρμογής της μεικτής μάθησης σε συνδυασμό με 

την συνέχιση της παραδοσιακής μάθησης 

• η ψυχική ικανοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και διοίκησης του σχολείου 
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Ερευνητικό Μέρος 
 

3. Μεθοδολογία 
 

3.1. Πλαίσιο αναφοράς 
 

Για να αναζητηθεί το κατάλληλο πλαίσιο υλοποίησης της μελέτης περίπτωσης, 

έγινε μια έρευνα στη βιβλιογραφία που αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων, 

ώστε να καθοριστεί η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. 

 

Μια αναλυτική μεθοδολογία που μπορούσε να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί 

στις ανάγκες του project, είναι του Λάμψα (2000, σελ 35,36), ο οποίος θεωρεί πως μια 

υλοποίηση ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις: 

• Αρχικός Σχεδιασμός (Pre-project Planning): Περιλαμβάνει την αναγνώριση των 
ζητούμενων και των πιθανών λύσεων, μια γενική επισκόπηση για το πώς μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία στην επίτευξη των προτεινόμενων 
λύσεων, διερεύνηση των προσδοκιών των εμπλεκομένων. 

• Ανάλυση Χρήστη (User Analysis): Γνωριμία με τα εμπλεκόμενα μέρη 
(εκπαιδευτών και συμμετεχόντων), διερεύνηση του υπόβαθρου και των 
δυνατοτήτων τους και δημιουργία πλάνου, που θα επιτρέψει και στον εκπαιδευτή 
και στους εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό 
υλικό. 

• Ανάλυση Εργασίας (Job Analysis): Προσδιορισμός των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών που 
περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σύστημα. 

• Ανάλυση Περιεχομένου (Content Analysis): Ανασκόπηση τεκμηρίωσης σχετικά με 
το περιεχόμενο, που περιλαμβάνει προγράμματα εκπαίδευσης, πολιτικές, 
διαδικασίες, νομοθεσίες και ανάλογες μελέτες περιπτώσεων. 

• Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (Instructional Planning): Καθορισμός στόχων και 
ελέγχων για την κατανόηση του περιεχομένου, επιλογή μεθόδων και μέσων. 

• Σχεδιασμός Υλικού (Material Planning): Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού, έλεγχος 
ποιότητας. 
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• Επικύρωση (Validation): Ανασκόπηση του υλικού με τους εμπλεκόμενους, που 
περιλαμβάνει και δοκιμαστικές εφαρμογές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

• Παρουσίαση (Presentation): Παρουσίαση του υλικού με τον τρόπο που έχει επιλεγεί 
(στην τάξη, με εξ αποστάσεως πλατφόρμα, με αυτομάθηση κλπ). 

• Αξιολόγηση (Evaluation): Πρέπει να απαντηθούν κάποια ερωτήματα που αφορούν 
την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των στόχων που τέθηκαν (οι 
εκπαιδευόμενοι κέρδισαν σε γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές; Αξιοποίησαν στην 
εργασία τους όσα έμαθαν; Η διαδικασία δημιούργησε κάποια διαφορά στην 
απόδοση τους στην εργασία και στη γνώση, στις δεξιότητες και στην συμπεριφορά 
τους;). 

 

Η οργάνωση της υλοποίησης σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα είναι ενδεικτική 

και φυσικά έπρεπε να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τυχόν περιορισμούς που θέτουν η 

πλατφόρμα υλοποίησης που είχε επιλεγεί (Moodle), το πλήθος και οι ιδιαιτερότητες του 

δείγματος στο οποίο έγινε η εφαρμογή της διαδικασίας (εκπαιδευόμενοι), καθώς και τα 

χρονικά περιθώρια που υπήρχαν. Επίσης στα βήματα  της υλοποίησης πρέπει να ληφθεί 

υπόψη και το θεωρητικό πλαίσιο που ουσιαστικά καθορίζει την επιλογή του Συστήματος 

Διαχείρισης Μάθησης. 

 

Έτσι έγινε μια προσαρμογή τόσο των βημάτων, όσο και της σειράς, όπου δεν 

ακολουθήθηκε μια αυστηρά γραμμική ακολουθία αλλά έγινε ένας προγραμματισμός της 

μαθησιακής διαδικασίας που ακολουθούσε με έναν πιο ευέλικτο και εφικτό τρόπο τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων. 

 

Η προσαρμογή αυτή κατέληξε στο παρακάτω μεθοδολογικό πλαίσιο που 

ακολουθήθηκε: 

Δημιουργία προφίλ ομάδας 

εκπαιδευόμενων 

Γνωριμία και συζήτηση με τους 

εκπαιδευόμενους και ανίχνευση των 

ιδιαιτεροτήτων και των πιθανών 

εμποδίων 
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Ανάλυση περιεχομένου Καθορισμός του αντικειμένου και του 

περιεχομένου που θα αναρτηθεί στην 

πλατφόρμα CMS, με κριτήρια το 

αναλυτικό πρόγραμμα, τα εγχειρίδια και 

βιβλία του ΕΠΑΛ και τις ανάγκες και 

δυνατότητες των μαθητών όπως 

ανιχνεύτηκαν στο παραπάνω βήμα  

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός - καθορισμός 

στόχων και ερευνητικών ερωτημάτων 

Καθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων 

και επιλογή του εργαλείου και των 

μεθόδων για την κατανόηση του 

περιεχομένου και τον έλεγχο αυτής 

Υλοποίηση στο Moodle Ανάρτηση του υλικού στην πλατφόρμα 

και δημιουργία των επιμέρους ασκήσεων, 

κουίζ, δραστηριοτήτων και εργαλείων 

επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους 

Παρουσίαση Υλοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας 

με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Αξιολόγηση Ενδιάμεση αξιολόγηση μέσω της 

επικοινωνίας στο φόρουμ του Moodle και 

τελική ποιοτική αξιολόγηση με δομημένη 

συνέντευξη με ερωτήματα ανοικτού 

τύπου 

Πίνακας 2: Μεθοδολογικό πλαίσιο 

 

3.2. Προφίλ ομάδας εκπαιδευόμενων 
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Πριν την εφαρμογή και την υλοποίηση του εγχειρήματος, έγινε γνωριμία με τους 

εκπαιδευόμενους και τον καθηγητή πληροφορικής του Εσπερινού ΕΠΑΛ. Η γνωριμία με 

τους εμπλεκόμενους κατέδειξε το ενδιαφέρον τους για να συνεργαστούν στην εφαρμογή 

του εγχειρήματος, αφού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ταιριάζει στις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες τους (ενήλικες με πολλαπλές υποχρεώσεις επαγγελματικές, οικογενειακές, 

κοινωνικές κλπ). 

 

Επίσης πέρα από την δια ζώσης γνωριμία με την ομάδα, θεωρήθηκε σκόπιμο να 

ανιχνευθεί και η επίδοση των μαθητών από την βαθμολογία τους κατά την πορεία 

φοίτησης τους στην σχολική μονάδα. Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν πάντως 

από την ανάλυση της βαθμολογίας έχουν περιορισμένη αξία και μάλλον περισσότερο 

συγκριτικό χαρακτήρα, με δεδομένο τον χαλαρό τρόπο αξιολόγησης των μαθητών σε ένα 

Εσπερινό ΕΠΑΛ. 

 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ χαρακτηρίζονται από χαμηλές 

επιδόσεις στα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Αυτός είναι ο λόγος εξάλλου που μαθητές 

Γυμνασίου επιλέγουν συνήθως να ακολουθήσουν την φοίτηση σε ΕΠΑΛ από το Γενικό 

Λύκειο. Παρά τις δύο μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας (1998 & 2006) για 

την ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την προσαρμογή της στις ανάγκες της 

κοινωνίας και της οικονομίας, τα ΤΕΕ (και μετέπειτα ΕΠΑΛ) παρέμειναν στο περιθώριο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ποτέ δεν κατάφεραν να διαδραματίσουν τον ρόλο των 

αντίστοιχων ιδρυμάτων της Κεντρικής Ευρώπης (Πάγκαλος, 2017). Συγκεκριμένα στη 

μεταρρύθμιση του 1998 ως σκοπός του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 

προσδιορίζονταν "ο συνδυασμός της γενικής παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και 

επαγγελματική γνώση, με σκοπό την επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας (Ν. 

2640/98). Η μεταρρύθμιση του 2006 που εγκαθίδρυσε τις ΕΠΑΣ ως ανταπόκριση στις 

υποτιθέμενες ανάγκες των μαθητών "που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ειδικότητες που δεν 

απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη" (Στ. Καρατζογιάννης, Στ. Πανταζή, 2014) 

προσπάθησε να προσαρμόσει τους στόχους τις μεταρρύθμισης στο μαθητικό δυναμικό με 
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τις συγκεκριμένες αδυναμίες του. Ο θεσμός της Μαθητείας που εφαρμόζεται με επιτυχία 

στην Κεντρική Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Γερμανία, ήρθε να ενισχύσει την επαγγελματική 

κατάρτιση των σπουδαστών των ΕΠΑΣ.  

 

Η ιδιαιτερότητα της ομάδας στόχου του εγχειρήματος μας, ήταν πως είναι μεν 

μαθητές ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής αλλά σε ένα Εσπερινό ΕΠΑΛ. Η ιδιαιτερότητα 

αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς παρέχει έναν συνδυασμό τυπικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης με την εκπαίδευση ενηλίκων. Η ηλικιακή διαστρωμάτωση των 

εκπαιδευόμενων αλλά και η επαγγελματική τους κατάσταση είναι χαρακτηριστική: οι 

ηλικίες είναι από 22 έως 52 ετών ενώ από τους 10 εκπαιδευόμενους οι 5 είναι εργαζόμενοι 

και οι 5 άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι. Επίσης, όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση 

τους, οι μισοί είναι έγγαμοι, ενώ θεωρείται πως όλοι έχουν τις κοινωνικές πολυπλοκότητες 

που χαρακτηρίζουν τους ενήλικες σπουδαστές, σε σχέση με τους ανήλικους μαθητές της 

Τυπικής Εκπαίδευσης. Τέλος όσον αφορά την κατανομή ανά φύλο, το δείγμα ήταν 

ισορροπημένο με 5 άνδρες και 5 γυναίκες. 

 

Το ιδιαίτερο σχήμα της ομάδας των εκπαιδευόμενων, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στην εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle) και στα 

συμπεράσματα και τις απαντήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων, καθώς σε ένα 

περιβάλλον αυξημένων υποχρεώσεων και προσκομμάτων στην κανονική φοίτηση στα δια 

ζώσης μαθήματα, μπορεί να διερευνηθεί το ποσοστό βελτίωσης του μαθησιακού 

αποτελέσματος με την συνδρομητική λειτουργία της πλατφόρμας του Moodle. 

 

Με δεδομένο λοιπόν πως η ομάδα της εφαρμογής του εγχειρήματος είναι ενήλικη, 

είναι σημαντικό να προβάλλουμε τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων (Κόκκος, 2007), στην ομάδα των εκπαιδευόμενων, όπως σκιαγραφήθηκαν 

κατά την γνωριμία μαζί τους και την δημιουργία του προφίλ της ομάδας 

• Οι εκπαιδευόμενοι στην πλειοψηφία τους επέλεξαν να φοιτήσουν στο Εσπερινό 

ΕΠΑΛ έχοντας έναν συγκεκριμένο στόχο: να αποκτήσουν το απολυτήριο, γιατί 
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πιστεύουν πως αυτό θα τους βοηθήσει στην αγορά εργασίας ή σε βελτίωση της 

θέσης τους στην δουλειά που ήδη εργάζονται. Η ίδια η απόκτηση των γνώσεων και 

η κατάρτιση, έρχεται μάλλον σε δεύτερη μοίρα, αν και υπήρχε ένα ποσοστό 

περίπου 30-40% που είχαν ήδη background γνώσεων πληροφορικής και αυτοί 

αποτελούσαν και τον "πυρήνα" της τάξης. Γενικά πάντως το εκ των πραγμάτων 

χαλαρό κλίμα και στις παραδόσεις και στην αξιολόγηση των τελικών εξετάσεων, 

ευνοεί την λογική των μαθητών που έρχονται για να αποκτήσουν το τυπικό προσόν 

του απολυτηρίου.  

Υπάρχουν επίσης κάποιοι εκπαιδευόμενοι που είδαν την συμμετοχή τους στα 

μαθήματα του Εσπερινού ΕΠΑΛ ως ευκαιρία να ενταχθούν σε μια ομάδα 

ανθρώπων με παρόμοια ενδιαφέροντα και σαν ευκαιρία κοινωνικοποίησης και 

συναναστροφής με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους 

• Ως ενήλικες κουβαλάνε εμπειρίες επαγγελματικές και προσωπικές που δείξανε από 

την αρχή πως τις θεωρούν σημαντικές (κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που είχαν 

οικογένειες και ήταν εργαζόμενοι) και θέλανε να τις διευρύνουν. Ειδικά αυτοί που 

είχαν ήδη γνώσεις πληροφορικής, είχαν ξεκάθαρα και αυτό φάνηκε άμεσα κατά την 

γνωριμία μαζί τους, αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ομάδα και συχνά βοηθούσαν αλλά 

και "εμψυχώνανε" τους συμμαθητές τους σε όλη την διάρκεια της φοίτησης τους 

στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. 

• Επίσης κάτι που φανερώθηκε ξεκάθαρα στην συζήτηση που έγινε κατά την 

γνωριμία με την ομάδα, όπου τους εξηγήθηκε και ο τρόπος που θα υλοποιηθεί το 

project, ήταν πως ο καθένας είχε την δική του άποψη για τον τρόπο που αποκτάται 

η γνώση. Ειδικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έδειξαν καταρχήν μια δυσπιστία ή ακόμα 

και φόβο ή έστω ανησυχία για τον τρόπο που θα μπορούσε να λειτουργήσει η 

πλατφόρμα του Moodle και γενικά για το concept της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η δυσπιστία αυτή, που σε μια περίπτωση έφτανε το επίπεδο της άρνησης, 

οφειλόταν στην παγιωμένη αντίληψη τους για την εκπαίδευση ως μια διαδικασία 

"μετωπικής" εισήγησης και της αντιμετώπισης του καθηγητή ως αυθεντίας που 

μπορεί να τους μεταφέρει τις γνώσεις που ο ίδιος κατέχει. Εδώ ήταν πολύ 
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σημαντικός ο ρόλος, τόσο του καθηγητή των δια ζώσης μαθημάτων με τον οποίο 

συνεργαστήκαμε στο εγχείρημα, όσο και των εξοικειωμένων με διαφορετικές 

μορφές μάθησης συμμαθητών τους (κατά κανόνα μικρότερης ηλικίας), που τους 

καθησύχασαν και τους διαβεβαίωσαν πως θα συνδράμουν στην εξοικείωση τους. 

Γενικά το κλίμα που συναντήσαμε κατά την γνωριμία με τους εκπαιδευόμενους, 

έδειχνε πως είχε ήδη παγιωθεί η λειτουργία της ομάδας που λειτουργούσε αρμονικά 

και με κατανομή ρόλων και σ' αυτό ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή των 

καθηγητών τους.  

• Σ' αυτήν την κατεύθυνση και προφανώς και με την ενθάρρυνση των καθηγητών 

αλλά και λόγω της ενηλικιότητας τους, ήταν φανερή μια διάθεση για συμμετοχή 

στην λειτουργία της ομάδας. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν στην πλειοψηφία τους άποψη 

για τον τρόπο που θέλουν να γίνονται τα μαθήματα (ο καθένας από την σκοπιά του 

και με βάση τα βιώματα, τις εμπειρίες τους και τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις) και 

αυτό μεταφέρθηκε από κάποιους και στον τρόπο που φαντάζονταν και επιθυμούσαν 

πως έπρεπε να υλοποιηθεί το project. Είναι πιθανό αν τα χρονικά περιθώρια δεν 

ήταν τόσο ασφυκτικά, να μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα κατά την 

υλοποίηση και οι εκπαιδευόμενοι να προσφέρανε ακόμα περισσότερο υλικό για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων (π.χ. υπήρξε από κάποιον εκπαιδευόμενο η ιδέα να 

περιλάβουμε περισσότερη ύλη στην πλατφόρμα και να συμπεριλάβουμε κάποια 

εργασία που θα απαιτούσε επίσκεψη σε εταιρίες πληροφορικής και ομαδική 

δουλειά από τους ίδιους). 

Και αυτή η αντίληψη της συμμετοχής πάντως, ποιοτικά στρεφόταν σε θέματα του 

αντικειμένου της εκπαίδευσης από τους νεότερους εκπαιδευόμενους, ενώ οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία φαινόταν να κρατάνε μια απόσταση και συμμετείχαν 

περισσότερο σε διαδικαστικά θέματα, όπως ο τρόπος που θα γίνεται η διδασκαλία, 

με έμφαση όπως ήδη έχει αναφερθεί στην εισήγηση. 

• Ένα χαρακτηριστικό που είναι δεδομένο στην εκπαίδευση ατόμων που έχουν 

φτάσει στην ηλικία της ενηλικίωσης, όπου οι εκπαιδευόμενοι κατά κανόνα 

βαρύνονται από κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι οι δυσκολίες στην 
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παρακολούθηση των μαθημάτων και οι πολλές απουσίες που συνεπάγονται. Αυτό 

δυσκολεύει τόσο την λειτουργία της ομάδας, όσο και την απρόσκοπτη ροή των 

μαθημάτων. Ακόμα και αν ο εκπαιδευόμενος καταφέρνει να είναι παρών στην τάξη, 

τα προβλήματα και η κούραση από τις πολλαπλές υποχρεώσεις δημιουργούν μια 

τροχοπέδη στην ενεργή συμμετοχή του και επηρεάζουν αρνητικά το μαθησιακό 

αποτέλεσμα.  

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εφαρμογή του 

συστήματος CMS Moodle εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επικουρικά στην 

μαθησιακή διαδικασία σε Εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς μπορεί να διερευνηθεί αν οι 

εκπαιδευόμενοι που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα εμπόδια στη μάθηση, θα 

έχουν ωφέλεια σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. 

Για μια μειοψηφία (ένας ή δύο) από τους εκπαιδευόμενους, ανιχνεύθηκε χαμηλή 

αυτοεκτίμηση που εκδηλωνόταν ως φόβος για συμμετοχή και απροθυμία (ως 

άρνηση) να δοκιμάσουν έναν νέο τρόπο μάθησης και γενικά για οτιδήποτε ξεφεύγει 

από τις αντιλήψεις που τους κάνουν να νιώθουν "ασφαλείς" πως δεν βρίσκονται σε 

"αχαρτογράφητη περιοχή". Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, όπως αναφέρθηκε από τους 

καθηγητές τους, οφειλόταν κυρίως σε προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες και 

συναισθήματα από την φοίτηση στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο αλλά και σε 

οικογενειακούς παράγοντες. 

 

Εν κατακλείδι, η ομάδα εκπαιδευόμενων / μαθητών στην οποία έγινε η εφαρμογή 

του Moodle, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια κλασική ομάδα ενήλικων 

εκπαιδευόμενων και προφανώς είναι κατεξοχήν μια τάξη μαθητών της τυπικής 

εκπαίδευσης. Ωστόσο λόγω των χαρακτηριστικών που εξετάσθηκαν παραπάνω, οι 

ιδιαιτερότητες που περιγράφονται στην βιβλιογραφία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και 

ανιχνεύθηκαν και στην διαδικασία της δημιουργίας του προφίλ της συγκεκριμένης ομάδας, 

έπρεπε να ληφθούν υπόψη στην υλοποίηση του εγχειρήματος, με τρόπο που θα αναλυθεί 

στην ενότητα για την επιλογή του υλικού, των δραστηριοτήτων και του ερωτηματολογίου 
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αξιολόγησης, όπου χρησιμοποιούνται όροι που συναντώνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

υπό την αίρεση που αναφέρεται παραπάνω.  

 

 

3.3. Ανάλυση περιεχομένου 
 

Η επιλογή της ενότητας που θα "ανέβαινε" στην CMS πλατφόρμα έγινε με βάση το 

αναλυτικό πρόγραμμα της Β' τάξης των ΕΠΑΛ, σε συνδυασμό με το χρονικό σημείο που 

έγινε η υλοποίηση και τους περιορισμούς που έβαζε αυτό. Προηγήθηκε μια διερευνητική 

συνάντηση με τον καθηγητή του Εσπερινού ΕΠΑΛ που διδάσκει το μάθημα των Δικτύων, 

για να επιλεγεί η κατάλληλη ενότητα. Τα κριτήρια που μπήκαν για την επιλογή ήταν: 

• αντικειμενικά: η υλοποίηση έπρεπε να γίνει σε ένα σχετικά περιορισμένο διάστημα, 

τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2017, που περιελάμβανε και τις διακοπές του Πάσχα. 

Σε αυτό το πλαίσιο έπρεπε να επιλεγεί μια ενότητα που να ταίριαζε και στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από άποψη μεγέθους αλλά να μην διατάρασσε την 

ροή του μαθήματος και να μην απαιτούσε προηγούμενες γνώσεις που δεν υπήρχαν 

ήδη. 

• παιδαγωγικά: η ενότητα της Δρομολόγησης σε IP Δίκτυα θεωρείται και από τον 

καθηγητή του ΕΠΑΛ πως είναι εξαιρετικά σημαντική και ακρογωνιαίος λίθος στην 

θεωρία των δικτύων. Γνωρίζοντας ήδη τις δυσχέρειες που είχαν αντιμετωπίσει οι 

μαθητές να κατανοήσουν προαπαιτούμενες γνώσεις, όπως την διευθυνσιοδότηση IP 

και τις κλάσεις δικτύων, όπου οι μαθητές παρατηρήθηκε πως έκαναν 

επαναλαμβανόμενα λάθη, κρίθηκε πως θα ήταν πολύ χρήσιμο και κρίσιμο να 

υλοποιηθεί η έρευνα στην συγκεκριμένη ενότητα, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές 

στην μελέτη τους και να γίνει προσπάθεια να ανανεωθεί το ενδιαφέρον τους. 

Επιπρόσθετα, η επιλογή μιας σημαντικής και δύσκολης στην κατανόηση ενότητας 

για την έρευνα, κρίθηκε πως θα έδινε μια μεγαλύτερη βαρύτητα και εγκυρότητα 

στα αποτελέσματα, δεδομένου πως μια βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος 

θα "χρεωνόταν" σε μεγάλο βαθμό στην επικουρική χρήση της πλατφόρμας του 
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Moodle. Στο πλαίσιο των παραπάνω και για να γίνει πιο ομαλή και παιδαγωγικά 

δεκτή από τους μαθητές η μετάβαση στο υλικό της πλατφόρμας, στο πρώτο 

κομμάτι της υλοποίησης αναφέρονται προηγούμενες έννοιες όπως η 

διευθυνσιοδότηση σε IP δίκτυα.  
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4. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
 

4.1. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας 
 

Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της βελτίωσης του μαθησιακού 

αποτελέσματος με την υλοποίηση συνδυαστικής δια ζώσης και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης με την χρήση της πλατφόρμας Moodle, σε μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΛ που 

έχουν χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευόμενων με τα συνεπαγόμενα εμπόδια στην 

μάθηση, όπως προκύπτουν από τις πολλές και σύνθετες επαγγελματικές, κοινωνικές και 

οικογενειακές υποχρεώσεις τους. Μέσα από την έρευνα μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο για τους 

εκπαιδευτές, όσο και για τους εκπαιδευόμενους. 

 

4.2. Επιμέρους στόχοι 
 

Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν προς αξιολόγηση, μπορούν να διακριθούν σε 

τρεις άξονες: 

1. η διερεύνηση των αντιλήψεων που διαμορφώνουν οι ενήλικες μαθητές του 

Εσπερινού ΕΠΑΛ για την χρήση της εξ αποστάσεως πλατφόρμας, που έχει να κάνει 

κυρίως με την χρηστικότητα του Moodle 

2. η διερεύνηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι από 

την συνδυαστική μάθηση δια ζώσης και εξ αποστάσεως, που έχει να κάνει κυρίως 

με την ποιότητα, το είδος του υλικού και τον τρόπο ανάρτησης του στην 

πλατφόρμα 

3. η διερεύνηση των στάσεων και της προαγωγής του ομαδικού και συνεργατικού 

πνεύματος, που διαμορφώνει ο συγκεκριμένος τρόπος μάθησης 
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4.3. Ερευνητικά ερωτήματα 
 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιχειρήθηκε να απαντηθούν, ήταν: 

• το μέτρο της εξοικείωσης των εκπαιδευόμενων με το εργαλείο του Moodle, η 

αντίληψη τους σχετικά με την χρήση εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σε 

σχέση με τις ιδιαιτερότητες της ιδιότητας τους ως ενήλικες, με τα εμπόδια που 

βάζουν στην μάθηση οι πολλαπλές υποχρεώσεις τους 

• η εμπειρία τους όσον αφορά την ευχρηστία της πλατφόρμας και ο τρόπος που τυχόν 

τους βοήθησε στην μαθησιακή διαδικασία 

• κατά πόσο το υλικό και ο τρόπος που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ικανοποίησε τις 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών 

• αν υπήρξαν ελλείψεις στο υλικό ή στον τρόπο ανάρτησης κι αν υπάρχουν προτάσεις 

για την βελτίωση του 

• αν η χρήση της πλατφόρμας βελτίωσε το μαθησιακό κλίμα της ομάδας και αν 

προήγαγε την συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα μεταξύ των μαθητών και των 

μαθητών με τους εκπαιδευτές 

• αν η συνδυαστική χρήση της πλατφόρμας και της δια ζώσης εκπαίδευσης βελτίωσε 

το μαθησιακό αποτέλεσμα και παρακίνησε τους μαθητές να μάθουν 

• αν ο δια ζώσης καθηγητής βοηθήθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία  με την 

συνδυαστική χρήση του Moodle  

• αν οι εκπαιδευόμενοι μετέβαλαν την στάση τους σχετικά με την χρήση εργαλείων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον τρόπο που επιλέγουν να μαθαίνουν 

 

4.4. Υλοποίηση της πλατφόρμας 
 

Προτεραιότητα στην υλοποίηση του εγχειρήματος ήταν η απλότητα και η 

αμεσότητα στην πρόσβαση στο υλικό, καθώς τόσο το χρονικό πλαίσιο της εφαρμογής ήταν 
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σχετικά στενό, όσο και η αντικειμενική δυνατότητα ενασχόλησης των μαθητών, 

περιορισμένη. 

 

Η προετοιμασία και η ανάρτηση του υλικού έγινε το πρώτο 15νθήμερο του 

Απριλίου του 2017. Το υλικό δομήθηκε σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή 

πληροφορικής του Εσπερινού ΕΠΑΛ, έτσι ώστε να ταιριάζει με το προφίλ των μαθητών 

αλλά και να μπορεί να αξιοποιηθεί επαρκώς από τον ίδιο στα μαθήματα στην τάξη. Ο 

σχεδιασμός έγινε έτσι ώστε να αξιοποιηθούν συνδυαστικά με τον βέλτιστο τρόπο τα 

πλεονεκτήματα της σύγχρονης δια ζώσης εκπαίδευσης, που παρέχει την αμεσότητα της 

επικοινωνίας μεταξύ καθηγητή και μαθητών και την δυνατότητα επί τόπου έκφρασης και 

απάντησης τυχόν ερωτημάτων και αποριών, με την ασύγχρονη εκπαίδευση της LMS 

πλατφόρμας που επιτρέπει στους μαθητές να μελετήσουν το υλικό και να εκτελέσουν τις 

δραστηριότητες σε χρόνο που τους εξυπηρετεί, ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχουν. 

 

Σχετικά screenshots από την υλοποίηση της πλατφόρμας παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα 2. 

 

4.4.1. Πρόσβαση στην πλατφόρμα - Περιεχόμενο 

 

Η εγκατάσταση της πλατφόρμας έγινε σε ιστοχώρο εκτός σχολικού δικτύου για 

λόγους ευκολίας στην πρόσβαση και στην συντήρηση. Η έκδοση του Moodle που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η 3.1 στην ελληνική έκδοση. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα 

του Moodle χρειάζεται μόνο μια σύγχρονη έκδοση οποιουδήποτε φυλλομετρητή. Η 

πρόσβαση των χρηστών γίνεται με λογαριασμούς που ανοίγονται στην πλατφόρμα για τον 

καθένα ξεχωριστά. Ο χρήστης έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στα μαθήματα και με τα 

δικαιώματα που προβλέπονται από τον λογαριασμό του. 
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Το υλικό χωρίστηκε σε 4 μαθήματα που αντιστοιχούσαν σε 4 δια ζώσης μαθήματα 

με τον καθηγητή στην τάξη στις προκαθορισμένες ημερομηνίες που προβλεπόταν από το 

πρόγραμμα.  

 
Εικόνα 8: Η αρχική εικόνα της ενότητας 

 

Στο πρώτο μάθημα κρίθηκε σκόπιμο να αναπτυχθούν οι παρακάτω εισαγωγικές 

έννοιες, προαπαιτούμενες για την κατανόηση της ενότητας: 

• Δομή διευθύνσεων IP 

• Μάσκα Υποδικτύου 

• Προεπιλεγμένη Πύλη 

• Υποδικτύωση 

Αυτό κρίθηκε απαραίτητο να γίνει από την αρχική συνάντηση και συζήτηση, τόσο 

με τον καθηγητή, όσο και με τους ίδιους τους μαθητές, καθώς υπήρχαν ήδη κενά και 

δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών αυτών και οι μαθητές είχαν φτάσει σε ένα σημείο 
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που έδειχναν σημεία κόπωσης. Θα ήταν επομένως άστοχο και θα καταδίκαζε εν πολλοίς το 

εγχείρημα, αν δεν γινόταν μια εισαγωγή και επανάληψη των εννοιών αυτών. Έτσι εδώ 

αναρτήθηκε αρχικά το σχετικό εδάφιο από το βιβλίο του μαθητή του ΕΠΑΛ για να υπάρχει 

μια σταθερή βάση ως reference και υλικό από διαφορετικές πηγές σε μορφή .pdf με 

συμπληρωματικό υλικό ελεύθερης χρήσης (Creative Commons) και παραπομπές 

υπερσυνδέσμων σε ιστότοπους. Ακόμα, αναρτήθηκε βίντεο με σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, 

επίσης ελεύθερης χρήσης. Στο τέλος του μαθήματος, υπήρχε ένα κουίζ πολλαπλών 

απαντήσεων που οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν και μια δραστηριότητα που έπρεπε να 

ολοκληρώσουν και να ανεβάσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

 
Εικόνα 9: Το 1ο μάθημα. Εισαγωγικές έννοιες 

 

Στο δεύτερο μάθημα αναπτύχθηκε η θεωρία της IP δρομολόγησης με τις παρακάτω 

έννοιες: 
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• Διαδικασία δρομολόγησης 

• Βέλτιστη διαδρομή 

• IP forwarding 

• Κριτήρια εύρεσης βέλτιστης διαδρομής 

• Άμεση και έμμεση δρομολόγηση 

• Φυσική διεύθυνση (MAC address) και πρωτόκολλο ARP 

Η διάρθρωση του μαθήματος ήταν ανάλογη με του 1ου μαθήματος, με υλικό σε 

μορφή .pdf, υπερσυνδέσμους σε συμπληρωματικό υλικό, κουίζ πολλαπλών απαντήσεων 

και τελική δραστηριότητα κατανόησης. 

 

 
Εικόνα 10: Το 2ο μάθημα. Η διαδικασία της IP δρομολόγησης 
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Στο τρίτο μάθημα αναφέρεται η λειτουργία των δρομολογητών (routers) και 

καλύπτεται ο τρόπος που γίνεται η περιγραφή των διαδρομών στον πίνακα δρομολόγησης 

(routing table) ενός δρομολογητή. 

 

 
Εικόνα 11: Το 3ο μάθημα. Οι δρομολογητές 

 

Στο τέταρτο μάθημα ολοκληρώνεται η ενότητα με μια αναφορά στην στατική και 

στην δυναμική IP δρομολόγηση και στα πρωτόκολλα δρομολόγησης που χρησιμοποιούν οι 

routers για να ανταλλάσσουν τους πίνακες δρομολόγησης μεταξύ τους. 
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Εικόνα 12: Το 4ο μάθημα. Μέθοδοι και πρωτόκολλα δρομολόγησης 

 

Εξαιρετικής σημασίας όπως αποδείχθηκε ήταν η χρήση του φόρουμ συζητήσεων 

της πλατφόρμας του Moodle, τόσο ως συνεργατικό εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα στον 

εκπαιδευτή και τους μαθητές, όσο και ανάμεσα στους μαθητές. Λειτούργησε ως online 

εργαλείο ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπου ο εκπαιδευτής παρέθετε συμβουλές, οδηγίες, 

κομμάτια υλικού για ανατροφοδότηση, απαντήσεις σε δραστηριότητες και κουίζ, 

παρακινήσεις για μελέτη και ενεργοποίηση των μαθητών αλλά και ως συνεργατικό 

εργαλείο που χρησιμοποίησαν οι μαθητές για να δουλέψουν μαζί σε δραστηριότητες, να 

βοηθήσει και να ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον και να κρατήσουν επαφή με την μαθησιακή 

διαδικασία, καθώς υπήρξαν αρκετές απουσίες από τα δια ζώσης μαθήματα. 
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Εικόνα 13: Το forum συζητήσεων 

 

4.4.2. Παρουσίαση - εκτέλεση του προγράμματος 

 

Η εκτέλεση του προγράμματος έγινε στο διάστημα Απρίλιος - Μάιος 2017, στη Β' 

Τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ της κατεύθυνσης της Πληροφορικής, όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί.  

 

Η μελέτη του υλικού γινόταν από τους εκπαιδευόμενους συνήθως στο σπίτι τους, 

σε χρόνο που επιλέγανε οι ίδιοι (σε κάποιες περιπτώσεις έγινε και στο εργαστήριο του 

Εσπερινού ΕΠΑΛ), αφού είχε προηγηθεί η παράδοση από τον καθηγητή τους στην τάξη. 

Μετά την μελέτη του υλικού ακολουθούσε η εκτέλεση δραστηριοτήτων που οι μαθητές 

ανέβαζαν στην πλατφόρμα και ο εκπαιδευτής αξιολογούσε. Επίσης οι μαθητές απαντούσαν 

σε κουίζ πολλαπλών απαντήσεων με ερωτήσεις από το υλικό του συγκεκριμένου 
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μαθήματος. Η επικοινωνία του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους και των 

εκπαιδευόμενων, γινόταν με το φόρουμ συζητήσεων του Moodle, το οποίο αξιοποιήθηκε 

ιδιαίτερα, τόσο για να δίνονται γενικές οδηγίες για την χρήση της πλατφόρμας ή τυπικών 

θεμάτων προγράμματος κλπ, όσο και για διευκρινίσεις πάνω στο υλικό και στον τρόπο 

εκτέλεσης των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές αξιοποίησαν σε ικανοποιητικό βαθμό το 

συγκεκριμένο module του Moodle και συχνά χρησιμοποιήθηκε σε επικοινωνία μεταξύ 

τους, χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτή. Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου 

κρίνεται πολύ σημαντική, για δυο λόγους: 

• με δεδομένη την χαλαρή και ελλειπή παρουσία των μαθητών στην τάξη (και 

μάλιστα στο τέλος της σχολικής χρονιάς που έγινε η υλοποίηση), το φόρουμ ήταν 

ένας τρόπος οι μαθητές να επικοινωνούν μεταξύ τους και να κρατάνε επαφή με την 

μαθησιακή διαδικασία 

• το φόρουμ χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο ενδιάμεσης αξιολόγησης του 

προγράμματος από τον εξ αποστάσεως εκπαιδευτή, τόσο με ερωτήσεις από τον ίδιο 

σχετικά με την πορεία του, όσο και με προτάσεις που έγιναν από τους ίδιους τους 

μαθητές για αλλαγές και βελτιώσεις, ώστε το υλικό να γίνει πιο ελκυστικό και να 

ταιριάζει καλύτερα στις ιδιαίτερες παγιωμένες προτιμήσεις τους για τον τρόπο που 

επιθυμούν να μαθαίνουν. Κατόπιν σχετικών προτάσεων, έγιναν μικροαλλαγές στον 

τρόπο ανάρτησης του υλικού και προστέθηκαν σε ενδιάμεσο χρόνο εκπαιδευτικά 

βίντεο που βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση του υλικού. 
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5. Μοντέλο Αξιολόγησης 
 

5.1. Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Η αξιολογική μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η ποιοτική έρευνα με συνέντευξη, που 

βασίστηκε σε μη δομημένο ερωτηματολόγιο ανοικτού τύπου. Θεωρήθηκε πως η έρευνα θα 

ήταν πιο πλήρης αν υπήρχε και αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για τον δια ζώσης εκπαιδευτή, 

καθώς είναι σημαντικό να αντληθούν συμπεράσματα και για την δική του εμπειρία και 

στάση στην διαδικασία που προηγήθηκε. 

 

Οι συνεντεύξεις έγιναν με ενιαίο μη δομημένο ερωτηματολόγιο για όλους τους 

εκπαιδευόμενους και ξεχωριστό στοχευμένο ερωτηματολόγιο για τον καθηγητή τους. 

 

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η συγκεκριμένη προσέγγιση της ποιοτικής 

έρευνας ήταν πολύ συγκεκριμένοι και είχαν να κάνουν τόσο με το μέγεθος του προς 

διερεύνηση δείγματος, όσο και με το είδος της έρευνας και των ερευνητικών ερωτημάτων 

που τέθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, το πλήθος των ερωτώμενων ήταν 10 άτομα, αριθμός που 

δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση επαρκές δείγμα αντιπροσωπευτικό 

συγκεκριμένου πληθυσμού (Cochran, 1977), ώστε να χρησιμοποιηθούν εργαλεία 

ποσοτικής έρευνας. Επιπρόσθετα, ερευνητικά ερωτήματα όπως το αν βελτιώθηκε η 

μαθησιακή εμπειρία των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τα συγκεκριμένα εμπόδια που 

βάζουν στον καθένα οι προσωπικές υποχρεώσεις του, το αν προήχθη το συνεργατικό κλίμα 

στην τάξη ή το αν μεταβλήθηκε η στάση των μαθητών απέναντι στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, θεωρείται πως εξυπηρετούνται καλύτερα με το εργαλείο της συνέντευξης και 

της ποιοτικής έρευνας, που οδηγεί σε μια βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών 

διαδικασιών μέσα από την αναλυτική περιγραφή, τη διείσδυση και τελικά την ερμηνεία του 

υπό εξέταση φαινόμενου (Μουζάκης, 2006). 
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Επίσης, προτιμήθηκε οι ερωτήσεις να είναι ανοικτού τύπου, ώστε να δοθεί η 

ευκαιρία στους εκπαιδευομένους να εκφραστούν ελεύθερα, χωρίς να κατευθύνονται και να 

αντληθεί μεγάλο εύρος πληροφορίας και ενδεχομένως πληροφορία που δεν είχε προβλεφθεί 

στα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα (Lincoln και Guba, 1985˙ Παπαγεωργίου, 1998). 

 

Η ποιοτική έρευνα επηρεάζεται από το θετικιστικό παράδειγμα, το ερμηνευτικό 

παράδειγμα, το κριτικό παράδειγμα, τον μεταμοντερνισμό και τον ρεαλισμό / κριτικό 

ρεαλισμό (Λάζος, 1998). 

 

Χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας είναι (Ζαφειρόπουλος, 2015): 

• Δεν πραγματεύεται και δεν μελετά τα φαινόμενα με χρήση αριθμητικών 

μετρήσεων.  

• Όπου χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια, χρησιμοποιούνται μη 

δομημένα ερωτηματολόγια.  

• Μελετά μικρό αριθμό ερωτώμενων ή παρατηρούμενων  

• Έχει δυναμικό χαρακτήρα κατά την εξέλιξή της.  

• Δεν προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσεων αιτίου - αποτελέσματος, αλλά τέτοιες 

σχέσεις αναδύονται από τα ευρήματά της.  

• Προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες του ερευνητικού έργου .  

• Επιτρέπει την ανάλυση και κατανόηση των αιτίων σε φαινόμενα αλλαγής 

καταστάσεων.  

• Πραγματοποιείται στους φυσικούς χώρους που συμβαίνει το υπό μελέτη φαινόμενο.  

• Προσφέρει μια ολιστική θεώρηση και ερμηνεία του φαινομένου που μελετά.  

• Το χαρακτηριστικό της υποκειμενικότητας.  

• Χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση ερευνητή - ερευνούμενου.  

• Τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας δύσκολα γενικεύονται.  

 

Η μέθοδος της συνέντευξης ως εργαλείο ποιοτικής έρευνας, χαρακτηρίζεται από 

κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον 
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σχεδιασμό και την υλοποίηση της, ώστε τα αποτελέσματα να έχουν όσο το δυνατόν 

επιστημονική ισχύ και τεκμηρίωση. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι 

(Ιωσηφίδης, 2003): 

• Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορία σε βάθος ιδιαίτερα 

όταν πρόκειται για την διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών, 

συμπεριφορών, στάσεων, αξιών και αντιλήψεων. 

• Η συνέντευξη προϋποθέτει την αμεσότητα της σχέσης μεταξύ του ερευνητή και του 

ερωτώμενου και μπορεί να οδηγήσει στην διερεύνηση θεμάτων που δεν είχαν 

προκαθοριστεί από πριν, μεταβάλλοντας ή τροποποιώντας πολλές φορές ακόμη και 

το ίδιο το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο. 

• Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να κατανοήσει κοινωνικές συμπεριφορές, 

στάσεις και αντιλήψεις των ερωτώμενων, δηλαδή να δει τον κοινωνικό κόσμο και 

τα κοινωνικά φαινόμενα μέσα από τις εμπειρίες και τα «μάτια» των κοινωνικών 

υποκειμένων. 

 

Αντίστοιχα τα μειονεκτήματα της μεθόδου της συνέντευξης είναι τα ακόλουθα 

(Stewart και Cash 1991, Kvale 1996): 

• Η συνέντευξη είναι μια μέθοδος που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα όχι μόνο ως προς 

την υλοποίηση της αλλά και ως προς την φάση του σχεδιασμού και της απόκτησης 

πρόσβασης στους ερωτώμενους.  

• Η μέθοδος προϋποθέτει αυξημένα επικοινωνιακά προσόντα από την πλευρά του 

ερευνητή, ευαισθησία, γνήσιο ενδιαφέρον και ευελιξία. 

• Πολλές φορές ένα σημαντικό τμήμα της πληροφορίας που αντλείται μέσα από 

συνεντεύξεις δεν είναι απαραίτητο ή τελικά δεν γίνεται αντικείμενο ανάλυσης. 

• Σε πολλές περιπτώσεις το υποκειμενικό στοιχείο είναι κυρίαρχο. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί προβλήματα στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

 

5.2. Εφαρμογή της αξιολόγησης 
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5.2.1. Οι συνεντεύξεις 

 

Η συνεντεύξεις διεξήχθησαν δια ζώσης με τους εκπαιδευόμενους και τον καθηγητή 

τους στο διάστημα 25/5/2017 - 31/5/2017 σε αίθουσα του ΕΠΑΛ. Σε προηγούμενη 

συζήτηση που έγινε και σε επίσκεψη στο Εσπερινό ΕΠΑΛ αλλά και μέσα από το φόρουμ 

της πλατφόρμας, οι μισοί περίπου εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρνητική στάση στην 

βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συνεντεύξεων που προτάθηκε αρχικά. Η πρόταση για 

βιντεοσκόπηση έγινε γιατί θεωρήθηκε πως θα έδινε την δυνατότητα να μελετηθεί καλύτερα 

και σε ύστερο χρόνο η συναισθηματική φόρτιση του λόγου των ερωτώμενων, μέσα από 

εκφράσεις του προσώπου ή την γλώσσα του σώματος, που μπορεί να διέφευγε της 

προσοχής κατά την διάρκεια της συνέντευξης. Αντ' αυτού λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν 

γραπτές σημειώσεις, όπου καταγράφονταν οι απαντήσεις των ερωτώμενων, καθώς και 

τυχόν σχόλια του υποφαινόμενου. 

 

Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν παραπάνω σχετικά με τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα της μεθόδου της συνέντευξης, επιχειρήθηκε να δοθεί έμφαση στην 

διερεύνηση των συμπεριφορών, των στάσεων και των εμπειριών, ώστε να δοθεί ένα βάθος 

στην άντληση αποτελεσμάτων. Επίσης οι ερωτώμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι να εκφράσουν 

την άποψη τους κατά την διάρκεια της συνέντευξης και επιχειρήθηκαν διευκρινιστικά 

ερωτήματα, χωρίς να υποφαίνεται κάποια προσωπική άποψη του ερωτώντα και μόνο όπου 

ήταν απαραίτητο, ώστε να αποφευχθεί όσο το δυνατόν να εμπλακεί στην διαδικασία η 

υποκειμενική του διάσταση. Τέλος, είναι ξεκάθαρο πως τα αποτελέσματα της έρευνας δεν 

στοχεύουν στην εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων που μπορούν να προβληθούν στο 

σύνολο των μαθητών Εσπερινών ΕΠΑΛ αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν 

βάση για την κατανόηση των συναισθηματικών τάσεων, αντιλήψεων και στάσεων των 

ενηλίκων εκπαιδευόμενων σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μάλιστα όταν 

συνδυάζεται με την δια ζώσης. 
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Όσον αφορά τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους ερωτώμενους, επιχειρήθηκε και με 

βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, να απαντηθούν τέσσερις άξονες: 

1. Η καταλληλότητα της πλατφόρμας στην συνδυαστική διδασκαλία του μαθήματος 

2. Η χρηστικότητα και η οργάνωση της πλατφόρμας του Moodle 

3. Η ποιότητα και η επάρκεια του υλικού που αναρτήθηκε 

4. Το μαθησιακό περιβάλλον και η αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους και με 

τον εξ αποστάσεως εκπαιδευτή  

 

Οι τέσσερις αυτοί άξονες διερευνήθηκαν (ξεκινώντας από άλλη αφετηρία φυσικά) 

και στη συνέντευξη με τον δια ζώσης καθηγητή και έγινε διασταύρωση των ευρημάτων. 

 

5.2.2. Ποσοτικά στοιχεία από τα logs του Moodle 

 

Το Moodle παρέχει τη δυνατότητα μιας λεπτομερούς καταγραφής της χρήσης του, 

ανά χρήστη και module, ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να έχει στατιστικά στοιχεία στη 

διάθεση του. Στα αποτελέσματα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν και τα καταγραμμένα logs 

της πλατφόρμας για να δώσουν στοιχεία σχετικά με την συχνότητα πρόσβασης των 

εκπαιδευόμενων στο Moodle και την ενασχόληση τους με την μαθησιακή διαδικασία. Τα 

logs περιγράφουν εκτός από το όνομα χρήστη και την ώρα πρόσβασης και το module όπου 

συνδέθηκε ο χρήστης και επομένως την εργασία που εκτέλεσε. Έτσι υπάρχουν για 

παράδειγμα στατιστικά για το πόσο χρησιμοποιήθηκε το φόρουμ ή τα αρχεία με το υλικό 

του μαθήματος. 
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6. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
 

Το υλικό από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων ταξινομήθηκε σύμφωνα με τους 

τέσσερις άξονες που αναφέρονται στην υποενότητα 5.2.1 και αναλύθηκε για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ενότητα 5.1 για το θεωρητικό πλαίσιο του 

μοντέλου αξιολόγησης, τα αποτελέσματα πρέπει να αναλυθούν με ένα συνδυασμό 

αναλυτικής μεθόδου σχετικισμού και κριτικού ρεαλισμού. Ο σχετικισμός βασίζεται στην 

ανάλυση του εποικοδομισμού, ενώ ο κριτικός ρεαλισμός συνδέει την κριτική σχολή με την 

κλασική ρεαλιστική σκέψη «αιτίου - αποτελέσματος» (Ιωσηφίδης, 2003). Με τον κριτικό 

ρεαλισμό μπορούν να τοποθετηθούν τα ευρήματα στο υπάρχον κοινωνικό πλαίσιο και με 

κριτική ματιά να διερευνηθεί αν υπάρχει μια βαθύτερη τάση που να αναδεικνύεται από τα 

ευρήματα (Sayer, 2000).  

 

Η αναλυτική παράθεση των απαντήσεων των ερωτώμενων, γίνεται στο Παράρτημα 1. 

 

6.1. Συνεντεύξεις με τους εκπαιδευόμενους 
 

6.1.1. Η καταλληλότητα της πλατφόρμας του Moodle στην συνδυαστική διδασκαλία 

του μαθήματος 

 

Στον άξονα αυτό απαντούν τα παρακάτω θέματα της συνέντευξης: 

• Μετά το πέρας του προγράμματος, αν σας ρωτούσε κάποιος να περιγράψετε την 

έννοια της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης τι θα απαντούσατε; Πιστεύετε 

ότι ταιριάζει στην εκπαίδευση ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

λόγω υποχρεώσεων των ενηλίκων, έλλειψης χρόνου αλλά και καθημερινού 

προγράμματος που δεν είναι σταθερό; 

• Πώς θα κρίνατε την προσωπική σας εμπλοκή, αξιοποίηση και εμπειρία στο 

συγκεκριμένο project; Ασχοληθήκατε ενεργά με την πλατφόρμα; Σε ποιό βαθμό 

κρίνετε την ενασχόλησή σας με το υλικό και τις δραστηριότητες της πλατφόρμας 
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χρήσιμη; Πώς θα χαρακτηρίζατε, τέλος, τη μαθησιακή σας εμπειρία μέσω της 

πλατφόρμας;  

 

Κοινός παρονομαστής των απαντήσεων - με λίγες εξαιρέσεις - μπορεί να ειπωθεί πως είναι 

η δυνατότητα να ακολουθεί ο μαθητής τους δικούς του ρυθμούς στην μελέτη και να 

αναπληρώνει τα χαμένα λόγω απουσιών δια ζώσης μαθήματα, χωρίς να επιβραδύνει τον 

ρυθμό μάθησης των υπολοίπων συμμαθητών. Χαρακτηριστικά ο μαθητής 1 σημειώνει:  

"Για μένα η πλατφόρμα μου έδωσε την δυνατότητα να λύσω απορίες και να ξαναδώ κάποια 

σημεία των μαθημάτων με τους δικούς μου ρυθμούς και στους δικούς μου χρόνους" και ο 

μαθητής 4 αναφέρει: "Για μένα που δεν προλάβαινα από την αρχή όλες τις παρακολουθήσεις 

στο σχολείο ήταν σωτήριο!!! Μπορούσα να ξαναδώ κάποια πράγματα και μέσα από τις 

εξηγήσεις του εκπαιδευτή της πλατφόρμας να καταλάβω καλύτερα κάποια πράγματα". Ο 

μαθητής 6 τονίζει: "Θα έλεγα ότι είναι ένας τρόπος διδασκαλίας που σέβεται τις ιδιαίτερες 

ανάγκες ενός ενήλικα εκπαιδευόμενου, δηλαδή τα περίεργα ωράριά του, την έλλειψη χρόνου 

του και την ανάγκη για περιεκτική και στοχευμένη διδασκαλία χωρίς πολλές δευτερεύουσες 

θεωρητικές γνώσεις, τις οποίες θεωρεί περιττές και αδυνατεί να αφομοιώσει", ενώ ο 

μαθητής 8 σημειώνει: "Νομίζω ότι για μένα είναι το να μπορείς να δουλεύεις και να 

διαβάζεις για το σχολείο όταν μπορείς και όταν έχεις χρόνο, έχοντας το υλικό στη διάθεσή 

σου, τον εκπαιδευτή και τους συμμαθητές σου στη διάθεσή σου ανά πάσα ώρα και στιγμή 

κυρίως… Να μπορείς να διατυπώνεις τις απορίες σου και να μαθαίνεις με το δικό σου ρυθμό 

χωρίς να καθυστερείς κανέναν. Είναι ένας τρόπος που μου πηγαίνει πολύ γιατί εργάζομαι 

εντατικά". Γενικά τα εξαγόμενα των συζητήσεων συντονίζονται με την παιδαγωγική 

προσέγγιση της μεικτής μάθησης, που θεωρεί ως κύριο άξονα της την δυνατότητα του 

μαθητή να επιλέξει και να ακολουθήσει τους δικούς του χρόνους και ρυθμούς στην μελέτη, 

για να επιτύχει τους μαθησιακούς στόχους του.  

 

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί πως υπήρξαν και μαθητές που αντιμετώπισαν αρνητικά 

την νέα αυτή εκπαιδευτική διαδικασία, τουλάχιστον στην αρχή ή είχαν μεικτές εντυπώσεις. 

Ο μαθητής 10 αναφέρει: "Να πω την αλήθεια στην αρχή όταν μας το προτείνατε και μας 
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είπατε να μπούμε στην πλατφόρμα, μου φάνηκε σαν επιπλέον δουλειά… και ήμουν αρνητικός. 

Τελικά νομίζω ότι αυτός ο τρόπος μου πάει πολύ. Είμαι αρτοποιός και τα ωράρια της 

δουλειάς μου είναι περίεργα… Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να έχω οργανωμένο το υλικό 

μου, να διαβάζω όποτε μπορούσα και να καλύπτω τα κενά μου από τα μαθήματα στο 

σχολείο". Για δύο μαθητές μάλιστα, η διαδικασία αξιολογήθηκε με αρνητικό πρόσημο. 

Χαρακτηριστικά ο μαθητής 7 σημειώνει: "Είναι μια καινοτομία που μάλλον εξυπηρετεί 

έκτακτες ανάγκες και περιπτώσεις μαθητών που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα δια 

ζώσης μαθήματα. Εγώ προσωπικά τη βρίσκω πολύ άχαρη και απρόσωπη σα διαδικασία, και 

φυσικά προτιμώ τα κλασικά μαθήματα στο σχολείο". 

 

Σημαντικό σημείο που τονίστηκε στις συνεντεύξεις ήταν η δυνατότητα επικοινωνίας με 

τους συμμαθητές και τους δασκάλους και η θετική επίπτωση της επικοινωνίας αυτής στην 

μαθησιακή διαδικασία. Ο μαθητής 3 αναφέρει: "Η πλατφόρμα με βοήθησε να έχω μια 

επαφή με την εξέλιξη του μαθήματος, τα νεώτερα της τάξης  και την πορεία των συμμαθητών 

μου… Το βρήκα πολύ καινοτόμο … και βολικό για μας που εργαζόμαστε". 

 

Αναφέρθηκαν ακόμα ως θετικά στοιχεία η παρακίνηση στην μελέτη λόγω των 

εργασιών και δραστηριοτήτων που κλήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι να παραδώσουν και η 

στοχευμένη στο αντικείμενο διδασκαλία. Υπήρξαν πάντως και δύο ερωτώμενοι που 

εξέφρασαν γενικά αρνητική στάση στην εμπειρία, χαρακτηρίζοντας την απρόσωπη, άχαρη, 

αγχωτική και επιβαρυντική, ενώ μια ερωτώμενη με σχετικά θετική στάση, κατάθεσε μια 

ανασφάλεια στην χρήση τέτοιων εργαλείων στο γενικότερο πλαίσιο της ανασφάλειας 

απέναντι στην τεχνολογία. 

 

6.1.2. Η χρηστικότητα και η οργάνωση της πλατφόρμας του Moodle 

 

Στον άξονα αυτό απαντούν τα παρακάτω θέματα της συνέντευξης: 

• Πόσο εύκολη σας φάνηκε η χρήση της πλατφόρμας του Moodle; Παρουσιάστηκαν 

δυσκολίες και αν ναι, ποιές ήταν αυτές; 
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• Ποιό μέρος της πλατφόρμας θεωρείτε πως ήταν αυτό που σας βοήθησε 

περισσότερο στην μαθησιακή διαδικασία; 

• Νιώσατε κάποια στιγμή πως θα μπορούσε να υπάρχει κάτι στην πλατφόρμα που θα 

βοηθούσε την μαθησιακή σας εμπειρία και δεν υπήρχε; Έχετε κάποιες προτάσεις 

για την βελτίωση της λειτουργίας της πλατφόρμας; 

 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του άξονα αυτού, δείχνουν καταρχήν πως η 

πλατφόρμα δεν παρουσίασε, όσον αφορά την χρήση της, ιδιαίτερα προβλήματα, αφού οι 6 

ερωτώμενοι δεν συνάντησαν κανένα πρόβλημα, λόγω και της εξοικείωσης τους με την 

τεχνολογία αλλά και με την χρήση ανάλογων εργαλείων, ενώ οι υπόλοιποι 4 σημείωσαν 

πως συνάντησαν στην αρχή κάποιες δυσκολίες και χρειάστηκαν κάποιον χρόνο 

προσαρμογής, αλλά με την βοήθεια των δασκάλων και των συμμαθητών τους η εφαρμογή 

κύλησε ομαλά στην συνέχεια. Χαρακτηριστικά οι μαθητές 1, 2 και 9 σημειώνουν 

αντίστοιχα: "Δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλά ήθελα λίγο χρόνο να περιεργαστώ 

την πλατφόρμα και να καταλάβω τη δομή της", "Δεν είχα δυσκολίες, είμαι εξοικειωμένη με τη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών" και "Ήμουν ήδη εξοικειωμένη με την όλη διαδικασία από 

άλλα εξ αποστάσεως προγράμματα στα οποία είχα συμμετάσχει". Ο μαθητής 3 αναφέρει: 

"Δεν σας κρύβω ότι χρειάστηκε το χρόνο μου για να εξοικειωθώ και μου έδειξαν κάποια 

πράγματα οι συμμαθητές μου στο σχολείο. Όχι επειδή ήταν δύσκολη ή περίπλοκη η δομή 

αλλά επειδή εγώ προσωπικά δεν είχα ξαναεπισκεφθεί μια τέτοια πλατφόρμα". 

 

Όσον αφορά το κομμάτι του Moodle που τους βοήθησε πιο πολύ στην μαθησιακή 

διαδικασία, οι περισσότεροι ξεχώρισαν το υλικό και την οργάνωση του και το φόρουμ με 

την δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές και τους 

δασκάλους. Αναφέρθηκαν ακόμη τα βίντεο με το σχετικό με το υλικό της κάθε ενότητας 

περιεχόμενο. Ο μαθητής 2 τονίζει: "Με βοήθησαν πολύ οι δραστηριότητες που κληθήκαμε 

να δουλέψουμε, τα βιντεάκια που επεξηγούσαν κομμάτια της ύλης και φυσικά η δυνατότητα 

να επικοινωνώ διαδικτυακά με τους συμμαθητές μου" ενώ ο μαθητής 4 σημειώνει: "Με 

βοήθησε η οργάνωση της ύλης και το γεγονός ότι οι δραστηριότητες μας ωθούσαν στο να 
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ψάξουμε πληροφορίες στις σημειώσεις και στο υλικό, να ξαναδιαβάσουμε το υλικό, ίσως και 

να συνεργαστούμε με τους συμμαθητές μας". 

 

Τέλος, υπήρξαν αρκετές προτάσεις για στοιχεία και κομμάτια που θα βοηθούσαν 

στο μαθησιακό αποτέλεσμα: τρεις μαθητές πρότειναν την ανάρτηση βίντεο με την 

περίληψη του θεωρητικού μέρους για κάθε ενότητα (μαθητής 2: "Ίσως περιλήψεις με τα 

βασικά του θεωρητικού μέρους σε ένα βιντεάκι για κάθε ενότητα να ήταν πιο άμεσο και 

πρακτικό, καθώς θα βοηθούσε σε μια γρήγορη επανάληψη των ενοτήτων"), ένας μαθητής να 

γίνεται ανάρτηση των δια ζώσης δραστηριοτήτων και ασκήσεων μετά από κάθε μάθημα 

στην τάξη με ανάλογο σχολιασμό από τον καθηγητή του σχολείου (μαθητής 1: "Θα 

πρότεινα ίσως κάποιες δραστηριότητες που γινόντουσαν στην τάξη να ανέβαιναν και στην 

πλατφόρμα με τις λύσεις σαν επανάληψη"), ο μαθητής 6 πρότεινε περισσότερα κουίζ και 

περιλήψεις με το θεωρητικό μέρος, ο μαθητής 10 θα ήθελε πιο εύκολο μενού όπου όλα θα 

είναι σε μια σελίδα για ευκολία. Εδώ υπήρξαν και προτάσεις που δεν αφορούν την χρήση 

της πλατφόρμας αλλά την γενικότερη εφαρμογή του προγράμματος, όπως την εκτέλεση 

τηλεδιασκέψεων με τους δασκάλους και τους μαθητές, με στόχο το καλύτερο δέσιμο της 

ομάδας, από τον μαθητή 4. Δύο από τους ερωτώμενους απάντησαν πως δεν είδαν κάποια 

έλλειψη στην εφαρμογή και δεν είχαν κάποια πρόταση για την βελτίωση της. 

 

6.1.3. Η ποιότητα και η επάρκεια του υλικού που αναρτήθηκε, στο πλαίσιο της 

συνδυαστικής μάθησης 

 

Στον άξονα αυτό απαντούν τα παρακάτω θέματα της συνέντευξης: 

• Το γεγονός πως το υλικό υπήρχε αναρτημένο στην πλατφόρμα και μπορούσατε να 

ασχοληθείτε με αυτό σε χρόνο που επιλέγατε εσείς (ασύγχρονη εκπαίδευση), 

θεωρείτε πως ήταν θετικό; Πώς κρίνετε αυτήν την εμπειρία σε σχέση με την δια 

ζώσης διδασκαλία (σύγχρονη) με τον καθηγητή σας στην τάξη; 

• Κρίνετε επαρκές το υλικό που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα; 
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Εδώ οι ερωτώμενοι στην πλειοψηφία τους τόνισαν ως θετικά στοιχεία της ασύγχρονης 

εκπαίδευσης με την ανάρτηση του υλικού στην πλατφόρμα, την πρακτικότητα, την 

λειτουργικότητα, το γεγονός πως μπορούν να μελετήσουν οποιαδήποτε στιγμή και από 

οπουδήποτε (ακόμα και από φορητή συσκευή), την δυνατότητα επανάληψης και 

εμπέδωσης. Οι μαθητές 2 και 4 αναφέρουν αντίστοιχα: "Ήταν πολύ λειτουργικό και 

πρακτικό, καθώς ήταν όλο το υλικό οργανωμένο σε θεματικές και δεν είχα σκόρπια 

πράγματα ή σημειώσεις και βιβλία όπως συνηθίζω" και "Το γεγονός ότι είχαμε πρόσβαση 

ανά πάσα ώρα και στιγμή στο υλικό ακόμη και από το κινητό μας, και να παρακολουθούμε 

τα νέα της ενότητας μέσα από τα μηνύματα του εκπαιδευτή ήταν πολύ πρακτικό και 

ενθαρρυντικό". Σχεδόν οι μισοί πάντως, έδειξαν προτίμηση στην αμεσότητα του δια ζώσης 

μαθήματος ή εν πάση περιπτώσει βλέπουν την χρήση της πλατφόρμας σαν μια χρήσιμη 

προσθήκη στο μάθημα στην τάξη, που το θεωρούν απαραίτητο, λόγω της ανθρώπινης 

επαφής με τον καθηγητή. Χαρακτηριστικά ο μαθητής 3 τονίζει: "Είναι πολύ πρακτικό και 

γλιτώνεις χρόνο … αλλά και τα μαθήματα με τον καθηγητή έχουν άλλη χάρη… είναι πιο 

ζωντανά , ενδιαφέροντα, με χιούμορ και ανθρώπινη επαφή". 

 

Όσον αφορά την επάρκεια του υλικού καθαυτού, οι περισσότεροι θεώρησαν πως 

είναι επαρκές, ενώ δύο ερωτώμενοι ουσιαστικά δεν εξέφρασαν άποψη αφού δεν είχαν 

χρόνο να το μελετήσουν. 

 

6.1.4. Το μαθησιακό περιβάλλον και η αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους και 

με τον εξ αποστάσεως εκπαιδευτή 

 

Στον άξονα αυτό απαντούν τα παρακάτω θέματα της συνέντευξης: 

• Πώς κρίνετε την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή σας στο Moodle; Θεωρείτε πως 

υπήρξε ανταπόκριση και καλή επικοινωνία μαζί του; 

• Πόσο βοηθητική κρίνετε για την μαθησιακή σας πορεία, τη συνδυαστική 

διδασκαλία (δια ζώσης και εξ αποστάσεως με την πλατφόρμα Moodle); 
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• Θεωρείτε πως το μαθησιακό περιβάλλον που αναπτύχθηκε λειτούργησε σε ομαδικό 

και συνεργατικό πνεύμα; Υπήρξε αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές, τον δια 

ζώσης καθηγητή στην τάξη και τον εκπαιδευτή του Moodle; Τελικά, αισθανθήκατε 

ενεργό μέλος της ομάδας;  

 

Οι απαντήσεις του άξονα αυτού δείχνουν καταρχήν ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας 

και συνεργασίας με τον εκπαιδευτή του Moodle. Η συνδυαστική διδασκαλία με τα 

μαθήματα στην τάξη και την χρήση της πλατφόρμας, φαίνεται να λειτούργησε όπως 

αναμενόταν, αφού στις απαντήσεις φαίνεται να υπάρχει ικανοποίηση για την ευελιξία που 

προσφέρει η ασύγχρονη εκπαίδευση του Moodle, λόγω της δυνατότητας για μελέτη 

οποιαδήποτε στιγμή και από παντού. Ακόμα, στις απαντήσεις διαφαίνεται η αξία του 

Moodle ως εργαλείο για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης, που παραδόθηκε στην τάξη. 

Ο Μαθητής 1 αναφέρει: "Για μένα [η πλατφόρμα] λειτούργησε συμπληρωματικά, σα μια 

δεύτερη ευκαιρία να δω με ελευθερία κινήσεων τη μελέτη και την παρακολούθηση του 

μαθήματος" και ο μαθητής 4 τονίζει: "Για μένα η πλατφόρμα έδωσε μια άλλη προοπτική στη 

μαθησιακή διαδικασία, λειτουργήσαμε νομίζω ανεξάρτητα και με ελευθερία κινήσεων όσον 

αφορά τη μελέτη και την παρακολούθηση του μαθήματος". Υπήρξαν πάντως και απόψεις 

που φανερώνουν προβληματισμό σχετικά με την αξία της μεικτής διδασκαλίας στην 

βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος. Ο μαθητής 2 σημειώνει: "Με βοήθησε αρκετά 

αν και προσωπικά προτιμώ την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη βρίσκω πιο διασκεδαστική 

και πρακτικά για τα ωράριά μου, αν και η ανθρώπινη επαφή με τους συμμαθητές μου και με 

τον καθηγητή λείπει και είναι αναντικατάστατη". 

 

Επίσης οι περισσότεροι ερωτώμενοι αναγνώρισαν πως αποτελούν μέλος μιας 

ομάδας (της τάξης τους), που ενισχύθηκε με τις ευκαιρίες για συνεργασία που δόθηκαν 

μέσα από το Moodle. Κάποιοι αναφέρουν πως η ομάδα συνεργάστηκε σε ένα άλλο επίπεδο 

ή ακόμα πως αν και ήταν χρόνια μαζί στο σχολείο, μέσα από το πρόγραμμα μπόρεσαν να 

γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον. Οι μαθητές 5 και 10 αναφέρουν αντίστοιχα: 

"Νομίζω ότι δουλέψαμε σαν ομάδα… και κάποιους τους γνώρισα λόγω της πλατφόρμας γιατί 
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αναγκαστήκαμε και συνεργαστήκαμε" και "Χρόνια τώρα με τους συμμαθητές μου είμαστε 

καλή ομάδα… αλλά νομίζω ότι η πλατφόρμα μας έδωσε το δικαίωμα να συνεργαστούμε και 

να ανταλλάξουμε δυσκολίες και προβληματισμούς εκτός μαθήματος τάξης". Πρέπει να 

σημειωθεί εδώ πάντως, πως υπήρχε και η αρνητική άποψη από δύο μαθητές πως το κλίμα 

έγινε αγχωτικό, λόγω της αξιολόγησης στις δραστηριότητες της πλατφόρμας (μαθητής 3: 

"Απ' ό,τι κατάλαβα οι συμμαθητές μου τι είδαν σα μια ευκαιρία να συνεργαστούμε με άλλο 

τρόπο, ίσως επηρεασμένοι και από το fb το θεώρησαν αρκετά διασκεδαστικό… αλλά κάποιες 

φορές και αγχωτικό γιατί θεωρήσαμε ότι στην παλτφόρμα αξιολογούμασταν συνεχώς"). 

Τέλος ένας ερωτώμενος είδε το πρόγραμμα από διαφορετική άποψη, αφού σημειώνει πως 

ήταν θετικό γι αυτόν πως μπόρεσε να δουλέψει μόνος από το σπίτι, ελεύθερος από 

ανταγωνισμούς και συγκρίσεις. 

 

6.2. Συνέντευξη με τον καθηγητή του Εσπερινού ΕΠΑΛ 
 

Η συνέντευξη με τον καθηγητή του Εσπερινού ΕΠΑΛ που έκανε τα μαθήματα στην 

τάξη, επικεντρώνεται στην δική του εμπειρία και το κατά πόσον το πρόγραμμα τον 

βοήθησε στο μάθημα του, αν δηλαδή τελικά η συνδυαστική εκπαίδευση ήταν μια θετική 

εμπειρία που μπορεί να αξιοποιήσει και να εφαρμόσει στο μέλλον. 

 

Όσον αφορά τον άξονα της καταλληλότητας της πλατφόρμας στην εκπαίδευση 

μαθητών με χαρακτηριστικά ενηλίκων και μάλιστα σε ένα περιβάλλον μικτής εκπαίδευσης, 

η εκτίμηση είναι πολύ θετική, λόγω του περιορισμένου χρόνου και των πολλών 

υποχρεώσεων των εκπαιδευόμενων, που συχνά δεν τους επιτρέπουν να έχουν ποιοτικό 

χρόνο στην σχολική αίθουσα. Η πλατφόρμα προσφέρει γι' αυτούς τους μαθητές ένα 

αποθετήριο γνώσης στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν ανά πάσα ώρα και από οπουδήποτε. 

Το αποθετήριο αυτό έπαιξε και το σημείο αναφοράς για το δια ζώσης μάθημα, αφού συχνά 

μνημονεύτηκε στο μάθημα μέσα στην τάξη ως ένα ηλεκτρονικό "βιβλίο" με σημειώσεις, 

βίντεο και δραστηριότητες. 
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Στους άξονες της χρηστικότητας της πλατφόρμας και της καταλληλότητας του 

υλικού που αναρτήθηκε, επίσης οι απαντήσεις ήταν πολύ θετικές, αφού η πλατφόρμα είχε 

χρησιμοποιηθεί από τον καθηγητή και στο παρελθόν σε ανάλογες εφαρμογές, ακριβώς για 

την ευκολία στην διαχείριση και στην χρήση από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, ενώ το 

υλικό κρίθηκε άρτιο και επαρκές. 

 

Τέλος, σχετικά με την εμπειρία του καθηγητή όσον αφορά την επίδραση του 

προγράμματος στο μαθησιακό κλίμα και στην αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, 

σημειώνεται πως υπήρξε ένα κυκλικό feedback ανάμεσα στα τρία μέρη (μαθητές, 

καθηγητής ΕΠΑΛ, εκπαιδευτής Moodle) και μια συνεργασία και επικοινωνία που 

βελτίωσε το μαθησιακό κλίμα και βοήθησε το διδακτικό έργο. Οι μαθητές 

ενεργοποιήθηκαν και παρακινήθηκαν να μάθουν και αυτό βοήθησε πολύ και τον καθηγητή 

στο καθημερινό του έργο μέσα στην τάξη. "Υπήρχε ένα συνεχές κυκλικό feedback ανάμεσα 

στους μαθητές, τον εκπαιδευτή του Moodle και εμένα, που βοήθησε πιστεύω όλους μας και 

να αναπτύξουμε περισσότερους δεσμούς μεταξύ μας, αλλά και το διδακτικό έργο. Είδα τους 

μαθητές να ενεργοποιούνται και να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να έχουν απορίες, που 

εξέφραζαν και στο μάθημα στην αίθουσα αλλά και στο φόρουμ της πλατφόρμας. Γενικά 

μπορώ να πω πως ήταν μια πολύ θετική εμπειρία που σε κανένα σημείο δεν ένιωσα πως 

δημιούργησε κάποιο πρόσκομμα στην καθημερινή μου διδακτική εμπειρία στην τάξη". Ο 

καθηγητής εξέφρασε ξεκάθαρα θετική στάση στο να επαναλάβει την διαδικασία αυτή και 

στο μέλλον, αφού θεωρεί πως ταιριάζει και στον ίδιο αλλά και στο προφίλ των μαθητών 

του Εσπερινού ΕΠΑΛ. 

 

6.3. Ποσοτικά αποτελέσματα από τα logs του Moodle 
 

Η πλατφόρμα του Moodle καταγράφει σε αρχείο, που μπορεί να εξαχθεί σε Excel 

για επεξεργασία, όλες τις κινήσεις που κάνουν οι χρήστες του. Η καταγραφή είναι 

λεπτομερής και περιλαμβάνει το όνομα του χρήστη, την ώρα πρόσβασης του και το 

συγκεκριμένο module που χρησιμοποίησε (π.χ. φόρουμ, βιβλίο σημειώσεων, 
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δραστηριότητα, κλπ) (Born, 2017). Μπορεί λοιπόν να εξαχθεί πληροφορία, που 

ενδεχομένως να συμπληρώσει σε ένα βαθμό τα αποτελέσματα που εξάγονται από τις 

συνεντεύξεις με τους μαθητές και τον καθηγητή. 

 

Μια πρώτη πληροφόρηση που μπορούμε να έχουμε είναι το πλήθος των 

επισκέψεων των μαθητών ανά module του Moodle. Όπως ήταν αναμενόμενο το 

μεγαλύτερο πλήθος των επισκέψεων ήταν σε βιβλία, αρχεία και URLs που περιείχαν το 

αναρτημένο υλικό που μπορούσαν να μελετήσουν οι μαθητές. Περίπου ισομερώς 

κατανεμημένες από εκεί και πέρα είναι οι επισκέψεις των μαθητών στα modules των 

δραστηριοτήτων, των κουίζ και του φόρουμ των συζητήσεων, όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 1. 

 

 
Διάγραμμα 4: Κατανομή επισκέψεων των μαθητών ανά module του Moodle 

 

Ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η κατανομή των επισκέψεων των μαθητών στην 

πλατφόρμα ανά ώρα, όπως προκύπτει από τα logs του Moodle. Με την εξαίρεση λίγων 

επισκέψεων σε πρωινές ώρες, ο κύριος όγκος των επισκέψεων ξεκινάει από την 1 το 
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μεσημέρι και διαρκεί ως τις 3 τα ξημερώματα, με μια σχετική κορύφωση στο διάστημα 9 

με 11 το βράδυ.  

 

 
Διάγραμμα 5: Ωριαία κατανομή επισκέψεων στην πλατφόρμα 
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7. Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 

7.1. Σχολιασμός των ευρημάτων της έρευνας 
 

Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει κατά πόσον η συνδυαστική 

χρήση μιας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπως είναι το Moodle, με μαθήματα 

στην τάξη, μπορεί να βελτιώσει το μαθησιακό παραγόμενο και να έχει θετικό αντίκτυπο 

στην κατανόηση του αντικειμένου από τους μαθητές. Η ιδιαιτερότητα που δίνει ενδιαφέρον 

στην έρευνα, είναι πως το πρόγραμμα εφαρμόστηκε μεν σε σχολείο της τυπικής 

εκπαίδευσης και σε μάθημα που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα της Β' τάξης 

των ΕΠΑΛ αλλά το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ είναι Εσπερινό και οι μαθητές ενήλικοι, 

επομένως φέρουν πολλά από τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε σε ένα πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

 

Στο σύνολο οι εμπλεκόμενοι, μαθητές και καθηγητής, συμφώνησαν πως ο 

συνδυασμός της σύγχρονης δια ζώσης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είχε θετική 

επίδραση στην απόδοση τους και βοήθησε την εκπαιδευτική διαδικασία. Το κλίμα στην 

ομάδα έγινε καλύτερο και οι μαθητές παρακινήθηκαν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην 

λειτουργία της ομάδας. Το εύρημα αυτό συγκλίνει με παλιότερα συμπεράσματα ερευνών, 

όπως των Παπανικολάου, Γρηγοριάδου, Γουλή (2005), που υποστηρίζουν πως σύγχρονη 

και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με το Moodle μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται για την 

βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος. Οι Παπανικολάου κ.α. (2005), ισχυρίζονται ότι 

η χρήση της πλατφόρμας του Moodle, συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης των 

εκπαιδευομένων, στην ενίσχυση εσωτερικών κινήτρων μάθησης και στην ενεργή 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Σε άλλη έρευνα (Σαΐτη, 2014), τονίζεται πως οι 

εκπαιδευόμενοι θεωρούν σημαντική την ύπαρξη συμπληρωματικού πολυμεσικού υλικού, 

που τους βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου μελέτης. 
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Οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν ένα υψηλό επίπεδο εξοικείωσης με την πλατφόρμα, 

που οφειλόταν σε έναν συνδυασμό παραγόντων: στην ευκολία στην χρήση του Moodle, 

αποτέλεσμα αρκετών ετών εξέλιξης και βελτιώσεων, στην προηγούμενη εμπειρία τους, 

αφού είχε προηγηθεί κάποιους μήνες πριν μια παρουσίαση της πλατφόρμας από καθηγητή 

τους στο Εσπερινό ΕΠΑΛ και στην ευρύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία και τα ΤΠΕ, 

που είχε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς. Πολύ σημαντική κρίνεται η ενεργοποίηση των 

μαθητών αυτών που έπαιξαν τον ρόλο του αρωγού και μέντορα για τους μαθητές με 

χαμηλότερο βαθμό εξοικείωσης στις ΤΠΕ, γεγονός που δείχνει την αξία του Moodle ως 

εργαλείο όχι μόνο μάθησης αλλά και συνεργασίας, δημιουργικής επικοινωνίας και 

βελτίωσης του πλαισίου λειτουργίας της ομάδας. 

 

Καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία του προγράμματος κρίνεται πως ήταν η 

αρχική και η ενδιάμεση συνάντηση του εκπαιδευτή του Moodle με την ομάδα και τον 

καθηγητή τους, σαν μέσο αξιολόγησης των αναγκών, καθορισμού εφικτών στόχων (αρχική 

συνάντηση) και σαν μέσο ενδιάμεσης αξιολόγησης, για τον εντοπισμό προβλημάτων και 

ελλείψεων και την επιβολή των απαραίτητων διορθωτικών κινήσεων (ενδιάμεση 

συνάντηση). Επίσης σημαντικό ρόλο, ως ένα μέσο ενδιάμεσης αξιολόγησης, έπαιξε και η 

επικοινωνία μέσα από το φόρουμ συζητήσεων του Moodle, όπου οι εκπαιδευόμενοι 

εξέφρασαν την γνώμη τους για την πορεία του προγράμματος και έκαναν προτάσεις για 

την βελτίωση του. Η λειτουργία του φόρουμ κρίνεται από τους εκπαιδευόμενους πολύ 

σημαντική, τόσο ως εργαλείο συνεργασίας για την επίλυση των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος, όσο και ως μέσο επικοινωνίας και προαγωγής της λειτουργίας της ομάδας. 

Οι μαθητές που συνάντησαν προβλήματα στην χρήση της πλατφόρμας αλλά και στην 

μελέτη του υλικού, στην πλειοψηφία τους ανέφεραν πως βρήκαν βοήθεια από τους 

συμμαθητές τους, σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις συζητήσεις του φόρουμ και δεν 

συνάντησαν προσκόμματα στο υπόλοιπο του προγράμματος. Αυτό συμφωνεί με την 

έρευνα των Perkins & Pfaffman (2006), σύμφωνα με τους οποίους η πλατφόρμα Moodle 

παρέχει ένα νέο τρόπο στην επικοινωνία και στην οργάνωση των μαθημάτων, καθώς την 

απλουστεύει και την προάγει. Επίσης οι ρόλοι που ανέλαβαν οι μαθητές στα πλαίσια της 
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λειτουργίας της ομάδας κατά την διάρκεια του προγράμματος ενδυνάμωσαν την 

υπευθυνότητα τους και τους έδωσαν έναν ουσιαστικό στόχο για να επιτύχουν 

(Κατσαούνος, 2007).  

 

Οι μαθητές και ο καθηγητής τους συμφώνησαν στην πλειοψηφία τους, πως πέρα 

από την ποιότητα του υλικού που αναρτήθηκε και τις συνθήκες του συγκεκριμένου 

εγχειρήματος, η χρήση του Moodle ως επικουρικό εργαλείο στην μαθησιακή τους πορεία 

απαντάει με επιτυχία στις ιδιαίτερες ανάγκες τους ως ενήλικοι μαθητές και στα εμπόδια 

που αντιμετωπίζουν στην μάθηση, που απορρέουν από τις κοινωνικές υποχρεώσεις και τα 

καθήκοντα τους (Κόκκος, 2007). Πολλοί μαθητές είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις ως 

γονείς και σχεδόν όλοι ήταν και εργαζόμενοι και ανέφεραν πως το Moodle τους βοήθησε 

να κρατήσουν επαφή με το μάθημα και με την τάξη, αφού ακόμα και αν μπορούσαν να 

παρακολουθήσουν τα δια ζώσης μαθήματα, η ποιότητα και ο βαθμός της προσήλωσης τους 

ήταν χαμηλός, απόρροια της κούρασης και της κακής συχνά ψυχολογικής τους 

κατάστασης. Σημαντικό λοιπόν κρίνανε το γεγονός πως μπορούσαν από το σπίτι τους και 

στον ελεύθερο τους χρόνο να ασχοληθούν με το μάθημα τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και 

από τα logs του Moodle, καθώς υπάρχει σημαντική επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα και 

σε ώρες που συμπίπτουν με τα δια ζώσης μαθήματα (6 με 9:30 το βράδυ), από μαθητές που 

λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και εναλλακτικά 

μελέτησαν μέσα από το Moodle. Ακόμα και γι' αυτούς όμως που μπορούσαν με επιτυχία να 

παρακολουθήσουν τα μαθήματα στην τάξη, το Moodle τους πρόσφερε την δυνατότητα να 

κάνουν επανάληψη και εμπέδωση της ύλης και να ασχοληθούν με πρόσθετες 

δραστηριότητες. Φαίνεται λοιπόν πως υπήρξε μια αλλαγή της στάσης και των μαθητών που 

δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο τρόπο μάθησης. 

 

Ένα στοιχείο που δείχνει την εμπλοκή των μαθητών στην διαδικασία του 

εγχειρήματος, είναι η υποβολή προτάσεων εκ μέρους τους, όσον αφορά την βελτίωση της 

πορείας του. Ιδιαίτερα αποδοτική και σημαντική ήταν η κριτική και οι προτάσεις τους στην 

ενδιάμεση συνάντηση αλλά και μέσα στο φόρουμ, που βοήθησαν να φανούν οι προθέσεις 
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και οι προτιμήσεις τους στον τρόπο που θα έπρεπε να οργανωθεί το υλικό και να γίνουν 

κάποιες προσθήκες σε αυτό.  

 

Οι εκπαιδευόμενοι συμφωνούν πως το πολυμεσικό υλικό που αναρτάται στην 

πλατφόρμα βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του μαθησιακού αντικειμένου. Στην 

κατεύθυνση αυτή μάλιστα, μετά από την ενδιάμεση αξιολόγηση και κατόπιν προτάσεων 

των εκπαιδευόμενων, προστέθηκαν βίντεο με θέμα σχετικό με τις ενότητες. Το υλικό αυτό 

πληροί τις προϋποθέσεις για παρουσίαση της πληροφορίας με έναν πολυμορφικό τρόπο, 

ώστε να στοχεύει στην πληρέστερη και εις βάθος κατανόηση της (Λιοναράκης, 2005). 

 

Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η θετική στάση του καθηγητή του ΕΠΑΛ που 

έκανε τα μαθήματα στην τάξη, ο οποίος θεωρεί πως η διαδικασία τον βοήθησε και στη 

δική του καθημερινή μαθησιακή πράξη. Η προαγωγή του συνεργατικού κλίματος, η 

παρακίνηση των μαθητών να μάθουν και η ανανέωση του ενδιαφέροντος τους για το 

μάθημα, το γεγονός πως και ο ίδιος ο καθηγητής έμαθε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

και έγινε και ο ίδιος εκπαιδευόμενος, είναι οι θετικές συνέπειες από το εγχείρημα. Είναι 

πολύ σημαντικό πως ο καθηγητής εξέφρασε την άποψη πως θα ήθελε να χρησιμοποιήσει 

το είδος της μεικτής μάθησης και στο μέλλον. 

 

7.2. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

Πρέπει καταρχήν να τονιστεί πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λόγω του 

περιορισμένου χρόνου εφαρμογής αλλά και του μικρού δείγματος μαθητών στο οποίο 

εφαρμόστηκε, είναι δύσκολο να αποτελέσει βάση για γενικεύσεις και ορισμούς τάσεων. 

Ωστόσο τα αποτελέσματα που δείχνουν μια σαφώς θετική ένδειξη για την βελτίωση του 

μαθησιακού παραγόμενου με το σύστημα της μεικτής μάθησης, με τον συνδυασμό των  

μαθημάτων στην τάξη και την χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για μια κλιμάκωση της έρευνας στο πεδίο της μεικτής 

μάθησης στην τυπική εκπαίδευση. 
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Ο περιορισμός του χρόνου εφαρμογής δεν επέτρεψε ίσως να διαφανούν οφέλη για 

την ομάδα των μαθητών που αντιμετώπισε εξαρχής με σκεπτικισμό το εγχείρημα, είτε 

λόγω παγιωμένων αντιλήψεων σχετικά με τον τρόπο μάθησης, είτε λόγω φόβου εξαιτίας 

του χαμηλού επιπέδου γνώσεων και εμπειρίας στην χρήση των ΤΠΕ. Στην κατεύθυνση 

αυτή θα μπορούσε να υπάρχει ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην χρήση της πλατφόρμας, έτσι 

ώστε να εξαλειφθούν αρνητικές στάσεις που είχαν να κάνουν απλά και μόνο με την άγνοια 

της χρήσης του Moodle. Πρέπει πάντως εδώ να τονιστεί πως η περιορισμένες γνώσεις στα 

ΤΠΕ γενικά και στην πλατφόρμα ειδικότερα, λειτούργησε στην εφαρμογή, ως καταλύτης 

για την ανάδειξη ρόλου μέντορα από κάποια μέλη της ομάδας με μεγαλύτερη εμπειρία και 

επίπεδο γνώσεων, πράγμα που κρίθηκε ως θετικό στοιχείο και χαρακτήρισε σε ένα βαθμό 

το εγχείρημα. 

 

Μια πιλοτική εφαρμογή λοιπόν του προγράμματος της μεικτής μάθησης στην 

τυπική εκπαίδευση σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών, ίσως 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου, θα βοηθούσε στην εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων 

για τα οφέλη και τα προβλήματα του συστήματος. Η εφαρμογή θα μπορούσε να ξεκινήσει 

σε Εσπερινά Σχολεία που συνήθως έχουν ενήλικες μαθητές, αξιοποιώντας και την εμπειρία 

των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά να επεκταθεί σε όλες τις 

βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο σύστημα μεικτής μάθησης, θα μπορούσε να 

φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο, για παράδειγμα, σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, 

όπου συχνά υπάρχουν απώλειες μαθημάτων λόγω καιρικών συνθηκών και έλλειψης 

εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Θα μπορούσε μάλιστα να γίνουν εφαρμογές με την 

συμμετοχή δύο ή περισσότερων σχολείων, αξιοποιώντας έτσι την τεχνολογία σε 

προγράμματα συνεργατικής μάθησης. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να διερευνηθεί η 

δυνατότητα εφαρμογής της σύνδεσης της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του 

Moodle, με ένα σύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπως το BigBlueButton, ακριβώς για 

να λυθεί σε ένα βαθμό το πρόβλημα των χαμένων ωρών μαθημάτων στην τάξη. 
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Επίσης ένα σημαντικό αντικείμενο έρευνας πρέπει να είναι ο ρόλος του δια ζώσης 

δασκάλου και κατά πόσον η δική του στάση αλλά και η κατάρτιση του, θα επηρεάσει την 

επιτυχία της εφαρμογής ενός συστήματος μεικτής μάθησης. Στο συγκεκριμένο εγχείρημα, 

υπήρξε η ευτυχής συγκυρία ο καθηγητής που δίδαξε το μάθημα στην τάξη, να είναι φιλικά 

διακείμενος στην χρήση της πλατφόρμας και να γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό την χρήση και 

την διαχείριση της. Αυτό θεωρείται πως βοήθησε σημαντικά στην επιτυχία του 

προγράμματος και στην αποδοχή του από τους μαθητές. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν 

αντικείμενο μελέτης και έρευνας, το πως επηρεάζεται ένα τέτοιο πρόγραμμα από την 

αδιάφορη ή και αρνητική στάση που θα είχε ένας καθηγητής και πως θα μπορούσε να 

βοηθηθεί να μεταβάλλει την στάση του και να συνεργαστεί για την επιτυχία του. Μια 

τέτοια έρευνα θα ήταν πολύ σημαντική στα πλαίσια μιας προσπάθειας γενικευμένης 

εφαρμογής προγραμμάτων μεικτής μάθησης στην τυπική εκπαίδευση, καθώς αναπόφευκτα 

θα βρεθούν καθηγητές που θα κληθούν να εφαρμόσουν το δια ζώσης κομμάτι της 

διαδικασίας, χωρίς να συμφωνούν με αυτήν. 

 

Επίσης ένα κομμάτι περαιτέρω έρευνας θα αφορούσε την ποιότητα και το είδος του 

υλικού που θα αναρτηθεί σε ένα πρόγραμμα μεικτής εκπαίδευσης, ανάλογα με την βαθμίδα 

και τα ειδικά χαρακτηριστικά των μαθητών. Μια τέτοια έρευνα θα μπορούσε να παρέχει 

έναν οδηγό για τους σχεδιαστές τέτοιων προγραμμάτων, ώστε να επιλέξουν το κατάλληλο 

υλικό και να το οργανώσουν με τέτοιον τρόπο, ώστε να μεγιστοποιήσουν την μαθησιακή 

προστιθέμενη αξία. 
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