
 
 

                                                 
   

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

 

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ  

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

της 

 

 

ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ 

 
 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του  

Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 

στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 

(με ειδίκευση στη Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση) 

 

 

 

 

 

Ιούνιος, 2018 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2018 

 
Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), η οποία εκπονήθηκε στα 

πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευσης και 

της Δια Βίου Μάθησης, (στην Κατεύθυνση: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην 

Εκπαίδευση), και τα λοιπά αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας και του φοιτητή, ο καθένας από τους οποίους έχει το δικαίωμα 

ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για διδακτι-

κούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον τίτλο και το συγ-

γραφέα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε η Μ.Δ.Ε. καθώς και τον 

Επιβλέποντα Καθηγητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 



iii 
 

                                                 
   

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

 

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ  

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

 

της 

 

 

ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ 

 

 

 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

 

Επιβλέπων Kαθηγητής:         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ 

 

Μέλη:                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

  

                                               ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΚΑΛΗΣ 

 
 

 

 

 

Ιούνιος, 2018 

 



iv 
 

 

 

Αφιερώσεις 

 

Στην οικογένειά μου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Πρόλογος 

 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βί-

ου Μάθησης» της κατεύθυνσης «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευ-

ση» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο της, έχει 

ως αντικείμενο τη διερεύνηση εφαρμογής μικτής διδασκαλίας στο μάθημα των Μαθη-

ματικών στο Λύκειο με τη βοήθεια εφαρμογών ΤΠΕ. Τα συμπεράσματα είναι ενθαρρυ-

ντικά υπέρ της αποδοχής εναλλακτικών διδακτικών παρεμβάσεων με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας και αρκετά θετικά ως τη συνεισφορά της αλληλεπίδρασης στη βαθμολογι-

κή επίδοση.  

 

Στα τρία βασικά μέρη που συγκροτούν τη ΜΔΕ το θέμα προσεγγίζεται θεωρητικά και 

ερευνητικά. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα τεχνολογικά εργαλεία που υποστήριξαν 

τη διδακτική στρατηγική που ακολουθήθηκε και στις παιδαγωγικές αρχές που πλαισιώ-

νουν την ανάπτυξη αυτών. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η μεθοδολογία, η ερευνη-

τική διαδικασία και η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν. Το τελευταίο δε τρίτο 

μέρος της εργασίας περιέχει τη συζήτηση περί των εξαχθέντων πορισμάτων με τις ανα-

φορές στους υφιστάμενους περιορισμούς καθώς και τις προτάσεις για μελλοντική σχε-

τική έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Ευχαριστίες 

 

Η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας είναι αποτέλεσμα της ουσιαστικής συμβολής 

πολλών ανθρώπων στους οποίους θεωρώ απαραίτητο να εκφράσω και δημόσια τις ευ-

χαριστίες μου. 

 

Αρχικά, θα ήθελα να αποδώσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή 

μου κ. Δαγδιλέλη Βασίλειο, που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του αναλαμβάνοντας 

πρόθυμα την ευθύνη του επόπτη. Οι εύστοχες παρατηρήσεις του με διαφώτισαν και με 

καθοδήγησαν επιτυχώς. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου κ. Ζα-

φειρόπουλο Κωνσταντίνο και Κασκάλη Θεόδωρο που δέχθηκαν να αποτελέσουν τα 

μέλη της επιτροπής κρίσης της εργασίας μου.  

 

Επιπλέον θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο σύνολο των καθηγητών του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος για την ευκαιρία που μου έδωσαν να απολαύσω ένα 

ταξίδι γνώσης στις τεχνολογίες και τα σύγχρονα μέσα στην Εκπαίδευση. 

 

Τέλος θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην οικογένειά μου που στήριξε 

τη προσπάθειά μου με υπομονή και κατανόηση. Ωστόσο δεν θα ήθελα να παραλείψω 

τις ευχαριστίες στους φίλους με τους οποίους μοιράστηκα προβληματισμούς και ανη-

συχίες στη πορεία αυτή, αλλά και στους συμμετέχοντες μαθητές για την συνεργασία 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ σε μικτή διδασκαλία Μαθηματικών στη  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Περίληψη 

 

Ο ρόλος και η αποστολή της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στους μαθητές κατά τη δια-

δικασία της μάθησης την ευρύτερη δυνατή γκάμα δυνατοτήτων και δεξιοτήτων εστιά-

ζοντας στις επιδράσεις της τεχνολογίας, στη κατεύθυνση όσο το δυνατόν πιο επινοητι-

κής και ποιοτικότερης μάθησης. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αντιμετωπίσει τη πρό-

κληση επανεξέτασης και αναδιαμόρφωσης του τρόπου με τον οποίο μπορεί να μάθει 

ένας μαθητής διερευνώντας την εφαρμογή νέων διδακτικών στρατηγικών με εφαρμογή 

της τεχνολογίας.  

 

Στη βάση των αναφερομένων δεδομένων και προβληματισμών επιχειρήθηκε ο σχεδια-

σμός και η εφαρμογή μικτής διδασκαλίας στο κεφάλαιο της Τριγωνομετρίας του μαθή-

ματος της Άλγεβρας B΄ Λυκείου με τη βοήθεια του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης 

Moodle. Οι συμμετέχοντες μαθητές υλοποίησαν δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυ-

σκολίας, εργασίες αυτοαξιολόγησης και επέδειξαν κοινωνική παρουσία στα chat και 

forum της ηλεκτρονικής τάξης, διαμοιράζοντας τις ιδέες τους κάτω από το πρίσμα μίας 

καινοτόμου συνεργασίας, με στόχο τη διαθεματικότερη προσέγγιση του μαθήματος. Η 

παρούσα εργασία εστίασε στη διερεύνηση της αποδοχής του εγχειρήματος και της συ-

σχέτισής της με τη βαθμολογική επίδοση. Για να διαφωτιστούν όσο το δυνατόν περισ-

σότερες πτυχές του θέματος, διεξήχθη ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Τα εξαχθέντα 

συμπεράσματα συνηγορούν υπέρ της αρκετά ικανοποιητικής αποδοχής εναλλακτικών 

διδακτικών προσεγγίσεων υπό τις προϋποθέσεις του προσεκτικού σχεδιασμού και των 

παιδαγωγικών θεωρήσεων που θα τις πλαισιώνουν. Η εφαρμογή είχε θετική συνεισφο-

ρά στη βαθμολογική επίδοση, η οποία συσχετίστηκε θετικά με την επίδραση του αλλη-

λεπιδραστικού υλικού. Από την ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων που πα-

ραχωρήθηκαν, προέκυψε ότι οι μαθητές ανέπτυξαν θετικές στάσεις ως προς τη διδακτι-

κή παρέμβαση και αν και παρατηρήθηκαν και αντιφάσεις, ωστόσο πρέπει να σημειω-

θούν οι θετικές ενδείξεις αλλαγής της στάσης για τα Μαθηματικά. 

 

Λέξεις – κλειδιά:  Μικτή μάθηση, Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Moodle, Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση, Τριγωνομετρία 
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Exploitation of ICT applications in Blended Learning of Mathematics 

in Secondary Education 

 

Abstract 

 

The role and the mission of education is to provide students with the widest possible 

range of skills and competencies in the learning process, focusing on the effects of tech-

nology on the most imaginative and qualitative learning possible. The teacher is invited 

to face the challenge of reviewing and remodeling the way a student can learn by ex-

ploring the implementation of new teaching strategies through technology.  

 

On the basis of the reported data and concerns, the design and implementation of 

Blended Learning in the Trigonometry of the Algebra in the second year of senior High 

School was attempted with the help of the Moodle Learning Management System. Par-

ticipating students have been engaged in activities of gradual difficulty, self-assessment 

work and demonstrated a social presence in the online chat and forum, sharing their ide-

as under the umbrella of an innovative collaboration, aiming at a more cross-cutting ap-

proach to the course. This work focused on exploring the acceptance of the project and 

its relation to the performance score. In order to enlighten as many aspects as possible, 

quantitative and qualitative research has been carried out. The conclusions drawn sug-

gest a rather satisfactory acceptance of alternative teaching approaches under the condi-

tions of careful planning and pedagogical considerations that will frame them. The ap-

plication had a positive contribution to the performance score, which was positively cor-

related with the effect of the interacting material. From the analysis of the content of the 

interviews that were held, it turned out that the students developed positive attitudes to-

wards didactic intervention and although contradictions were observed, the positive 

signs of changing attitudes towards Mathematics must be noted.  

 

Keywords: Blended Learning, Moodle Learning Management System, Secondary Edu-

cation, Trigonometry 
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Εισαγωγή 

 

Στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, τα μαθηματικά είναι πρωταρχικής σημασίας, 

με την έννοια ότι η δομή και η οργάνωσή τους χρησιμοποιούνται δημιουργικά για να 

κατανοήσουμε τον κόσμο αλλά και να λύσουμε προβλήματα σε όλους τους επιστημονι-

κούς κλάδους. Για την εκπαίδευση, η διδασκαλία και η μάθηση των μαθηματικών απο-

τελεί κύριο αλλά πολυδιάστατο θέμα. 

 

Στην Αμερική, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του Εθνικού Συμβουλίου διδα-

σκόντων μαθηματικών στο σχολείο, τα μαθηματικά πρέπει να διδάσκονται με μεθόδους 

που θα ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες της πλειοψηφίας των 

μαθητών και η τεχνολογία να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας, ενδυνα-

μώνοντας τη μάθηση μέσω της επίλυσης προβλημάτων που αφορούν πραγματικές κα-

ταστάσεις και έχουν σχέση και με άλλα επιστημονικά πεδία (NCTM, 1989, 2000). Τα 

τελευταία χρόνια, με τις παραπάνω αρχές που εφαρμόζουν τα περισσότερα σχολεία στις 

ΗΠΑ, συμφωνούν και οι απόψεις των υπευθύνων για την εκπαίδευση στην Ευρώπη 

(δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Eurydice, 2012).  

 

Ωστόσο, παρά το πλήθος των εφαρμογών τους και τον ουσιαστικό τους ρόλο στο σύγ-

χρονο κόσμο, συχνά τα μαθηματικά αντιμετωπίζονται από τους μαθητές ως δύσκολο 

και δυσνόητο γνωστικό αντικείμενο, που ο χρόνος της σχολικής τάξης δεν επαρκεί για 

τη κατανόηση των αφηρημένων εννοιών του και τη σύνδεσή τους με έννοιες άλλων ε-

πιστημονικών πεδίων. 

 

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του σχολικού έτους 2017-18, στην Άλγεβρα της Β΄ Λυκεί-

ου περιλαμβάνεται η Τριγωνομετρία. Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις, ως περιοδικές, 

απεικονίζουν πολλά φυσικά φαινόμενα και έχουν πολυάριθμες πρακτικές εφαρμογές. 

Στη περιορισμένη σχολική ώρα, χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, είναι δύσκολο ως α-

δύνατο, να διερευνηθεί η συσχέτισή τους με έννοιες συναφών επιστημονικών πεδίων, η 

κατανόηση των οποίων προεικάζει την εννοιολογική διεύρυνση και κατάκτηση επόμε-

νων γνώσεων. 

Απαιτείται επομένως, η διερεύνηση διαφορετικού σχεδιασμού της διδασκαλίας, με 

χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου στη προσπάθεια να αντιληφθούν οι μαθητές 

την ουσιαστική δυναμική της μαθηματικής γνώσης. 
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Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) μπορούν να αποτελέσουν το μέσο για μι-

κτή διδασκαλία, ως συνδυασμού της δια ζώσης με την εξ αποστάσεως, η εφαρμογή της 

οποίας επεκτείνει τον χρόνο της σχολικής τάξης και εκτός σχολείου, με σκοπό τη μεγι-

στοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος, μέσω προώθησης και υλοποίησης δραστη-

ριοτήτων που εμπλέκουν τον μαθητή ενεργά, ατομικά ή/και ομαδικά. 

 

Η ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη διδασκαλία μέσω ενός ΣΔΜ, κατά τη διαδικασία 

επίλυσης προβλήματος και σε άμεση σύνδεση με τους διδακτικούς στόχους, ενισχύει 

την κριτική του σκέψη, μέσω αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον (Duffy & Kirkley, 

2004). Οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται στα διαδικτυακά περιβάλλοντα κατά τη 

διάρκεια των διαδραστικών δραστηριοτήτων αναγνωρίζονται από τους ερευνητές ως 

θεμελιώδεις μηχανισμοί τόσο για τη κατάκτηση και οικοδόμηση της γνώσης όσο και 

για την ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων (Dillenbourg, Järvelä & 

Fischer, 2009). Η διδασκαλία μπορεί να είναι εξατομικευμένη είτε συνεργατική και οι 

σχέσεις μαθητή - εκπαιδευτικού και μαθητών μεταξύ τους, να επαναπροσδιοριστούν σε  

νέες πιο ουσιαστικές βάσεις.  

 

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, δίνει την ευκαιρία στο μαθητή μέσω των 

πολλαπλών αναπαραστάσεων και των προσομοιώσεων, ως κονστρουκτιβιστικών εργα-

λείων, να αντιμετωπίσει παρανοήσεις διερευνώντας δυναμικές γραφικές παραστάσεις, 

να ερμηνεύσει πειραματικά δεδομένα, να ελέγξει υποθέσεις, να γενικεύσει, να προσεγ-

γίσει τις έννοιες από διαφορετικές οπτικές (Lavy & Shriki, 2010) και να οδηγηθεί στην 

ανακάλυψη νέας μαθηματικής γνώσης (Mariotti, 2002). 

  

Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι ΤΠΕ και τα ΣΔΜ αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση 

του μαθησιακού αποτελέσματος (Καραμπίνης, 2010).  

  

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός 

ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης με στόχο την ενίσχυση (scaffolding) της κατανόη-

σης μαθηματικών εννοιών των μαθητών, προσδίδοντας στη διδακτική διαδικασία του 

μαθήματος διερευνητικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα, με τη βοήθεια εργαλείων 

ΤΠΕ, καθώς και η εξέταση του βαθμού αποδοχής και η αποτελεσματικότητα της διδα-

κτικής αυτής μεθόδου.  
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Πιο συγκεκριμένα, σε τμήματα  της Β΄ τάξης ενός λυκείου εφαρμόστηκε μικτή διδα-

σκαλία στο κεφάλαιο της τριγωνομετρίας του μαθήματος της Άλγεβρας κατά τη περίο-

δο από 15 Νοεμβρίου 2017 έως και 10 Ιανουαρίου 2018. Η διδακτική πρακτική, περι-

λάμβανε δια ζώσης διδασκαλίες με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα στην καθορισμένη για 

το μάθημα αίθουσα, καθώς και διδασκαλίες στην αίθουσα πληροφορικής με λογισμικά 

και προσομοιώσεις, ώστε  μέσω της μελέτης των γραφημάτων, να συνδεθεί η έννοια 

της περιοδικότητας στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις με κινήσεις στη φυσική. Η επι-

κοινωνία των μαθηματικών ιδεών των μαθητών στο τυπικό μάθημα, παράλληλα διαφο-

ροποιήθηκε με τη χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης, με τη βοήθεια του 

οποίου ενισχύθηκε και εμπλουτίστηκε η κατανόηση της μαθηματικής γνώσης με υλο-

ποίηση δραστηριοτήτων και επίλυση σχετικών προβλημάτων που σχετίζονται με πραγ-

ματικές καταστάσεις και οι οποίες αναπτύχθηκαν στη πλατφόρμα Moodle 

(http://moodle.org). 

  

Στον σχεδιασμό του μαθήματος δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η ζητούμενη διαθεμα-

τικότητα να μη λειτουργήσει σε βάρος του απαιτούμενου χρόνου για την ύλη των μα-

θηματικών που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά η συνεισφορά της να 

είναι θετική για την εμβάθυνση στις μαθηματικές έννοιες και την αποδέσμευσή τους 

από τον τυπικό ασκησιολογικό κλοιό με τον οποίο αντιμετωπίζονται στις τάξεις του 

Λυκείου. 

 

Η  πλατφόρμα Moodle επιλέχθηκε μετά  από διερεύνηση των διαφόρων ΣΔΜ, ως ιδιαί-

τερα δημοφιλής και με μεγάλη κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών. Αποτελεί ένα 

περιβάλλον ανοικτού κώδικα το οποίο προσφέρεται δωρεάν και παρέχει πολλά ευέλι-

κτα εργαλεία και δυνατότητες παραμετροποίησης. Εκτός όμως από τα καινοτόμα χαρα-

κτηριστικά του, εξασφαλίζει ασφάλεια στην επικοινωνία, αφού πρόσβαση μπορούν να 

έχουν μόνο οι πιστοποιημένοι χρήστες  (Ευθυμιάδου και Σανσονίου, 2015). Η φιλοσο-

φία του Moodle βασίζεται στις παιδαγωγικές αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού 

(Martin-Blas & Serrano-Fernandez, 2009, όπως αναφέρεται στο Psycharis, 2013, σ.4) 

και οι εκπαιδευόμενοι οδηγούνται σε διερευνητική και ανακαλυπτική προσέγγιση της 

μάθησης από απόσταση (Brandl, 2005). 

 

 Ο σχεδιασμός του μαθήματος στη ψηφιακή πλατφόρμα Moodle πραγματοποιήθηκε με 

βάση το μοντέλο ADDIE και μετά την εγγραφή των μαθητών ακολούθησε η δραστηρι-

οποίησή τους στο ηλεκτρονικό μάθημα.  

http://moodle.org/
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Οι συμμετέχοντες μαθητές κλήθηκαν να δραστηριοποιηθούν σε εργασίες διαβαθμισμέ-

νης δυσκολίας, να διερευνήσουν γραφικές παραστάσεις με τη βοήθεια λογισμικού, 

χρησιμοποιώντας τις μονάδες ανατροφοδότησης είτε συνεργαζόμενοι μεταξύ τους μέ-

σω των χώρων συζήτησης, αλλά επικοινωνώντας και με την εκπαιδευτικό, η οποία με 

συνεχή ενθάρρυνση τους καθοδηγούσε με απαραίτητες επεξηγήσεις για τη χρήση του 

υλικού, όποτε αυτό κρινόταν ως απαραίτητο. Το βοηθητικό υλικό που χρησιμοποιήθη-

κε, αποκαλυπτόταν διαδοχικά ακολουθώντας τη ροή της διδακτέας ύλης και περιλάμ-

βανε μαθησιακά αντικείμενα από το ανοικτό ψηφιακό αποθετήριο Φωτόδεντρο 

(http://photodentro.edu.gr/) καθώς και εφαρμογές της ερευνήτριας. 

 

Η μικτή μέθοδος που εφαρμόστηκε είχε χαρακτηριστικά συμπληρωματικής εξ αποστά-

σεως διδασκαλίας η οποία σύμφωνα με σχετική έρευνα των Λιοναράκη κ. ά. (2016) 

αλλάζει επί το θετικότερο τις στάσεις των μαθητών ως προς τα μαθηματικά, καθώς η 

χρήση των εργαλείων της ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης μπορεί να υποστηρίξει μία 

αποτελεσματικότερη παρουσίαση μαθηματικών εννοιών που σε συνδυασμό και με άλ-

λες στρατηγικές μάθησης μπορούν να βελτιώσουν τις μαθησιακές επιδόσεις, αφού ο 

μαθητής ακολουθώντας τη διαδικασία αυτή έχει πιο ενεργητικό ρόλο στην ανακάλυψη 

της γνώσης. Σύμφωνα δε με εργασία των Βασσάλα, Λιοναράκη & Χατζηπλή (2007), 

καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι δυ-

νατόν να ανταποκριθεί πλήρως στις μαθησιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μα-

θητών ο σχεδιασμός μίας εξ αποστάσεως ενισχυτικής διδακτικής παρέμβασης κρίνεται 

χρήσιμη έως και αναγκαία.  

 

Με βάση τους συλλογισμούς που αναφέρθηκαν, η έρευνα βασίστηκε στους παρακάτω 

άξονες: 

 Δημιουργία δραστηριοτήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, με στόχο 

την αξιοποίηση  δια ζώσης διδασκαλίας εμπλουτισμένης με λογισμικά.  

 Μελέτη των πρακτικών χρήσης από τους μαθητές. 

 

Η εμπειρική έρευνα που διεξήχθη παράλληλα, στόχευε στο να απαντηθούν τα παρακά-

τω ερευνητικά ερωτήματα: 

 Είναι οι μαθητές πρόθυμοι να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που θα σχεδια-

στούν και θα φιλοξενηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα; 

http://photodentro.edu.gr/
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 Είναι δυνατόν το εκπαιδευτικό υλικό που ήταν διαθέσιμο στο συγκεκριμένο 

ψηφιακό περιβάλλον να υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία στο συγκεκριμέ-

νο κεφάλαιο του μαθήματος της Άλγεβρας; 

 Ποια είναι η γνώμη των μαθητών για τις προτεινόμενες δραστηριότητες, για την 

επιλογή  της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας, στη κατεύθυνση της υποστήρι-

ξης και ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας και γενικότερα της διδακτικής 

παρέμβασης στην οποία συμμετείχαν; 

 

Η αξιολόγηση και αξιοποίηση των εμπειρικών δεδομένων, ποσοτικών και ποιοτικών, 

στην εργασία, η οποία προφανώς εντάσσεται στο πεδίο των εκπαιδευτικών ερευνών, 

είχε κύριο στόχο την διερεύνηση της επίδρασης της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδι-

κασία. 

 

Αναλυτικότερα, με σκοπό να ελεγχθεί η επίδραση της διδακτικής παρέμβασης στη 

βαθμολογική επίδοση έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων των γραπτών δοκιμασιών 

πριν και μετά τη διεξαγωγή της, μέσω των οποίων αποτιμήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις με 

το εκπαιδευτικό υλικό και το σύστημα. Τα ποσοτικά ευρήματα που προέκυψαν συνη-

γορούν υπέρ της υποστήριξης και ενίσχυσης του μαθησιακού αποτελέσματος με θετικό 

αντίκτυπο στη βαθμολογική επίδοση και συμφωνούν με τα αποτελέσματα άλλων ερευ-

νών (Γολικίδου και Λιακέας, 2013; Λιοναράκης κ.ά. 2016; Μπούμπουκα κ. ά., 2017; 

Florian & Zimmerman 2015), χωρίς ωστόσο ο χρόνος παρουσίας να συνεπάγεται άμεσα 

αύξηση της επίδοσης, σύμφωνα και με την έρευνα του Δαούση (2012), τα δε ποιοτικά 

δεδομένα από τις συνεντεύξεις, επιβεβαιώνουν την αρκετά ικανοποιητική αποδοχή ε-

ναλλακτικών διδακτικών πρακτικών με χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου κα-

θώς και τη συνεισφορά των ΤΠΕ στην ουσιαστική μάθηση. Οφείλουμε να τονίσουμε 

και να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση της συνεισφοράς στην επίδοση αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα απαιτητικό και πολύπλοκο ζητούμενο για κάθε ανάλογη εκπαιδευτική έρευνα 

λόγω των πολλών σχετιζομένων παραμέτρων (Johnson, Penny & Gordon, 2009), ωστό-

σο στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια να προσεγγισθεί με τη δέουσα 

προσοχή ώστε τα εξαχθέντα αποτελέσματα να έχουν τη σημασία τους. 

 

Στα πλαίσια της εργασίας, με σκοπό η έρευνα να έχει μία ολιστικότερη αντιμετώπιση 

εξετάστηκαν εκτός από τα αποτελέσματα γραπτών δοκιμασιών και οι αντιλήψεις εννέα 

(9) εκ των συμμετεχόντων μαθητών μέσω της ανάλυσης περιεχομένου των συνεντεύ-
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ξεων που παραχώρησαν μετά το τέλος της παρέμβασης. Οι αντιλήψεις των μαθητών για 

τα μαθηματικά διερευνήθηκαν από τους Φιλίππου και Χρήστου (2001, σ. 95, όπως α-

ναφέρ. στη διδακτορ. διατριβή του Καπετανά, 2016, σ. 16) οι οποίοι ορίζουν ως βασι-

κούς παράγοντες αυτών τη φύση των μαθηματικών, το περιεχόμενό τους, τη μάθηση 

των μαθηματικών, την εργασία για τα μαθηματικά και τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη 

μαθησιακή διαδικασία. Οι πεποιθήσεις των μαθητών οδηγούν σε αντίστοιχες στάσεις 

απέναντι στα μαθηματικά, οι οποίες είναι αντιδράσεις που οφείλονται σε συναισθήματα 

και μπορούν να αλλάξουν κάτω από ορισμένες συνθήκες ακόμη και σε σύντομο διά-

στημα, κατόπιν σωστής διάγνωσης, αποδυνάμωσης ή ακόμη και εξάλειψης των αιτίων 

της πρόκλησης των αρνητικών συναισθημάτων. 

  

Αναφορικά με τη διάρθρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αυτή δομείται από 

τρία βασικά μέρη που εκτείνονται σε επτά (7) κεφάλαια. 

  

Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της ερευνητικής εργασίας που αφορά το θεωρητικό 

πλαίσιο εκτείνεται σε τρία κεφάλαια στα οποία κυρίως αποσαφηνίζονται εννοιολογικά 

όροι της παρούσας μελέτης, αναλύεται η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μάθηση και τη δι-

δασκαλία των μαθηματικών και παρουσιάζονται βασικές θεωρήσεις της μάθησης που 

σχετίζονται με την εξ αποστάσεως διδακτική προσέγγιση που εφαρμόστηκε και διερευ-

νήθηκε. 

 

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο που εστιάζει στη μάθηση στη ψηφιακή εποχή, επιχει-

ρείται μία ανάλυση του όρου της μάθησης και περιγράφεται και εκθειάζεται η ωφελι-

μότητα της χρήσης των ΤΠΕ στη μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών. Στη συνέ-

χεια προσδιορίζονται εννοιολογικά οι όροι της ηλεκτρονικής και της μικτής μάθησης 

που εφαρμόστηκε στη παρούσα μελέτη ως συμπληρωματική και ενισχυτική της δια ζώ-

σης. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει τις παιδαγωγικές θεωρήσεις στων οποίων τις αρχές βασί-

ζεται η συγκεκριμένη μικτή διδακτική προσέγγιση με τη βοήθεια του Moodle. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο ορίζονται τα ΣΔΗΤ, που συνήθως αναφέρονται ως ΣΔΜ, περιγρά-

φονται τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές τους, οι συνήθεις κατηγοριοποιήσεις τους 

και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη παρουσίαση πέντε εξ αυτών τα οποία εξετάστη-
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καν στα πλαίσια της έρευνας διεξοδικότερα, ώστε να επιλεγεί τελικά το Moodle ως βο-

ηθητική πλατφόρμα όπου υλοποιήθηκε το ηλεκτρονικό μάθημα.  

 

Στο δεύτερο μέρος που διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, περιγράφεται το ερευνητι-

κό πλαίσιο της εμπειρικής μελέτης, ακολουθεί η εφαρμογή του σε μαθητές Β΄ Τάξης 

Γενικού Λυκείου και η  διερεύνηση της εφαρμογής αυτής στη κατεύθυνση της βαθμο-

λογικής επίδοσης και της στάσης των συμμετεχόντων ως προς την διαδικασία. Με δε-

δομένο ότι η αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση της αποτελεσματικής μάθησης ως ζη-

τούμενο κάθε διδακτικής πρακτικής, στην έρευνα της εργασίας συνεκτιμήθηκαν τα πο-

σοτικά δεδομένα από «δοκιμασίες» διαφόρων τύπων των μαθητών και τα ποιοτικά από 

ημιδομημένες συνεντεύξεις βάσει οδηγού, όπως έχει προαναφερθεί. Εν ολίγοις, το τέ-

ταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τους στόχους της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα που 

θα επιχειρηθούν να απαντηθούν μέσω αυτής, περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολου-

θήθηκε και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Στο πέμπτο το οποίο είναι και το ευρύτερο από τα κεφάλαια, μετά την αναλυτική περι-

γραφή του σχεδιασμού του ηλεκτρονικού μαθήματος, ακολουθεί λεπτομερειακά η δι-

δακτική παρέμβαση, η ποσοτική έρευνα, αναλύονται τα ποσοτικά δεδομένα και ερμη-

νεύονται οι συσχετίσεις.  

 

Το επόμενο έκτο κεφάλαιο του ερευνητικού μέρους περιέχει τη ποιοτική έρευνα με τη 

παράθεση τμημάτων των συνεντεύξεων για να ερμηνευθούν τα ποιοτικά στοιχεία που 

προέκυψαν, ώστε με τον τριγωνισμό να συμπληρωθούν και να συσχετισθούν τα ευρή-

ματα των δύο μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής και να φωτίσουν περισσότερες πτυχές 

του θέματος. 

 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τη παράθεση του τρίτου μέρους, το οποίο περιλαμβάνει 

το έβδομο κεφάλαιο με τη συζήτηση περί των εξαγομένων αποτελεσμάτων και συμπε-

ρασμάτων μαζί με την ερμηνεία τους, την αναφορά των περιορισμών της έρευνας που 

ενδεχομένως ληφθούν υπόψη από μελλοντικούς ερευνητές ώστε με τη βοήθεια των 

προτεινόμενων βελτιώσεων να συμβάλλει η παρούσα εμπειρική μελέτη στο δύσκολο 

αλλά ενδιαφέρον εκπαιδευτικό έργο. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. Επεξήγηση όρων 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Σε κάθε σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία για τη δημιουργία ολοκληρωμένου περι-

βάλλοντος διδασκαλίας απαιτείται η σύμπραξη τριών θεωρήσεων, της παιδαγωγικής, 

της διδακτικής και της τεχνολογίας. Καθώς η περιγραφή, η ανάλυση και η διερεύνηση 

των συνδεόμενων εννοιών είναι προϋπόθεση της καλής γνώσης τους για μία επιτυχημέ-

νη εκπαιδευτική παρέμβαση, ακολουθεί η απαραίτητη θεωρητική προσέγγισή τους.  

  

1.2 Η έννοια της μάθησης 

 

Ο όρος «μάθηση» συνιστά ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευματικό φαινόμε-

νο, το οποίο έχει μελετηθεί από διάφορους επιστημονικούς κλάδους (της ψυχολογίας, 

της παιδαγωγικής, της ιατρικής και άλλων). Παρά τη πληθώρα σχετικών μελετών που 

αφορούν τη μάθηση, αυτή παραμένει μία διαδικασία που δεν έχει κατανοηθεί και ερευ-

νηθεί πλήρως κατά έναν κοινά παραδεκτό τρόπο (Φλουρής, 2003). Οι απόψεις και οι 

παραδοχές που έχουν διατυπωθεί για τη μάθηση συνιστούν επιστημονικές υποθέσεις 

που εξάγονται από τη παρατήρηση και τη μελέτη των αποτελεσμάτων της. 

  

Ως κύρια αποτελέσματα της μάθησης μπορούν να αναφερθούν η διεύρυνση των πνευ-

ματικών οριζόντων, η ανάπτυξη της κρίσης και η καλλιέργεια της αντίληψης. Ωστόσο 

οφείλουμε να τονίσουμε ότι η μάθηση συνδράμει την ανάπτυξη ολοκληρωμένης προ-

σωπικότητας, απαλλάσσει τα άτομα από την άγνοια, την αμάθεια και τη μοιρολατρεία, 

ενεργοποιεί τις πνευματικές δυνάμεις τους και συντελεί στην αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων της ζωής. 

Επικρατούν πολλές απόψεις ερευνητών σχετικά με τον προσδιορισμό της έννοιας της 

μάθησης. Ο Pavlov την ορίζει ως δημιουργία υποκατάστατων ανακλαστικών, ο Thorn-

dike ως δοκιμή και πλάνη, ο Skinner ως επανάληψη μίας αντίδρασης μετά από θετική 
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ενίσχυση, ο Kohler ως ενόραση, ο Bandura ως μίμηση προτύπου, οι Seymour, Gagné 

και Neisser ως την επεξεργασία πληροφοριών ενώ οι Rogers και Maslow ως προσωπική 

ερμηνεία των νεοαποκτηθεισών πληροφοριών (Ξανθοπούλου, 2016).  

 

Συνοπτικά, η έννοια της μάθησης προσδιορίζεται ως η διαδικασία απόκτησης γνώσεων, 

εμπειριών και δεξιοτήτων από τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα την αλλαγή της συμπερι-

φοράς του. Οι γνώσεις αποκτώνται με σπουδές, έρευνες, εξάσκηση ή πείρα αλλά και 

διδασκαλία, με συνέπεια τη κυριότητα, τη κατάκτηση, την αφομοίωση, δηλαδή την α-

πόκτηση τελικά της συνήθειας. 

  

Η μάθηση μπορεί να σημαίνει γεγονότα, διαδικασίες, δεξιότητες, ιδέες και νοοτροπίες. 

Ευρύτεροι στόχοι της μάθησης είναι μεταξύ άλλων τα κέρδη των γνώσεων και δεξιοτή-

των, η εμβάθυνση της κατανόησης, η ανάπτυξη της επίλυσης προβλημάτων και οι αλ-

λαγές στην αντίληψη, τις στάσεις, τις αξίες, τη συμπεριφορά, η ανάπτυξη δηλαδή όλων 

των δυνατοτήτων για να μάθουν οι συμμετέχοντες πώς να μαθαίνουν.  

 

Με τη πάροδο όμως των ετών έχει εδραιωθεί στους ερευνητές η μάθηση ως η διαδικα-

σία με λογική σειρά ενεργειών και σταδίων. 

  

1.3 Μάθηση και διδασκαλία 

 

Συχνά παρατηρείται σύγχυση μεταξύ των όρων «μάθηση» και «διδασκαλία», που οφεί-

λεται και στη στενή αλληλεπίδρασή τους, όμως η ύπαρξη της μάθησης δεν συνεπάγεται 

αυτόματα την ύπαρξη διδασκαλίας και αντίστροφα (Τριλιανός, 2003). Η συστηματική 

βοήθεια που παρέχεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της διδασκαλίας ώστε να μεταδοθεί 

στον εκπαιδευόμενο η πείρα των προγενέστερων και τότε αυτός να καταστεί ικανός να 

τη χρησιμοποιήσει, να τη βελτιώσει και να τη προσαρμόσει στις συνεχώς μεταβαλλό-

μενες συνθήκες του περιβάλλοντος αποτελεί το πλαίσιο καθορισμού της έννοιας της 

διδασκαλίας. Υπό τη διασάφηση αυτή, για να αποδειχτεί μία διδασκαλία χρήσιμη, ποιο-

τικά ανώτερη και αποτελεσματική, πρέπει ο εκπαιδευτικός να πάρει υπόψη του τις αρ-

χές και τους νόμους της μάθησης. Άλλωστε σύμφωνα με τον Gagné διδασκαλία σημαί-

νει ένα σύνολο ενεργειών στις οποίες θα προβεί ο εκπαιδευτικός προκειμένου να προ-

καλέσει, να ενεργοποιήσει, να ενισχύσει και να προωθήσει τη μάθηση (Φλουρής, 

2003). Η διδασκαλία επομένως στην ευρύτερη μορφή της ασχολείται με τη παροχή ευ-
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καιριών μάθησης στους εκπαιδευομένους. Η εξέταση της φύσης της διδασκαλίας ακο-

λουθεί την εξέταση της φύσης του περιεχομένου της μάθησης. 

 

Η γενική όμως έννοια του όρου «διδασκαλία» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μαθημάτων, 

τη διαχείριση αυτών, τις μεθόδους της πρόσωπο με πρόσωπο ή δια ζώσης διδασκαλίας, 

τη παροχή επιπρόσθετων ευκαιριών μάθησης, την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση 

από τους μαθητές. Στα αναφερόμενα πλαίσια, ακόμη και αν η αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου είναι ελάχιστη, ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής και 

διαχειριστής του μαθησιακού περιβάλλοντος ασκεί σημαντική επίδραση. 

 

1.4 Ηλεκτρονική μάθηση 

  

Ως ηλεκτρονική μάθηση, «η-μάθηση» ("e-learning") ορίζεται το είδος μάθησης που 

βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών, των 

εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ο Aldrich (2004) αναφέρεται στην 

ηλεκτρονική μάθηση, ως ένας ευρύς συνδυασμός διαδικασιών, περιεχομένου και υπο-

δομών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσό-

τερων μερών της μαθησιακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της 

διανομής. 

  

Τα κοινά χαρακτηριστικά ως προς τα οποία αντιμετωπίζεται η ηλεκτρονική μάθηση 

ομαδοποιούνται ως:  

 H ηλεκτρονική μάθηση εξαρτάται από τη συνδυασμένη χρήση ΤΠΕ και δικτύ-

ων, μέσω διαδραστικών ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να διοχετευτεί 

το εκπαιδευτικό υλικό και οι πληροφορίες μεταξύ των συμμετεχόντων στη δια-

δικασία της μάθησης. 

 H ηλεκτρονική μάθηση είναι δυνατόν να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη 

παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα ή να είναι υποκατάστατο αυτής. 

 H ηλεκτρονική μάθηση διεξάγεται υπό κάποια μορφή εποπτείας. 

 H ηλεκτρονική μάθηση δεν επικαλύπτει ηλεκτρονικά την εκτέλεση της παραδο-

σιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά προσφέρει εναλλακτικές προσεγγίσεις 

στη διδασκαλία και τη μάθηση, ώστε αν οι δύο μορφές συνδυαστούν συστημα-

τικά, να παράγονται εισροές – διαδικασίες και εκροές - ανατροφοδοτήσεις 

(feedback). 
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 Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική μάθηση σύγ-

χρονα ή ασύγχρονα. 

 H ηλεκτρονική μάθηση αναφέρεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση της μάθη-

σης καθώς σε όρους ΣΔΜ διευκολύνει την αυτο-μάθηση και την εξατομίκευση. 

 

Η αναφερόμενη ομαδοποίηση καθορίζει τις δύο βασικές κατηγορίες της ηλεκτρονικής 

μάθησης:  

 τη μάθηση που είναι βασισμένη στον υπολογιστή (Computer-based-learning) 

 τη μάθηση που είναι βασισμένη στο διαδίκτυο (Internet-based-learning) 

 

Σχήμα 1: Βασική κατηγοριοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης 

 

Στις δύο μορφές σύγχρονη και ασύγχρονη της ηλεκτρονικής μάθησης, ο εκπαιδευόμε-

νος έχει πλήρη έλεγχο του ρυθμού της προόδου του, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται 

από τον εκπαιδευτικό. Ειδικότερα, στη σύγχρονη εκπαίδευση, ο εκπαιδευόμενος και ο 

εκπαιδευτικός βρίσκονται ταυτόχρονα στο διαδίκτυο και η εκπαίδευση πραγματοποιεί-

ται σε πραγματικό χρόνο ως μορφή διάλεξης από τον εκπαιδευτικό, με τη βοήθεια και 

ερωτοαπαντήσεων που ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ασύγχρονη 

εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό εμπλουτισμένο συνήθως με πολυμέσα, είναι διαθέ-

σιμο σε διακομιστή (web server) του διαδικτύου και ο εκπαιδευόμενος ελέγχει τον χρό-

νο και τον ρυθμό της μελέτης σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα και την εκπαιδευτική ανά-

γκη που θέλει να καλύψει. Σύμφωνα δε με τον Garrison (2000) η ασύγχρονη γραπτή 

επικοινωνία ενθαρρύνει τον προβληματισμό και την ακρίβεια.  

 

Επιπλέον πρέπει να αναφερθούν και δύο ακόμη διαχωρισμοί της ηλεκτρονικής μάθη-

σης, βάσει του μοντέλου όπου αυτή στηρίζεται και είναι η συνεργατική (collaborative) 

και η ατομική (independent study). Βασικά πλεονεκτήματα της ασύγχρονης συνεργατι-

κής μάθησης είναι η άνεση και ευελιξία εξαιτίας του τρόπου πρόσβασης στο εκπαιδευ-

Ηλεκτρονική 
μάθηση 

Χωρίς διαδίκτυο 

Με διαδίκτυο 

Σύγχρονη 
(online) 

Ασύχρονη 
(offline) 
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τικό υλικό, η διεύρυνση του χρόνου προβληματισμού και απόκρισης του εκπαιδευομέ-

νου, στοιχείο που ίσως στερείται η παραδοσιακή τάξη. Ωστόσο η ασύγχρονη μάθηση 

σχετίζεται κυρίως με την εξατομικευμένη μάθηση, εφόσον ο διάλογος συνήθως περιο-

ρίζεται μεταξύ εκπαιδευομένου και εκπαιδευτικού, ενώ η επικοινωνία με τους άλλους 

εκπαιδευομένους είναι σχετικά μικρή. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά με τη σύγχρονη 

μάθηση που συνδέεται περισσότερο με τη συνεργατική μάθηση, με βασικό πλεονέκτη-

μα κατά τον Jonassen (2000) να είναι η αίσθηση της αμεσότητας των ζωντανών αλλη-

λεπιδράσεων που δημιουργούν κίνητρα για συνεισφορά.  

 

Ο προβληματισμός σχετικά με τους παράγοντες για τη δημιουργία αποτελεσματικού 

περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, οδήγησαν τον Khan το 2005 στην ανάπτυξη 

πλαισίου οχτώ διαστάσεων, οι οποίες είναι: 

 Η παιδαγωγική διάσταση 

 Η τεχνολογική διάσταση 

 Η διασύνδεση 

 Η αξιολόγηση 

 Η διαχειριστική διάσταση 

 Η υποστήριξη των πόρων 

 Η ηθική 

 Η θεσμική 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι πτυχές της ηλεκτρονικής μάθησης ανα-

φορικά με τη τεχνολογική της διάσταση που σχετίζεται με τα ζητήματα υποδομής της 

(Ξανθοπούλου, 2016).  

  

Πίνακας 1: Οι τεχνολογικές πτυχές της ηλεκτρονικής μάθησης 

Α/Α Λειτουργία Περιγραφή 

1. Αρχική σελίδα course 

(course homepage) 

Το σημείο από όπου ο εκπαιδευόμενος αρχίζει την πε-

ριήγησή του στο course 

2. Περιεχόμενο course 

(course content) 

Οι πληροφορίες που αποστέλλονται από τον εκπαιδευ-

τικό και συμπεριλαμβάνουν multimedia, διαλέξεις, α-

ναγνώσεις, εργασίες, προσομοιώσεις, παρουσιάσεις, 

συνδέσμους  

3. Chat room Ένας χώρος που εμφανίζεται στην οθόνη για τη συγ-

χρονισμένη συνομιλία μεταξύ των συμμετεχόντων μέ-

σω ενός στιγμιαίου κειμένου 
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4. Πίνακας συζήτησης 

(discussion board) 

Ένα έγγραφο ή ομάδα εγγράφων για ασύγχρονες α-

νταλλαγές μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών 

5. Ανακοινώσεις 

(announcements) 

Μία οθόνη που σχετίζεται με τις ανακοινώσεις του 

course προς τους συμμετέχοντες 

6. Ημερολόγιο  

(calendar) 

Ένα πλέγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κα-

θοριστούν συναντήσεις και άλλα tasks σε συγκεκριμέ-

νες ημερομηνίες 

7. Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

(external links) 

Μία λίστα από ιστοσελίδες που σχετίζονται με το 

course 

8. Εργασίες για το σπίτι 

(homework dropbox) 

Μία τοποθεσία για τους εκπαιδευόμενους όπου καταθέ-

τουν τις εργασίες τους προς προεπισκόπηση και αξιο-

λόγηση από τους εκπαιδευτικούς 

9. Βαθμολογίες 

(grade book) 

Μία καταγραφή της βαθμολογίας των εκπαιδευομένων 

καθώς και πώς αυτή διανέμεται 

10. Κέντρο αλληλογραφί-

ας (e-mail centre) 

Ένα μέσο για την αποστολή προσωπικών e-mail   

11. Προσωπική αρχική 

σελίδα (personal 

homepage) 

Μία προσωπική εισαγωγή των εκπαιδευομένων και των 

εκπαιδευτικών 

 

Οι πλέον γνωστοί τύποι εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης είναι: 

 Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ή ηλεκτρονικών τάξεων) (Learning Man-

agement Systems (LMS)) 

 Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses 

(MOOCs)) 

 Τα Ευφυή Διδακτικά Συστήματα (Intelligent Tutoring Systems (ITS)) 

 Προσαρμοστικά & Ευφυή Υπερμεσικά Συστήματα (Adaptive & Intelligent Hy-

permedia Systems (AIHS)) 

 Τα Συστήματα Δοκιμασίας και Εξέτασης (Tests and Quiz Systems) 

 Άλλοι τύποι ειδικού σκοπού (όπως: Εκπαιδευτικών παιγνίων, εικονικής πραγ-

ματικότητας, αποθετήρια εκπαιδευτικών αντικειμένων, wikis, blogs) 

 

Τα αναφερόμενα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αποτελούν διαδραστικά και ευχάριστα 

μαθησιακά περιβάλλοντα με πολλαπλές πηγές που διαχέουν τη γνώση ενισχύοντας τις 

θετικές πτυχές της ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ στις αρνητικές μπορούν να υπολογι-

στούν οι παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων (Ξανθοπούλου, 2016).  

   

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα μοντέλα ένταξης της ηλεκτρονικής μάθησης 

στην εκπαίδευση. 
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Σχήμα 2: Τύποι ένταξης ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση, (διασκευή από Al-

gahtani, 2011) 

 

Η ηλεκτρονική μάθηση με την έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί συχνή 

επιλογή ενηλίκων που για λόγους επαγγελματικής ή προσωπικής ανάπτυξης ικανοτή-

των και δεξιοτήτων οδηγούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Στο εξωτερικό σημειώνεται 

και ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών σχολικής ηλικίας, που επιλέγουν να παρακολου-

θήσουν μαθήματα από απόσταση είτε από ενδιαφέρον για μαθήματα που δεν διδάσκο-

νται στο συμβατικό σχολείο είτε γιατί αναγκάζονται από τις συνθήκες διαμονής σε δυ-

σπρόσιτες περιοχές που δυσχεραίνουν τη πρόσβαση στη συμβατική εκπαίδευση 

(Holmberg, 2005). Οι μαθητές αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην 

αυτοδύναμη μορφή εκπαίδευσης από απόσταση ή τη συμπληρωματική. Η αυτοδύναμη 

εφαρμόζεται ως μοναδική μέθοδος εκπαίδευσης, που λειτουργεί ανεξάρτητα από τη 

συμβατική. Δημόσιοι ή ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί, που είναι θεσμοθετημένοι 

και αναγνωρισμένοι από την εκάστοτε πολιτεία, παρέχουν ολοκληρωμένα προγράμμα-

τα σπουδών και δίνουν υπό προϋποθέσεις,  ισότιμους τίτλους με αυτούς του συμβατι-

κού σχολείου. Στην περίπτωση της συμπληρωματικής σχολικής εκπαίδευσης από από-

σταση, η μέθοδος εφαρμόζεται παράλληλα με τη συμβατική και εκπαιδευτικοί οργανι-

σμοί παρέχουν μαθήματα, με κύριο σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών 

και την υποστήριξη του συμβατικού σχολείου. Οι μαθητές, είτε ενισχύονται διδακτικά 

στα μαθήματα που εμφανίζουν δυσκολίες κατανόησης, είτε αποκτούν ανώτερου επιπέ-

δου γνώσεις από αυτές που προσφέρει το σχολείο στη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαί-
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δευσής τους, με τη παρακολούθηση μαθημάτων που ανήκουν στη σφαίρα των ενδιαφε-

ρόντων ή των ταλέντων τους ή συμμετέχουν σε σχολικά δίκτυα παγκόσμιας εμβέλειας 

υλοποιώντας προγράμματα κοινής θεματολογίας (Βασάλα, 2005). Στο εξωτερικό, τα εξ 

αποστάσεως σχολικά προγράμματα σπουδών που αφορούν και τη Δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση, πραγματοποιούνται με χρήση του διαδικτύου και ασύγχρονα μέσα τεχνολο-

γίας και φαίνεται να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των μαθητών, αφού παρουσιά-

ζουν συνεχώς αυξητική τάση στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες (Queen & Lewis, 

2011). Στην Ελλάδα, καταγράφονται μόνο μεμονωμένες προσπάθειες συμπληρωματι-

κής εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς από 

εκπαιδευτικούς ή από ιδιωτικά σχολεία (Παπαθανασίου & Μανούσου, 2011; Ψαλλιδάς 

& Μανούσου, 2011). Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια συμπληρωματικής δευτερο-

βάθμιας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λειτούργησε πιλοτικά για τους ομογενείς μαθητές, 

με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της ελληνομάθειάς τους και υλοποιήθηκε από 

το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης (Αναστασιάδης, 2014, όπως αναφ. στο Σκουλαρίδου & Μαυ-

ροειδή, 2016, σ. 5). Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας κάνει προσπάθειες προς την 

κατεύθυνση της ηλεκτρονικής μάθησης με την ψηφιοποίηση των σχολικών βιβλίων και 

τη συγκέντρωση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετή-

ριο Μαθησιακών Αντικειμένων – Φωτόδεντρο. 

 

1.5 Μικτή μάθηση 

 

Ο όρος «μικτή», «υβριδική» ή «συνδυασμένη» μάθηση και διδασκαλία  ("blended 

learning" ή "mixed learning") αναφέρεται στα διδακτικά μοντέλα που συνδυάζουν τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη παραδοσιακή τάξη (αίθου-

σα ή εργαστήριο) με τη χρήση των σύγχρονων ή ασύγχρονων εκπαιδευτικών δραστηρι-

οτήτων που προσφέρονται από απόσταση μέσω διαδικτύου. Οι προβληματισμοί που 

αναδύονται από τον αναφερόμενο ορισμό αφορούν στο μερίδιο που έχουν οι δύο μορ-

φές μάθησης στη μικτή προσέγγιση. Αναλυτικότερα, ο όρος μικτή μάθηση χρησιμοποι-

είται για να περιγράψει τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις (Αναστασιάδης, 2006): 

 Τον συνδυασμό ή την ανάμειξη ποικίλων μορφών δικτυακής τεχνολογίας, με 

σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στόχου. 

 Τον συνδυασμό παιδαγωγικών προσεγγίσεων με στόχο την παραγωγή θετικού 

μαθησιακού αποτελέσματος με ή και χωρίς τη χρήση διδακτικής τεχνολογίας. 
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 Τον συνδυασμό οποιασδήποτε μορφής διδακτικής τεχνολογίας με δια ζώσης δι-

δασκαλία. 

 Τον συνδυασμό ή την ανάμειξη διδακτικής τεχνολογίας σε πραγματικές εργασι-

ακές συνθήκες (Driscoll, 2002). 

 

Όπως υποστηρίζουν οι Derntl και Motsching-Pitrik (2004), για να καταλάβει κανείς 

καλύτερα την έννοια της ανάμιξης της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας με τη μάθη-

ση που βασίζεται στον Ιστό, θα πρέπει να τη συγκρίνει με τα συμβατικά σενάρια μάθη-

σης που πραγματοποιούνται σε συνθήκες τάξης. Ενώ η συμβατική μάθηση αποσκοπεί 

κι επικεντρώνεται κυρίως στη μετάδοση πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό στο μαθη-

τή (θεωρίες, μέθοδοι και γεγονότα), 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 δεξιότητές του και οι οποίες προσδι-

ορίζουν τις κοινωνικές του σχέσεις. 

 

Επεξηγηματικά, το μικτό μοντέλο μάθησης δεν ταυτίζεται με τα διαδικτυακά μαθήματα 

ή με τα μαθήματα που κάνουν χρήση ΤΠΕ ως συμπληρωματικών υλικών και εργαλείων 

διδασκαλίας, καθώς στην εφαρμογή του γίνεται εξ ολοκλήρου αναδιατύπωση του πλαι-

σίου του μαθήματος και αναδιοργάνωση των διαδικασιών της διδασκαλίας και της μά-

θησης. Στον πυρήνα αυτού του επιχειρήματος είναι η ποιότητα και η ποσότητα της αλ-

ληλεπίδρασης και η αίσθηση της δέσμευσης σε μια κοινότητα διερεύνησης και μάθη-

σης, που επιτυγχάνεται μέσω της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης της τεχνολογίας επι-

κοινωνιών διαδικτύου με την παράλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων ενός παρα-

δοσιακού μαθήματος που εμπεριέχει συναντήσεις και διαλέξεις. Ο σκοπός είναι να ενι-

σχυθεί η δημιουργία ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης το οποίο επικε-

ντρώνεται στη νοηματοδοτημένη μάθηση και την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομέ-

νων με τη διεξαγωγή και διερευνητικών εργασιών. 

 

Εν κατακλείδι, η συνθετική αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών, εργαλείων web 2.0, 

παιδαγωγικών θεωριών και διδακτικών πρακτικών, καθιστούν τη μικτή μάθηση μία α-

ξιόλογη διδακτική στρατηγική, η οποία μπορεί να ανταποκριθεί στις ποικίλες – ομαδι-

κές και ατομικές – μαθησιακές απαιτήσεις. 

Η πιο διαδεδομένη άποψη για την οικοδόμηση της γνώσης στηρίζεται στη παραδοχή 

που περιστρέφεται γύρω από τις εξής ιδέες: στην ίδια τη δραστηριότητα του μαθητευό-
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μενου ως αυτόνομου όντος που μαθαίνει μέσα από την πράξη (ανακαλυπτική μάθη-

ση),  στην προσφορά ευνοϊκών για τη μάθηση καταστάσεων, δηλαδή την αναγκαιότητα 

της διδακτικής και της παιδαγωγικής στη διαμεσολάβηση του εκπαιδευομένου και στο 

ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος (σε ό,τι ο μαθητής δεν μπορεί να κάνει μόνος του 

αλλά το πετυχαίνει με τη βοήθεια του άλλου) και τέλος στη χρήση γλωσσικών και συμ-

βολικών μορφών για επικοινωνία και αναπαράσταση. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές και 

διδακτικές προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι τα υπολογιστικά μαθησιακά 

περιβάλλοντα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο τέτοιο, ώστε να διευκολύνουν τις 

ενεργητικές, εποικοδομιστικές και συνεργατικές διαδικασίες μάθησης. Ωστόσο, ανάμε-

σα σε κάθε μοντέλο μάθησης με τη βοήθεια των ΤΠΕ και στην παραδοσιακή σχολική 

μάθηση, ενέχονται πολλές δυνατότητες, αλλά και κάποιες αμφισβητήσεις για τις βε-

βαιότητες αποτελέσματος. Η ισχύς όμως των βασικών προϋποθέσεων της Τεχνολογικής 

Παιδαγωγικής Γνώσης του Περιεχομένου, της παιδαγωγικής αξιοποίησης της μικτής 

μάθησης, του ελέγχου της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων μέσων και της ε-

νημέρωσης φαίνεται ότι άρουν τις αμφισβητήσεις. Επιπρόσθετα σε κάθε διδακτική 

στρατηγική δεν πρέπει να αγνοείται ότι τα μαθησιακά περιβάλλοντα που κάνουν χρήση 

των ΤΠΕ οφείλουν να βοηθούν τους μαθητές να κατανοούν και όχι να απομνημονεύ-

ουν, να προάγουν τον μετασχηματισμό των ιδεών και όχι να παγιώνουν στερεοτυπικές 

αναπαραστάσεις, να γεφυρώνουν τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρο στο σχολείο 

με αυτές που συνιστούν αυθεντικές πολιτισμικές δραστηριότητες και να χρησιμοποιούν 

με κριτικό, δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο τις γνώσεις, την περιέργεια και την φα-

ντασία τους. 

 

1.5.1 Σχετικές έρευνες για μικτή μάθηση 

 

Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε προγράμματα μικτής 

διδασκαλίας επιτυγχάνουν τα ίδια ή καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, πέρα από τη 

μεγαλύτερη ικανοποίηση που αισθάνονται συμμετέχοντας σε μια καινοτόμο τεχνολογι-

κά υποστηριζόμενη εκπαιδευτική διαδικασία (Carrison & Kanuka, 2004; Heterick & 

Twigg, 2003). Συγχρόνως καταγράφονται υψηλότερα αποτελέσματα στις παραδοσιακές 

εξετάσεις, καθώς οι μαθησιακές επιδόσεις των σπουδαστών βελτιώνονται σε σχέση με 

την παραδοσιακή εκπαίδευση (Heterick & Twigg, 2003). Είναι προφανές όμως πως εμ-

φανίζονται και προβλήματα στο μικτό μοντέλο εκπαίδευσης. Προκειμένου να εξετα-

στούν τα προβλήματα, προτιμάται μέρος της προετοιμασίας της υβριδικής διδασκαλίας 

να είναι η καταγραφή και η κατανόηση (μέσω ποιοτικής έρευνας) του τρόπου που οι 
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εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρονται από 

απόσταση μέσω διαδικτύου και είναι ενσωματωμένες και στη παραδοσιακή δια ζώσης 

διδασκαλία.  

 

Η θετική συνδρομή της μικτής μάθησης κατά την Gray (2006), σχετίζεται με τη δημι-

ουργία συνεργατικού πλαισίου μάθησης ως δυναμικού, ενώ κατά τους Dziuban, 

Hartman και Moskal (2004), με τους μηχανισμούς διαμορφωτικής και τελικής αξιολό-

γησης για τον εκπαιδευτικό και για τους μαθητές και οι οποίοι ενσωματώνονται στη 

μαθησιακή διαδικασία. 

 

Ωστόσο, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μέθοδος η οποία να εγγυάται τη μάθηση σε πε-

ριβάλλοντα μικτής μάθησης (Valiathan, 2002; Rosbottom, 2001). Για τον λόγο αυτό και 

οι Dziuban, Hartman και Moskal (2004) υποστηρίζουν ότι για τη μέγιστη δυνατή επιτυ-

χία του μικτού μοντέλου μάθησης απαιτείται μια καλά οργανωμένη διδακτική προσέγ-

γιση, η οποία να περιλαμβάνει ένα διδακτικό μοντέλο βασισμένο σε εκπαιδευτική θεω-

ρία, υλικοτεχνική υποδομή καθώς και μηχανισμούς διαμορφωτικής και τελικής αξιολό-

γησης. Πάνω σε αυτή τη διάσταση οι ίδιοι (2004) υποστηρίζουν ότι, η μικτή μάθηση θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια παιδαγωγική προσέγγιση η οποία συνδυάζει τη δυνα-

τότητα κοινωνικοποίησης που παρέχουν οι συνθήκες της φυσικής τάξης με τις μαθησι-

ακές δραστηριότητες που εμπλέκουν ενεργά το μαθητή και προσφέρονται σε διαδικτυ-

ακό περιβάλλον. 

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι παράμετροι εκείνες που θα πρέπει να λάβει κανείς υπό-

ψη κατά την αναδιατύπωση ενός πλαισίου μαθήματος ώστε να δημιουργηθεί ένα απο-

τελεσματικό περιβάλλον μικτής μάθησης είναι, εκτός από τη πολιτική του ιδρύματος αν 

η περίπτωση σχετίζεται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή τη κατάρτιση, οι προσφερό-

μενοι μαθησιακοί πόροι, ο σχεδιασμός των μαθημάτων και του εργαλείου (από υλικο-

τεχνική, οικονομική και παιδαγωγική σκοπιά), και η παρεχόμενη υποστήριξη (παροχή 

εργαστηρίου υπολογιστών, τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη από διδάσκοντες). Σύμφω-

να με τους Chou & Liu (Chou & Liu, 2005), η αναδιατύπωση συνεπάγεται μετατόπιση 

του ελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας προς τους ίδιους τους μαθητές, η οποία επιδρά 

θετικά στη μαθησιακή τους αποτελεσματικότητα, σε αντιδιαστολή με παραδοσιακά πε-

ριβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης. Σύμφωνα δε με τους ίδιους, η επίδοση των μα-

θητών διαμορφώνεται από τέσσερις βασικούς παράγοντες: την κατάκτηση των μαθησι-
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ακών στόχων, την προσωπική αντίληψη του καθενός για την αποδοτικότητά του, την 

ικανοποίηση που τους προσφέρει το μάθημα και το γενικότερο κλίμα και πλαίσιο του 

μαθήματος. 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει πολλαπλές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες για να 

διαφανούν και να εξελιχθούν απαιτούν σύμφωνα με τους μελετητές τη χρήση σύγχρο-

νων και ασύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας, που θα καλύπτουν κατά ένα μέρος τις 

επιλογές των εκπαιδευομένων για τη μορφή επικοινωνίας που προτιμούν (Moore, 1989, 

Curtis & Lawson 2001). 

Με δεδομένο ότι η ηλεκτρονική μάθηση αφορά ακόμη κύρια τη Τριτοβάθμια εκπαίδευ-

ση και λιγότερο τη Δευτεροβάθμια, οι προηγούμενες καταγεγραμμένες διαπιστώσεις αν 

και προέκυψαν από τη πρώτη περίπτωση, η γενικότητα του περιεχομένου τους παράλ-

ληλα με τη σημαντικότητά τους επιβάλλει την αναφορά τους. 

 

Συμπερασματικά η μικτή μέθοδος μάθησης ως συνδυασμός των πλεονεκτημάτων της 

σύγχρονης επικοινωνίας συνεισφέρει στην ασύγχρονη, ενισχύοντας τη συμμετοχή προς 

ολοκλήρωση των μαθησιακών στόχων.  

 

Τα μαθηματικά δεν είναι μόνο ένα σύνολο γνώσεων και κατάκτηση συγκεκριμένου ε-

πιπέδου ικανοτήτων, αλλά μία διαδικασία και συνεπώς οι στόχοι που τίθενται εκφράζο-

νται πληρέστερα όχι μόνο με όρους διατηρήσιμης συμπεριφοράς, αλλά και με όρους 

δραστηριοτήτων. Η βασική αυτή αρχή ενθαρρύνεται και προωθείται από τη χρήση ενός 

Συστήματος διαχείρισης μάθησης κατά την εφαρμογή μικτής διδασκαλίας. Άλλωστε οι 

νέες τεχνολογίες διαδικτύου υποστηρίζουν και τη συνεργασία των μαθητών, χωρίς να 

αποκλείουν την ευγενή άμιλλα (Noss & Hayles, 1996b). 

 

1.6 Οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στην 

Eκπαίδευση 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δρα-

στηριότητας οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με αποτέ-

λεσμα να ταυτιστούν με ότι χαρακτηρίζεται ως ανάπτυξη. Η ραγδαία ανάπτυξη και ε-

ξάπλωσή τους είχε ως συνέπεια την είσοδό τους και στο χώρο της εκπαίδευσης, επιφέ-
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ροντας μία νέα δυναμική στη σχολική πράξη, αλλά και έντονες συζητήσεις στην εκπαι-

δευτική κοινότητα, σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της εισαγωγής. 

  

Το ακρωνύμιο ΤΠΕ περιλαμβάνει τις τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία 

πληθώρας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας, όπως εικόνες, ήχους και βίντεο, 

καθώς και τα μέσα που τις μεταφέρουν (Κόμης, 2004). Οι ψηφιακές υποδομές των ΤΠΕ 

παρέχουν δυνατότητα για τη πρόσβαση, την αναζήτηση, διαμόρφωση, επεξεργασία, 

ανάλυση και παραγωγή της πληροφορίας καθώς και τη παρουσίασή της. Το 1948 δη-

μοσιεύτηκε η μαθηματική θεωρία της επικοινωνίας στη προσπάθεια να κατανοηθούν οι 

ΤΠΕ (Shannon, 1948). Μεταξύ όμως της μεταφοράς της πληροφορίας και της επικοι-

νωνίας υπάρχει θεμελιώδης διαφορά, αφού η μετάδοση πληροφορίας μεταξύ δύο αν-

θρώπων κρίνεται ως επιτυχημένη όταν ο αποδέκτης μπορεί να αναπαράγει το μήνυμα 

του αποστολέα, ενώ η επικοινωνία είναι επιτυχημένη, όταν μπορεί να υπάρξει κάποια 

μορφή κοντινής κατανόησης.  

 

Η κατανόηση των αρχών και αξιωμάτων των ΤΠΕ και η αναγκαιότητα χρήσης τους 

στην εκπαίδευση γίνεται όλο και περισσότερο φανερή, αφού αυτές δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για: 

 πολυτροπικότητα περιεχομένου, ενσωματώνοντας εικόνες, ήχους, ταινίες, υπερ-

κείμενο,  

 μετασχηματισμό των ρόλων από τη μετωπική διδασκαλία στην πολυσυλλεκτική, 

πολυμεσική, συνεργατική μάθηση και διδασκαλία, 

 ενεργοποίηση της διαδικασίας της μάθησης και της κριτικής σκέψης, 

 μετασχηματισμό της διαδικασίας της μάθησης από εξαναγκαστικό σε ενδιαφέ-

ρον και διασκεδαστικό έργο, 

 προσαρμογή της διδακτικής διαδικασίας ατομικά και με άμεση ανάδραση, 

 επέκταση και ανάπτυξη χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς, 

 ενσωμάτωση και προσαρμογή διαφόρων ομάδων και 

 αντιρατσιστική και αντισεξιστική εκπαίδευση. 

 

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, η πρόοδος των ΤΠΕ και η ένταξή τους στην εκπαι-

δευτική διαδικασία, ευελπιστεί και μπορεί να δώσει λύσεις σε διδακτικά και μαθησιακά 

προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά, καθώς οι ΤΠΕ μπορούν να διεγείρουν, να 
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παρακινήσουν και να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για τη μάθηση 

και να δημιουργήσουν μία κουλτούρα επιτυχίας. 

 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ξεκίνησε τη 

δεκαετία του 1980. Στην Ελλάδα η εισαγωγή τους σημειώθηκε την ίδια δεκαετία πρώτα 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κυρίως στα Τεχνικά και Πολυκλαδικά Λύκεια και 

στη συνέχεια στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η πάροδος των ετών εδραιώνει τη πεποί-

θηση στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, ότι οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν 

στον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης ώστε εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι να γί-

νουν περισσότερο ευέλικτοι στη σύγχρονη πραγματικότητα. 

  

Η εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνδυάζεται με διάφορες στρα-

τηγικές οι οποίες κατά τον Jonassen (1994) είναι:  

 η συνεργατική μάθηση (collaborative learning), 

 η διαλογική μάθηση (conversational – learning dialectics), 

 η αναστοχαστική μάθηση (reflective learning), 

 η αναπλαισιωμένη μάθηση (contextualized learning), 

 η ενεργητική μάθηση (active learning), 

 η εποικοδομητική μάθηση (constructive learning), 

 η εκούσια – θεληματική μάθηση (intentional learning) και 

 η πολυσύνθετη – πολυσυλλεκτική μάθηση (comlex learning). 

 

Ωστόσο από τη χρήση τους αναδύονται και νέες, όπως οι ομάδες συνομιλιών – διαλε-

κτικής (discussion groups), οι πίνακες ανακοινώσεων, οι δυνατότητες σύγχρονης επι-

κοινωνίας και τηλεδιάσκεψης ή ασύγχρονης επικοινωνίας (Jonassen, 1994). 

 

Όπως αποδεικνύουν οι ερευνητικές μελέτες για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, τα αποτελέσματα που αποκομίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τη χρή-

ση τους κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική κοινότητα να 

αναζητά συνεχώς ένα θεσμικό, τεχνολογικό και παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησής τους. 

Η ενσωμάτωση όμως των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν αποτελεί ένα απλό θέμα, αλλά 

τουναντίον ένα ζήτημα που συνοδεύεται από μία πολυπλοκότητα με παραμέτρους που 

αφορούν εκτός από την υιοθέτηση ευελιξίας του σχολικού περιβάλλοντος για τη διαδι-

κασία της μάθησης στη κατεύθυνση υλοποίησης συνεργατικών δραστηριοτήτων επι-
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πρόσθετα και τις προϋποθέσεις της επάρκειας των εκπαιδευτικών ως προς τον απαιτού-

μενο ψηφιακό εγγραμματισμό καθώς και τη σοβαρότητα της στάσης τους ως προς τα 

ηθικά ζητήματα που συνεπάγεται η χρήση των Η/Υ, την ανάγκη για μία μεθοδευμένη 

καθοδήγηση των μαθητών στην εφαρμογή τους, ώστε  τελικά αυτοί να αποκομίσουν 

όλα τα οφέλη της αλληλεπίδρασης με τα τεχνολογικά μέσα που σχετίζονται με τη μά-

θησή τους, αποκτώντας ταυτόχρονα την υπολογιστική κουλτούρα που απαιτεί το παρόν 

και φυσικά το μέλλον τους.  

 

Επεξηγηματικά, η επιτυχία κάθε διδακτικού εγχειρήματος προϋποθέτει τη καλή γνώση 

από τον εκπαιδευτικό της δημιουργίας εναλλακτικών ιδεών των μαθητών από τη συμ-

βολή της διδασκαλίας με ΤΠΕ, τον τρόπο με τον οποίο η χρήση των κατάλληλων τε-

χνολογικών μέσων θα άρει τις δυσκολίες αναπαράστασης εννοιών, θα τις μοντελοποιή-

σει και θα τις μετασχηματίσει με σκοπό να στηριχθούν οι πλέον κατάλληλες διδακτικές 

και παιδαγωγικές στρατηγικές (Τζιμογιάννης, 2010). 

 

Βέβαια η τεχνολογία δεν πρέπει να θεωρείται ή να αντιμετωπίζεται ως πανάκεια για 

κάθε εκπαιδευτικό πρόβλημα, αλλά ως ένα ευέλικτο εργαλείο για την επίτευξη εκπαι-

δευτικών στόχων. Η αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας είναι ένα πολύπλευρο θέμα που 

προφανώς εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες πλην των ΤΠΕ. 

 

1.6.1 Η ψηφιακή τεχνολογία στη μαθηματική εκπαίδευση 

 

Οι μαθητές συνήθως δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα μαθηματικά και δεν αντιλαμ-

βάνονται ακριβώς πώς τους χρησιμεύουν στη ζωή τους, αφού συχνά φαίνονται αποστα-

σιοποιημένα από την καθημερινότητά τους. Στη παρουσίασή τους συνήθως χρησιμο-

ποιείται ο τυπικός μαθηματικός φορμαλισμός και οι στατικές παραστάσεις των μαθη-

ματικών εννοιών χωρίς τεχνολογία, με αποτέλεσμα το ζήτημα της κατανόησης των εν-

νοιών να επιβαρύνεται με το πώς τις αναπαριστούμε και πολύ περισσότερο γιατί να τις 

αναπαριστούμε με τον τρόπο αυτό. Το θέμα επιφορτίζεται και από το άγχος που δημι-

ουργείται από την ανάγκη ετοιμασίας για τις εξετάσεις και οι μαθητές τελικά απομα-

κρύνονται από το να κατανοήσουν το γνωστικό αυτό αντικείμενο και να το αγαπήσουν.  

 

Η ψηφιακή τεχνολογία στοχεύει να καλύψει την ανάγκη δημιουργίας μαθησιακών πε-

ριβαλλόντων όπου να κυριαρχούν η δράση, ο διάλογος, το βίωμα, η έκφραση, η αναπα-

ράσταση, ο πειραματισμός, η επιστημονική στάση απέναντι στη γνώση και η συμμετο-
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χή σε πολλαπλές συλλογικότητες. Στην περίπτωση των μαθηματικών ο δυναμικός χει-

ρισμός, η παρατήρηση και οι αλληλεξαρτώμενες αναπαραστάσεις είναι οι ιδιότητες των 

εργαλείων που ενδιαφέρουν τη διδακτική των μαθηματικών. Η έμφαση δίνεται στη δια-

δικασία χρήσης της τεχνολογίας αυτής για τον εμπλουτισμό της κουλτούρας των μαθη-

τών με περισσότερο ποιοτική μαθηματική σκέψη. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνο-

λογιών στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών εστιάζει στο πώς θα χρησιμοποιη-

θούν σε πλαίσιο που να χαρακτηρίζεται από πρόσθετη παιδαγωγική αξία. 

 

1.6.1.1 Μαθηματικά λογισμικά 

 

Η Εκπαιδευτική τεχνολογία στη προσπάθεια δημιουργίας εργαλείων αποτελεσματικής 

μάθησης σχεδιάζει και αναπτύσσει λογισμικά με τη βοήθεια των οποίων ένα γνωστικό 

αντικείμενο διδάσκεται υλοποιώντας μία συγκεκριμένη παιδαγωγική φιλοσοφία και συ-

γκεκριμένη παιδαγωγική στρατηγική. Ως συνήθη μαθηματικά λογισμικά αναφέρουμε 

τα: Geometer’s Sketchpad, Cinderella, EucliDraw©, Function Probe, Cabri 3D, 

CimCalc MathWorlds, Αβάκιο, Modellus, Mathematica και Geogebra. Το τελευταίο 

είναι ένα ελεύθερο λογισμικό το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον Αυστριακό μαθηματικό 

Markus Hohenwarter, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, έχει 

βραβευθεί και έχει συγκεντρώσει κοινότητα δραστήριων μαθηματικών από όλο τον κό-

σμο.  

 

1.6.1.2 Μαθησιακά αντικείμενα 

 

Με δεδομένη τη σημαίνουσα θέση που έχει το εκπαιδευτικό υλικό στο σχεδιασμό προ-

γραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι αναγκαία η αναφορά σε ένα νέο τρόπο 

οργάνωσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου, στα μαθησιακά αντικείμενα.  

 

Ως μαθησιακά αντικείμενα ορίζονται οι συλλογές πληροφοριακών αντικειμένων, που 

συναρμολογούνται με τη χρήση μεταδεδομένων, για να ταιριάζουν στη προσωπικότητα 

και τις ανάγκες του κάθε μαθητή (Hodgins, 2000). Πολλαπλά μαθησιακά αντικείμενα 

ομαδοποιούνται σε μεγαλύτερες κατασκευές και συνδυάζονται με τρόπο, ώστε να σχη-

ματίζεται μια τεράστια ως προς το μέγεθος και τον αριθμό ποικιλία. Μία συνήθης με-

ταφορά για τα μαθησιακά αντικείμενα είναι ότι μπορούν να συγκριθούν με κομμάτια 

Lego, εφόσον μπορούν να συναθροιστούν και να συνδυαστούν με ποικίλους τρόπους 

(Hodgins & Conner, 2000). Ο συνδυασμός τους με διάφορους διδακτικούς στόχους και 
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προσεγγίσεις, δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων μάθησης. Ένας ψηφιακός πό-

ρος όμως για να χαρακτηριστεί ως μαθησιακό αντικείμενο οφείλει να ικανοποιεί λει-

τουργικές απαιτήσεις ως προς την προσβασιμότητα, την επαναχρησιμοποίηση και την 

διαλειτουργικότητα (Polsani, 2003).  

 

Στον χώρο της ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης το Φωτόδεντρο 

(http://photodentro.edu.gr/) αποτελεί την κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του Υπουρ-

γείου Παιδείας για τη συγκέντρωση, οργάνωση, αποδοτική αναζήτηση και διάθεση 

στην εκπαιδευτική κοινότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Μεταξύ των δια-

φόρων μαθησιακών αντικειμένων στο Φωτόδεντρο περιέχονται τα applets, τα οποία 

είναι προσομοιώσεις φαινομένων, πειραματικών διατάξεων, μαθηματικών μοντέλων 

και μαθηματικών σχέσεων, δηλαδή αποτελούν κατά κάποιον τρόπο μικρά εικονικά ερ-

γαστήρια. Τα applets επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τον χρήστη, καθώς του προ-

σφέρουν τη δυνατότητα μεταβάλλοντας τις παραμέτρους να δει άμεσα τα αποτελέσμα-

τα αυτής της παρέμβασής του. Ως παιδαγωγικά μέσα, τα Java Applets επηρεάζουν τη 

διδασκαλία των μαθηματικών, μεταφέροντας την εστίασή τους από τις ξεκομμένες δε-

ξιότητες, στην περιοχή της διερεύνησης των σχέσεων μεταξύ των μαθηματικών εν-

νοιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης 

 

Ως θεωρία μάθησης εννοείται ένα οργανωμένο σύνολο αρχών που ερμηνεύει τις διαδι-

κασίες μάθησης δηλαδή πως τα άτομα μαθαίνουν, με την έννοια του πώς αποκομίζουν 

νέες ικανότητες αυξάνοντας και βελτιώνοντας τη γνώση. 

 

Οι βασικές προσεγγίσεις της μάθησης που απαντώνται στη βιβλιογραφία αφορούν τη 

συμπεριφοριστική μάθηση, τη γνωστική μάθηση και τον εποικοδομισμό. Μεταξύ των 

των προσεγγίσεων αυτών υπάρχουν διαφορές στη θεώρηση της μάθησης στα ενδιάμεσα 

βήματά της αλλά και αρκετές ομοιότητες. Ο Κόμης (2000) αναγνωρίζει τρείς κύριες 

ψυχολογικές θεωρίες που αφορούν την ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων μάθη-

σης. Τις συμπεριφοριστικές, τις γνωστικές θεωρίες (τις διάφορες εκδοχές του οικοδο-

μητισμού, τη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών) και τέλος τις κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες (κοινωνιογνωστικές, θεωρία της δραστηριότητας, της κατανεμημένης και της 

εγκαθιδρυμένης γνώσης).  

 

Αυτό που ωθεί αρχικά το άτομο στην αναζήτηση της γνώσης και τη κατάκτηση της μά-

θησης μέσω διαφοροποίησης της συμπεριφοράς του, είναι η έμφυτη ανάγκη για επιβί-

ωση μετά από προσαρμογή στο περιβάλλον. Σύμφωνα όμως με τους ψυχολόγους υπάρ-

χουν και άλλα κίνητρα που σχετίζονται με τη κοινωνική φύση του ατόμου που το ω-

θούν στη μάθηση. Τα σχετικά στοιχεία των θεωριών των κινήτρων κρίνονται ενδιαφέ-

ροντα και επιβάλλεται η σύντομη καταγραφή τους μετά την αναφορά στις κύριες παι-

δαγωγικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με μοντέλα μάθησης μέσω του διαδικτύου. 

 

2.1 Συμπεριφορισμός 

 

Βασική του αρχή αποτελεί η άποψη ότι η μάθηση και η απόκτηση της γνώσης είναι α-

ποτελέσματα της αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα ερεθίσματα, που δέχεται το άτομο από 

το περιβάλλον του και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Βασικοί εκπρόσωποι 

αυτής της  θεωρίας είναι ο Pavlof  και ο Skinner, ο οποίος διαφοροποιείται δεχόμενος 

ότι η μάθηση επιτυγχάνεται με τη συνάφεια της συμπεριφοράς με τις συνέπειές της και 

όχι μέσα από τη σύνδεσή της με κάποιες αντιδράσεις.  
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Τα πλεονεκτήματα του συμπεριφορισμού όπως, το φαινόμενο της ενίσχυσης του μαθη-

τή, ο στόχος της ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων κάθε επιπέδου καθώς και η αισιόδο-

ξη στροφή και απενοχοποίηση του μαθητή, γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν από 

την προγραμματισμένη διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή, τονίζοντας την ανα-

τροφοδοτότηση του μαθητή ως μέσο παρώθησης για δράση και σκέψη (Ράπτης και Ρά-

πτη, 2007).  

 

Ο συμπεριφορισμός χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των μαθηματικών λόγω των εντυ-

πωσιακών αποτελεσμάτων του στην εκμάθηση των μηχανικών πράξεων. Το βασικό 

μειονέκτημα όμως αυτής της θεωρίας είναι το ότι δεν ερμηνεύει ικανοποιητικά τη μά-

θηση σύνθετων μορφών. Απλά υποστηρίζει ότι κάθε τέτοια μορφή αποτελείται από ένα 

σύνολο απλών καταστάσεων, των οποίων η κατανόηση ερμηνεύει και την πιο σύνθετη 

συμπεριφορά, με συνέπεια να είναι από όλους παραδεκτό πως η «μπιχεβιοριστική» 

προσέγγιση παρεμποδίζει την ανάπτυξη της ανώτερης μαθηματικής σκέψης. 

 

2.1.1 Θεωρία των ιεραρχιών μάθησης 

  

Η διδασκαλία του μαθηματικού αντικειμένου ακολουθεί μια πορεία από το απλό στο 

σύνθετο, δηλαδή η νέα γνώση θεμελιώνεται πάνω στην προηγούμενη. Οι υπόλοιπες 

θεωρίες ακολουθούν τη τακτική αυτή διαισθητικά, χωρίς να εξηγούν τους λόγους για 

τους οποίους η μάθηση απλών εννοιών αρχικά, διευκολύνει την κατανόηση των δύσκο-

λων (Ξωχέλης, 1997, σ. 123). Πρώτος ο Gagne το 1970 στη προσπάθειά του να το εξη-

γήσει αυστηρά, ανέπτυξε τη θεωρία μαθησιακών ιεραρχιών και διδακτικών συμβάντων, 

απαραίτητη για το μοντέλο του διδακτικού σχεδιασμού για την επίτευξη των στόχων. 

Άρα ο μηχανισμός της μάθησης είναι επισωρευτικός, αφού η εκμάθηση μιας νέας γνώ-

σης βασίζεται στην προηγούμενη. Είναι όμως γνωστό, πως ο τρόπος και η ταχύτητα 

εκμάθησης γνώσεων διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, άρα είναι επόμενο κάποια ά-

τομα να προσπερνούν τις απλές έννοιες και να μαθαίνουν τις πιο σύνθετες χωρίς να έ-

χουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, όταν η παρακίνηση για 

μάθηση είναι μεγάλη ή όταν το γνωστικό αντικείμενο έχει πολλές εφαρμογές και τονί-

ζεται η σημασία του (Φλουρής, 1983, σ.45). 

  

2.2 Γνωστικισμός  
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Για τους γνωστικούς ερευνητές, η μάθηση πραγματοποιείται μέσω των προσπαθειών 

του μαθητή να επεξεργαστεί ενεργά τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη 

μνήμη του. Ο μαθητής οδηγείται στη γνώση βάσει οδηγιών, επεξηγήσεων, παρουσιά-

σεων και παραδειγμάτων που του δίνονται από τον διδάσκοντα. Ο διδάσκων επομένως, 

αναλαμβάνει την εξάσκηση με ανάδραση, ώστε οι νέες πληροφορίες να αφομοιωθούν 

αποτελεσματικά και αποδοτικά από την υπάρχουσα γνωστική δομή του μαθητή. Το μο-

ντέλο διδασκαλίας που στηρίζεται στον γνωστικισμό έχει ως στόχο, να παράσχει στο 

διδάσκοντα οδηγίες και πλάνα καθοδήγησης με σκοπό να τον στηρίξουν στην καταλ-

ληλότερη επιλογή μεταξύ αυτών. 

  

2.2.1 Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών 

 

Με βάσεις στον γνωστικισμό, αναπτύχθηκε η θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορί-

ας, η οποία επιζητεί να παραλληλίσει τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολο-

γιστή με τη διαδικασία τη σκέψης. Έτσι, εστιάζει στη σημασία της αναπαράστασης της 

πρόσκαιρης γνώσης που έχει προσληφθεί με τις αισθήσεις και έχει αποθηκευθεί στη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη, ώστε στη συνέχεια αυτή να περάσει στον αποθηκευτικό χώρο 

της μακροπρόθεσμης μνήμης (Newell & Simon, 1972).  

 

Υποστηρικτές αυτού του γνωστικού ρεύματος είναι οι: R. Gagné, A. Simon και A. 

Newell, που έγινε γνωστός για την έρευνά του στη τεχνητή νοημοσύνη.  Τα προγράμ-

ματα τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνουν τη συμβολή του τομέα της λογικής, με τα 

μαθηματικά και τη μικρο-ηλεκτρονική.  

 

2.2.2 Εποικοδομισμός 

 

Ο εποικοδομσμός ή κατασκευαστισμός (constructivism) είναι μία πρόσφατη ψυχολογι-

κή θεώρηση η οποία αναλογεί τη μάθηση στη δημιουργία νοήματος από τις εμπειρίες, 

διαφορετικά από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Οι εποικοδομιστές σε αντίθεση 

με τους γνωστικιστές, οι οποίοι θεωρούν το μυαλό ως εργαλείο αναφοράς του πραγμα-

τικού κόσμου, πιστεύουν ότι το μυαλό φιλτράρει την είσοδο των δεδομένων από το πε-

ριβάλλον και παράγει τη δική του μοναδική πραγματικότητα.  

 

Ο εποικοδομισμός είναι μετα-ιδέα. Δεν αποτελεί απλά έναν τρόπο μάθησης αλλά απο-

τελεί τρόπο για το πώς επιτυγχάνεται η μάθηση. Οι προϋποθέσεις για να είναι  η μάθη-
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ση αποτελεσματική είναι η δραστηριότητα (εξάσκηση), η ιδέα (γνώση) και ο πολιτι-

σμός (πλαίσιο). 

 

Η συμβολή του εποικοδομισμού στην εκπαίδευση είναι ότι έστρεψε τη προσοχή στη 

σημασία της κατανόησης και της εμπλοκής της προηγούμενης εμπειρίας των μαθητών 

στη διαδικασία της μάθησης, πάνω στην οποία ο μαθητής θα πρέπει να έχει περισσότε-

ρο έλεγχο και ενεργό ρόλο. Ακόμη, ανέδειξε τη διαδικασία της μάθησης ως δράσης και 

αναστοχασμού πάνω σε αυτήν, καθώς και τη σημασία του παιδαγωγικού πλαισίου της 

μάθησης αλλά και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Αμφισβήτησε την άμεση διδα-

σκαλία, την ορθότητα της γνώσης οποιασδήποτε αυθεντίας, εισάγοντας μαθητοκεντρι-

κά ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης, ως ανοιχτά μοντέλα διδασκαλίας, όπου δεν προ-

σφέρονται πληροφορίες, αλλά δίνονται ερεθίσματα αναζητώντας την ανάπτυξη της κρι-

τικής γνώσης του μαθητή.  

 

Ο Piaget, ο Papert και ο Bruner είναι οι βασικοί εκπρόσωποι του εποικοδομισμού που 

όμως ανέπτυξαν διαφορετικές αντιλήψεις στην εξέλιξή του.  

 

Η  θεωρία του γνωστικού εποικοδομισμού του Piaget αναφέρεται στη στρατηγική της 

διεύρυνσης των γνωστικών σχημάτων. Ως σχήματα εννοούνται οι γνωστικές δομές του 

ατόμου που επεκτείνονται συνεχώς, με απώτερο σκοπό τη κατανόηση του κόσμου. 

 

Ο Piaget προέβαλε την ανάγκη της εξατομικευμένης μάθησης, αφού η ικανότητα αφο-

μοίωσης και προσαρμογής ποικίλλει από μαθητή σε μαθητή. Η κατανόηση αφηρημέ-

νων εννοιών, όπως είναι και οι μαθηματικές, αποτελεί γνωστικό επίτευγμα για τον μα-

θητή, δεδομένου ότι προϋποθέτει την ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας της σκέ-

ψης.  

 

Η θεωρία του κατασκευαστικού εποικοδομισμού του Papert δίνει έμφαση στον κατα-

σκευαστικό χαρακτήρα οικοδόμησης της γνώσης. Η γνώση δεν είναι απλή προσαρμογή 

στο περιβάλλον, όπως εισηγήθηκε ο Piaget, αλλά  εσωτερική γνωστική αλλαγή μέσα 

από ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην κατασκευή ενός διανοητικού έργου σε ένα 

αλληλεπιδραστικό πλαίσιο. 

 

Ο Papert ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει κάποιος,  δίνοντας ένα από τα πρώ-

τα αξιόλογα παραδείγματα εφαρμογής του εποικοδομισμού, τη γλώσσα προγραμματι-
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σμού Logo, που αποτέλεσε σταθμό στην εξέλιξη των μικρόκοσμων. Το κύριο τεχνικό 

χαρακτηριστικό της γλώσσας Logo είναι η δυνατότητα που δίνει στον χρήστη να ορίζει 

διαδικασίες τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιεί σαν νέες εντολές για τον ορισμό επό-

μενων. Στην εφαρμογή αυτή, ο  Papert θεώρησε ότι θέτοντας τον μαθητή μπροστά σε 

καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στο κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον, 

βάζει στα χέρια του νέα νοητικά εργαλεία και μεταβάλλει τη μάθηση από εξαναγκασμό 

σε αντικείμενο ανακάλυψης και ενθουσιασμού (Σολομωνίδου, 2006).  

 

2.2.3 Ανακαλυπτική θεωρία 

Η ανακαλυπτική θεωρία του Bruner, εστιάζει στη διαδικασία για ανακάλυψη της γνώ-

σης και όχι στο αποτέλεσμα.  Βασικός άξονας της θεωρίας αυτής είναι η υποβοήθηση 

των μαθητών να αφομοιώσουν τις αρχές κάθε επιστημονικού γνωστικού πεδίου βαθ-

μιαία και να καταστούν ικανοί να τις εφαρμόσουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

(Κολιάδης, 1997).  

 

2.3 Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες  

 

Η θεωρία της κοινωνικοπολιτισμικής ανάπτυξης του Vygotsky έχει ως κύρια αντίληψη 

ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζει θεμελιώδη ρόλο στη γνωστική εξέλιξη του ατό-

μου. Αντίθετα με τον Piaget, ο οποίος δέχεται ότι η ανάπτυξη προηγείται της μάθησης, 

κατά τον Vygotsky η μάθηση οδηγεί άμεσα στην ανάπτυξη, ορίζοντας με την αντίληψή 

του αυτή τον διαμεσολαβητικό ρόλο του εκπαιδευτικού στην άμεση παρέμβασή του 

στη διδασκαλία (Μακρίδου-Μπούσιου, 2005). 

 

Η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης για την οποία είναι γνωστός ο Vygotsky, αναφέρε-

ται στη διαπίστωση ότι οι μαθητές αν και στην αρχή της εμπλοκής τους σε μία δραστη-

ριότητα δεν έχουν την ικανότητα της εκτέλεσής της, είναι δυνατόν να οδηγηθούν στην 

ολοκλήρωσής της, αν διαμεσολαβήσει ο δάσκαλος ή κάποιος άλλος από το περιβάλλον 

του μαθητή, με κατάλληλη βοήθεια μόνο σε ενδιάμεσο στάδιο. 

 

Η φιλοσοφία των συστημάτων διαδικτυακών εφαρμογών στα πλαίσια σύγχρονης και 

ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, που λειτουργούν υποστηρίζοντας κοινότητες 

μάθησης με διάφορους μαθησιακούς στόχους έχει ως βάση τις αρχές του κοινωνικού 

εποικοδομισμού.  
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Γενικότερα οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και ειδικότερα ο κοινωνικός εποικοδομι-

σμός, ως η σημαντικότερη εξ αυτών, υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και είναι 

συμβατές με όλη τη νέα γενιά των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τα οποία ενσωματώ-

νουν πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, δηλαδή αμοιβαίας ε-

μπλοκής μεταξύ των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα η γνώση να οικοδομείται από κά-

θε άτομο και η μάθηση να επιτυγχάνεται συμμετοχικά, καθώς η γνώση και η νόηση δι-

αμοιράζονται στα υποκείμενα και στα περιβάλλοντά τους.  

   

2.3.1 Θεωρία της δραστηριότητας 

 

Η θεωρία της δραστηριότητας των Vygotsky, Leontiev, Luria και Nardi υποστηρίζει 

πως η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζεται από πολιτισμικά σύμβολα, λέξεις και ερ-

γαλεία που επιδρούν στη δραστηριότητα του ατόμου και τις νοητικές διεργασίες. Ως 

βασική μονάδα ανάλυσης θεωρείται η δραστηριότητα που αποτελείται από το υποκεί-

μενο (άτομο), το αντικείμενο (στόχος), τους κανόνες και τις λειτουργίες. Η δραστηριό-

τητα επιτελείται με τη μεσολάβηση εργαλείων (σήματα, γλώσσες) που δημιουργούνται 

από τα άτομα για να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους.  

 

Η θεωρία της δραστηριότητας έχει σπουδαία εφαρμογή στις έρευνες για την επικοινω-

νία ανθρώπου – μηχανής και ειδικότερα στον σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων 

με υπολογιστή (συνεργατική μάθηση), ο οποίος βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

του υποκειμένου (μαθητής), του αντικειμένου (στόχος της μάθησης) και τα διαθέσιμα 

εργαλεία. H συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή, αναφέρεται στη 

διδακτική αντίληψη, κατά την οποία, οι μαθητές ενθαρρύνονται ή και απαιτείται να συ-

νεργαστούν για την επίλυση προβλημάτων ή την υλοποίηση μαθησιακών εργασιών, 

διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τον διαμοιρασμό και τη διάδοση της γνώσης ανάμε-

σα στα άτομα μίας ομάδας. Η εφαρμογή της θεωρίας αυτής στις τεχνολογίες πληροφο-

ριών προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες για τη βελτίωση της διδασκαλίας, όπως συμβαίνει 

με τη χρήση του Παγκόσμιου Ιστού, ο οποίος παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες για διαμοί-

ραση περιεχομένου και πόρων, αυτοκατευθυνόμενη μάθηση αλλά και δια βίου μάθηση 

Το τελευταίο, είδος ευέλικτης μάθησης είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες προτε-

ραιότητες της κοινωνίας της γνώσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαδραματίζει ση-

μαντικό ρόλο στην υλοποίηση της δια βίου μάθησης, καθώς διασφαλίζει ευελιξία στο 

χώρο, τον χρόνο και τον ρυθμό της μάθησης.  Οι τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης, 
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υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, ενισχύουν τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης από 

απόσταση. 

 

2.3.2 Κοινωνιοστραφείς θεωρίες 

 

Οι κοινωνιοστραφείς θεωρίες της εμπλαισιωμένης, της κατανεμημένης, της εγκαθιδρυ-

μένης και της αυθεντικής μάθησης αποτελούν προέκταση του εποικοδομισμού. Η γνώ-

ση, σύμφωνα με αυτές, δεν μπορεί να διαχωριστεί από το πλαίσιο μέσα στο οποίο κα-

τασκευάζεται και χρησιμοποιείται (Lave & Wenger, 1991).  

 

Τα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορούν να χτιστούν on line κοινότητες 

εκπαιδευτικών και μαθητών, που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, 

αποτελούν εφαρμογές αυτών των θεωρητικών προσεγγίσεων.  

 

Οι διδακτικές στρατηγικές που ταιριάζουν περισσότερο με τη θεωρία εγκαθιδρυμένης 

μάθησης που υποστηρίχθηκε από τους Lave και Wenger, είναι μεταξύ άλλων, η βασι-

σμένη στην επίλυση προβλήματος προσέγγιση, η διεξαγωγή ομαδοσυνεργατικού πρό-

τζεκτ και οι μελέτες περίπτωσης. 

  

2.4 Θεωρίες κινήτρων 

 

Τα κίνητρα ως παράγοντες ενεργοποίησης επιδρούν με ποικίλους τρόπους στην επίδο-

ση του ατόμου και αυτό γιατί τα κίνητρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση 

τους, αν δηλαδή είναι εσωτερικά ή εξωτερικά. Τα εσωτερικά κίνητρα προέρχονται μέσα 

από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και είναι: η έμφυτη τάση για μάθηση, η επιθυμία για 

γνώση, η προδιάθεση για διερεύνηση, η εσωτερική ικανοποίηση, το ενδιαφέρον και η 

περιέργεια, ενώ τα εξωτερικά έχουν να κάνουν με την ενεργοποίηση της συμπεριφοράς 

του ατόμου από εξωγενείς παράγοντες. Ο βαθμός κατά τον οποίο καθορίζεται αυτή η 

συμπεριφορά εξαρτάται καταρχήν από τις ίδιες τις ανάγκες του ατόμου, όπως αυτές δι-

αμορφώνονται στα πλαίσια μιας οργάνωσης ή ενός πλαισίου. Προκειμένου για τους 

μαθητές το πλαίσιο αυτό είναι το ευρύτερο περιβάλλον εργασίας που σχετίζεται με τη 

μάθηση του μαθητή και τα κίνητρα που σχετίζονται με αυτό είναι: η αμοιβή, η ποινή, η 

ενθάρρυνση, η επιδοκιμασία, η επιβράβευση και η ενίσχυση. 
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Οι βασικές θεωρίες που αφορούν στα ανθρώπινα κίνητρα είναι ο συμπεριφορισμός και 

ο γνωστικισμός.  

 

Στη θεωρία της συντελεστικής συμπεριφοράς του Skinner εισάγεται ο όρος της συνέ-

πειας μετά από μία δράση του ατόμου. Εάν η συνέπεια είναι θετική, αυτό το βοηθά 

στην επανάληψη της συμπεριφοράς (μάθηση), ενώ εάν η συνέπεια είναι αρνητική, τότε 

η συγκεκριμένη συμπεριφορά που την προκαλεί, τείνει να εξαλειφθεί (Werbach, 

2016g). 

 

Ο Maslow στη «θεωρία ιεράρχησης των αναγκών» παρουσιάζει ένα σύστημα κινήτρων 

με σκοπό την ικανοποίηση των θεμελιωδών αναγκών του ατόμου, τις οποίες κατηγορι-

οποιεί ιεραρχικά ως: φυσιολογικές, αυτοεκτίμηση, αυτοπραγμάτωση, δίνοντας έμφαση 

στην αυτοενεργοποίηση του ατόμου.  

 

Σύμφωνα με τη «θεωρία για το κίνητρο επίτευξης» του Atkinson που προσεγγίζει τον 

συμπεριφορισμό, η ώθηση για επίτευξη επίδοσης είναι συνάρτηση της «ελπίδας για επι-

τυχία» αλλά και από τη «δύναμη του φόβου». 

 

Ο Weiner με τη «θεωρία απόδοσης κινήτρων» θεωρεί ότι το κίνητρο αυξάνει όσο αυ-

ξάνεται η τάση του ατόμου να αποδίδει την επιτυχία του ή και την αποτυχία του σε ε-

σωτερικούς παράγοντες. Κατά την αντίληψη αυτή μικρότερο κίνητρο για επίδοση έ-

χουν τα άτομα που αποδίδουν τις αποτυχίες τους σε εσωτερικούς παράγοντες.  

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη των σύγχρονων εκπαι-

δευτικών περιβαλλόντων ως απόδοση πόντων, διακριτικών σημάτων και πινάκων κατά-

ταξης. 

   

Τα ανωτέρω συντείνουν στην παραδοχή ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακινήσουν 

τους µαθητές προκαλώντας το ενδιαφέρον τους και παρέχοντάς τους κίνητρα για 

µάθηση. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές διδασκαλίας 

που εµπλέκουν τους µαθητές στη µαθησιακή διαδικασία ως ενεργά άτοµα. Οι µαθητές 

θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εφαρµόζουν τα γνωστικά τους σχήµατα και να 

προβληµατίζονται σχετικά µε τις δικές τους ενέργειες στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

αναπτύσσοντας τις γνώσεις και τους τρόπους σκέψης τους (Ferreira, Cardoso, & 

Abrantes, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. Οι τεχνολογίες διαδικτύου στη μάθηση 

 

3.1 Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών τάξεων 

 

Τα ΣΔΗΤ είναι πακέτα λογισμικού που υποστηρίζουν τη δημιουργία, διαχείριση και 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου, προσφέροντας ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Είναι δηλαδή εφαρμογές εγκατε-

στημένες σε εξυπηρετητές (servers), όπου η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση 

φυλλομετρητών (browsers).  

 

Τα ΣΔΗΤ αποτελούν πλέον μία διαδεδομένη τεχνολογική επιλογή στην ηλεκτρονική 

μάθηση. Βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό και χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη: 

 της παραδοσιακής διδασκαλίας, λειτουργώντας ως ηλεκτρονικά αποθετήρια δι-

ανομής υλικού, προσφέροντας στους μαθητές μεγαλύτερη ευελιξία στη προσπέ-

λαση των πηγών του μαθήματος, 

 της ανοικτής και από απόσταση εκπαίδευσης και 

 μικτών προσεγγίσεων συνδυασμού διαδικτυακής με τη δια ζώσης διδασκαλία,  

 είτε ως χωροχρονική επέκταση του μαθήματος,  

 είτε αντικαθιστώντας μέρος του χρόνου της παραδοσιακής διδασκαλίας 

με διαδικτυακή (Καραμπίνης, 2010). 

 

Βασικό στοιχείο τους αποτελεί η υποστήριξη μέσα από ένα ενιαίο και ομοιόμορφο πε-

ριβάλλον διεπαφής, της δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης, της αλληλεπίδρασης μαθη-

τών μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό, της διαδικτυακής αξιολόγησης των εκ-

παιδευομένων, της συλλογής και βαθμολόγησης των εργασιών τους καθώς και της πα-

ρακολούθησης της προόδου στα διαδικτυακά τους μαθήματα.  

 

Τα ΣΔΗΤ λειτουργούν στη λογική «client-server», όπου η διαχείριση και υλοποίηση 

των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω ενός κεντρικού Η/Υ (εξυπηρετητής/server) ό-

που συνδέονται οι υπολογιστές (τερματικά/clients) των εκπαιδευομένων. Εγκαθίστα-

νται σε εξυπηρετητές με λειτουργικό σύστημα διαφόρων τύπων (Windows, Linux, 

Mac), στηρίζονται σε ποικιλία αρχιτεκτονικών (βασισμένες σε Java, Php, Perl, Mi-
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crosoft .NET) και χρησιμοποιούν μία κατάλληλη και ισχυρή βάση δεδομένων. Η αλμα-

τώδης αύξηση και αποδοχή τους οδήγησε στη συναίνεση, προσφορά και υποστήριξη 

κοινών προτύπων (standards), προσφέροντας μεταφερσιμότητα (portability) του εκπαι-

δευτικού περιεχομένου, αλλά και διαλειτουργικότητα (interoperability) μεταξύ τους 

(Καραμπίνης, 2010). 

Τα κυριότερα πρότυπα που αναπτύχθηκαν προς τους σκοπούς αυτούς είναι:  

 Το πρότυπο της AICC (Aviation Industry CBT Committee).  

 Το πρότυπο της IMS Global Learning Consortium.  

 Το πρότυπο SCORM (Sharable Content Object Reference Model), που αποτελεί 

πρότυπο μαθησιακών τεχνολογιών και αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας των ΗΠΑ, με σκοπό να συνενώσει τα υπόλοιπα πρότυπα και σήμερα εί-

ναι ίσως το πιο δημοφιλές, καθώς τα πακέτα SCORM μπορούν να φορτωθούν 

σε οποιοδήποτε συμβατό με αυτά Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης.  

 Το πρότυπο Learning Object Metadata Standard της ΙΕΕΕ (ΙΕΕΕ LOM), που ο-

ρίζει τα στοιχεία των μεταδεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

περιγραφή μαθησιακών πόρων. 

  

Οι συστηματικές προσπάθειες, ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα 

(interoperability) μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης αλλά και των εργα-

λείων δημιουργίας ψηφιακού μαθησιακού υλικού σημαίνει ότι εάν ένας οργανισμός θε-

λήσει να χρησιμοποιήσει ένα ΣΔΗΤ σε συνδυασμό με ένα άλλο σύστημα π.χ. για τηλε-

διάσκεψη, για εξετάσεις από απόσταση, για ένα wiki ή για το Facebook, αλλά και για 

άλλους σκοπούς, να  μπορεί απρόσκοπτα να το κάνει, ενώ ο χρήστης - εκπαιδευόμενος 

δε θα χρειάζεται να εισάγει τους κωδικούς του πολλές φορές και να δαπανά χρόνο να 

μεταβαίνει στο επιθυμητό σημείο (transparent single sign on). Ένας άλλο ζητούμενο 

είναι η απλή και ασφαλής μετάβαση από ένα ΣΔΜ σε ένα άλλο χωρίς να χάνονται δε-

δομένα.  

 

Τα ΣΔΗΤ αναφέρονται με πολλούς παρόμοιους ή/και διαφορετικούς όρους (ανάλογα 

με τον παιδαγωγικό προσανατολισμό και τη στόχευση των κατασκευαστών τους σε συ-

γκεκριμένες αγοραστικές επιλογές. Δηλαδή, ως Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

(Learning Management Systems (LMS)), Εικονικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα (Virtual 

Learning Environments (VLE)), Πλατφόρμες Μάθησης (Learning Platform), Συστήμα-

τα Διαχείρισης Μαθημάτων (Course Management Systems (CMS)). Οι διαφορές που 
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υπάρχουν μεταξύ των αναφερομένων τύπων είναι σχετικές και δεν έχουν απόλυτο χα-

ρακτήρα, κυρίως γιατί τα ΣΔΗΤ σε κάθε αναβάθμισή τους προσθέτουν νέες δυνατότη-

τες, αλλά και οι ίδιοι φορείς (Πανεπιστήμια και εταιρείες) που τα αναπτύσσουν, τα χα-

ρακτηρίζουν επίσης με τρόπο υποκειμενικό. 

 

3.1.1 Κατηγοριοποιήσεις των ΣΔΗΤ  

 

Στη βιβλιογραφία τα ΣΔΗΤ κατηγοριοποιούνται: 

 Mε βάση την ελευθερία χρήσης του λογισμικού,  

 στα ιδιόκτητα, για τα οποία οι χρήστες πληρώνουν άδεια για να αποκτή-

σουν το δικαίωμα χρήσης, οπότε δεν έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώ-

δικα και 

 στα ανοικτού κώδικα, που διανέμονται μαζί με τον πηγαίο κώδικα με 

αποτέλεσμα τη ταχύτερη εξέλιξή τους που προωθείται από την παράλ-

ληλη υποστήριξη ατόμων και ομάδων με γνώσεις και εμπειρίες σε δια-

φορετικούς τομείς της τεχνολογίας. Η επακόλουθη όμως χρήση του κώ-

δικα υπόκειται σε άδεια, με ποιο γνωστές  άδειες χρήσης λογισμικού τη 

General Public License (http://www.gnu.org/) και την Creative Com-

mons License (http://creativecommons.org/).  

 Με βάση τον τρόπο επικοινωνίας: 

 Στα συστήματα σύγχρονης επικοινωνίας όπου ο εκπαιδευόμενος συμμε-

τέχει στη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, αρκεί να έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο μέσω κάποιου φυλλομετρητή. Ο τύπος αυτός της η-μάθησης 

που υποβοηθείται από μέσα όπως η συζήτηση (chat), οι «εικονικές» αί-

θουσες διδασκαλίας (virtual classrooms) και η κοινή χρήση εφαρμογών 

(application sharing), καταργεί τα χωροχρονικά πλαίσια, αφού ο εκπαι-

δευόμενος παρακολουθεί τη διδασκαλία και από έναν διαφορετικό τόπο 

αλλά και σε διαφορετικό χρόνο αν αυτή καταγραφεί σε ηλεκτρονική 

μορφή.  

 Στα συστήματα ασύγχρονης επικοινωνίας, όπου η επικοινωνία εκπαιδευ-

τικού - εκπαιδευομένου που υποβοηθείται από την αποστολή και λήψη 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ομάδων συζήτησης και πινάκων ανακοινώ-

σεων, δεν πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, αφού ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει και αποθηκεύει το υλι-

http://www.gnu.org/
http://creativecommons.org/
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κό στο ΣΔΗΤ και ο εκπαιδευόμενος το χρησιμοποιεί οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε επιλέξει να το κάνει. 

 Στα συστήματα συνδυασμού των δύο τύπων που υποστηρίζει η πλειο-

ψηφία των σύγχρονων ΣΔΗΤ αξιοποιώντας τις δυνατότητες και των δύο 

μορφών. 

 

3.1.2 Δυνατότητες των ΣΔΗΤ 

 

Στις χρήσιμες δυνατότητές των ΣΔΗΤ συγκαταλέγονται: 

 Η χρήση για οικοδόμηση πολυγλωσσικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθη-

σης για διαφορετικές υπηρεσιακές μονάδες οργανωτικής δομής. 

 Η αποστολή e-mail μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η διαμοίραση 

αρχείων, η τήρηση σημειώσεων, η ανάληψη εργασιών και η συμμετοχή σε συ-

ζητήσεις μέσα από το ίδιο το περιβάλλον. 

 Ενσωματωμένη συνδιάσκεψη που βοηθάει να οργανώνονται επαγγελματικές 

σύνοδοι που γίνονται με ζωντανή σύνδεση και webinars με whiteboard, με κοινή 

χρήση εφαρμογών καθώς και καταγραφή συνόδων. 

 Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας συστήματος που εξασφαλίζει την ασφάλεια των 

πληροφοριών. 

 

Επιπλέον στις περισσότερες πλατφόρμες περιέχονται οι παρακάτω ενότητες (modules): 

 Ανακοινώσεις 

 Ημερολόγια (εξετάσεις, σχολικές εκδηλώσεις, ημερήσιο πρόγραμμα) 

 Βιβλιοθήκες εγγράφων (ηλεκτρονικά βιβλία, εγκυκλοπαίδεια, παρουσιάσεις, 

προγράμματα σπουδών) 

 Βιβλιοθήκες εικόνων 

 Ηλεκτρονικές φόρμες 

 Συζητήσεις (μεταξύ μαθητών, μαθητών - καθηγητών) 

 Αναθέσεις εργασιών 

 Ενημέρωση παρουσίας 

 Αξιολογήσεις μαθητών 

 Αναφορές (Reports) (ετήσια μέση επίδοση μαθητών στα διάφορα μαθήματα και 

συνολικά κ.ά.). 
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3.1.3 Εργαλεία των ΣΔΗΤ 

 

Τα ΣΔΜ ως ενοποιημένα (integrated) συστήματα λογισμικού εμπεριέχουν διάφορα ερ-

γαλεία στους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές και στους διαχειριστές, αναφορικά με την ορ-

γάνωση και τη διανομή του μαθησιακού υλικού, τη διαχείριση των μαθημάτων, την α-

ξιολόγηση των μαθητών, τα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας και τη διαχείριση 

των εκπαιδευόμενων σε ένα οργανισμό.  

 

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε συγκεκριμένες ομάδες ως:  

 Εργαλεία διαχείρισης τάξης (Class Management), για τη διαχείριση των εκπαιδευό-

μενων, τη δημιουργία ομάδων, την έκδοση στατιστικών μαθησιακής πορείας, τη δι-

αχείριση βαθμών, την ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης σε ψηφιακό υλι-

κό. 

 Εργαλεία Διαχείρισης Περιεχομένου (Learning Content Management)  για τη δημι-

ουργία, δόμηση και διανομή του μαθησιακού υλικού, τη σχεδίαση του χώρου εργα-

σίας - μελέτης των εκπαιδευόμενων, την εισαγωγή και εξαγωγή υλικού, τη διαχείρι-

ση των αρχείων (π.χ. backup). 

 Εργαλεία Επικοινωνίας (Communication Tools), που περιέχουν λειτουργίες για τη 

σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), 

συζήτησης  (chat), τόπων συζήτησης στο διαδίκτυο (discussion fora), συνδιάσκεψη 

ήχου και εικόνας (audio/video-conferencing), wikis, blogs, ανακοινώσεις, συνεργα-

σία με διαμοιρασμό επιφάνειας εργασίας. 

 Εργαλεία Αξιολόγησης (Assessment Tools) για τη δημιουργία, διανομή και διαχεί-

ριση δραστηριοτήτων αξιολόγησης, π.χ. επίλυση ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, ηλε-

κτρονική αποστολή εργασιών, ηλεκτρονικός φάκελος (e-portfolio). 

 Εργαλεία Διαχείρισης Μαθημάτων (Course Management) για τη δημιουργία, την 

προσαρμογή, τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων, τη διαχείριση εγγραφών 

των απουσιών και οικονομικών θεμάτων των εκπαιδευόμενων. 

 

Ως εργαλεία εξυπηρέτησης διδασκόντων συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 

 Ανακοινώσεις (announcement): με τις ανακοινώσεις οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να ενημερώνουν τους μαθητές για σημαντικά γεγονότα που αφορούν στο μάθη-

μα. 

 Διαδρομή μάθησης (learning path): με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι εκ-

παιδευτικοί έχουν προηγμένη επιλογή (conditions), ιεραρχική διάρθρωση του 
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κεφαλαίου, δυνατότητα εισαγωγής συνδέσμων, αρχείων, κουίζ, περιεχομένου 

και SCORM, στοιχεία πίνακα περιεχομένων με μεταβατικές καταστάσεις, έλεγ-

χο πλοήγησης, δυνατότητα δημοσίευσης, επιλογή αποτελέσματος (gradebook), 

ολοκληρωμένο elearning force’s. 

 Παρουσία (attendance): οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ελέγχουν τη συμμετοχή 

των χρηστών, να δουν χρονοδιαγράμματα συμμετοχής, να εξάγουν αποτελέσμα-

τα. 

 Εκθέσεις (reports): με τις εκθέσεις οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βλέπουν ανα-

φορές για την πρόοδο και την επίτευξη δεξιοτήτων, χαρακτηριστικό επιπέδου 

πρόσβασης στο μάθημα. 

 Εργασίες (assignments): μπορούν να δημιουργήσουν εργασίες για το μάθημά 

τους, να αλλάξουν την κατάσταση των εργασιών, να τις δημοσιεύσουν, να τις 

συσχετίσουν με ομάδες χρηστών. 

 Ασκήσεις αξιολόγησης (quiz): οι εκπαιδευτικοί έχουν στα χέρια τους εργαλεία 

για δημιουργία κουίζ ερωτήσεων, μπορούν να τα εκτυπώσουν ή να στείλουν με 

email τα αποτελέσματα, να δημιουργήσουν τη δική τους βαθμολογική κλίμακα 

και να τη συνδέσουν με οποιοδήποτε quiz, έχουν τη δυνατότητα ορισμού αριθ-

μητικής κλίμακας, εργαλείο μοιραζόμενη «πισίνα» ερωτήσεων για ειδική δια-

νομή των ερωτήσεων μεταξύ των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών, δημιουρ-

γία και λήψη πιστοποιητικών, μπορούν να δημοσιεύσουν στο gradebook τα α-

ποτελέσματα του quiz, έχουν στη διάθεσή τους διάφορους τύπους ερωτήσεων 

συμπεριλαμβανομένου των ερευνών. 

 Surveys: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ερωτηματολόγια και έ-

ρευνες οι οποίες είναι εύκολες στην οργάνωση και στη συμμετοχή για να μά-

θουν τη γνώμη των μαθητών και να προσαρμόσουν το μάθημα ανάλογα. 

 Links: τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν συνδέσμους, να παρακο-

λουθούν τα links που έχουν επισκεφθεί και να έχουν τη δυνατότητα επιλογής 

για άνοιγμα του link σε καινούριο παράθυρο. 

 Data bases: μπορούν να οργανώσουν με ασφάλεια τα δεδομένα τους, να έχουν 

πρόσβαση και να τα διαχειριστούν οποιαδήποτε στιγμή. 

 Picture Libraries: μπορούν να μοιραστούν εικόνες και γραφικά. 

 Form Libraries: Να δημιουργήσουν XML form βιβλιοθήκες. 

 Document Libraries: να επανεξετάσουν και να παρακολουθούν τις αλλαγές των 

εγγράφων. 
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 Slide Libraries: να διαχειριστούν τις διαφάνειες και να ενσωματώσουν νέες πα-

ρουσιάσεις από τη βιβλιοθήκη. 

 Wiki Page Libraries: οι wiki page libraries δεν περιέχουν μεμονωμένα αρχεία, 

έγγραφα, εικόνες ή φόρμες. Περιέχουν σελίδες διασυνδεδεμένων πληροφοριών 

κειμένου. Οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν την πληροφορία και να συ-

νεργαστούν μεταξύ τους σχετικά με το περιεχόμενο. 

 Tracking: εργαλείο μαθήματος για παρακολούθηση χρήσης, σύνθετη στατιστική 

φιλτραρίσματος, εντοπισμός κορυφαίου ενεργού χρήστη. 

 Gradebook: παρακολούθηση αποτελεσμάτων SCORM και αποτελεσμάτων 

κουίζ, χειροκίνητες διαβαθμίσεις, δημιουργία και λήψη πιστοποιητικών μαθή-

ματος, κλιμακούμενη λίστα, εξαγωγή αποτελεσμάτων σε CSV, σύγκριση της 

προόδου των μαθητών ή των ομάδων σε γραφικά. 

 Διαχείριση χρηστών και ομάδων: ατομική εγγραφή, εγγραφή ομάδας, ειδοποίη-

ση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εγγραφή σε μάθημα, δω-

μάτια χρηστών ομάδων συμπεριλαμβανομένων εργαλείων μαθημάτων, αρχική 

σελίδα χρηστών ομάδας, προσωπική ιστοσελίδα χρηστών ομάδας. 

 Syllabus: είναι μία σύνοψη και περίληψη των θεμάτων που θα καλυφθούν σε 

ένα μάθημα. Το Syllabus περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για το μά-

θημα και μπορεί να συνδεθεί με τα μαθήματα της πλατφόρμας. 

 

Αναφορικά με την εξυπηρέτηση των μαθητών αναφέρονται με σύντομη περιγραφή τα 

εργαλεία: 

 My profile page: η σελίδα My profile χρησιμοποιείται για διαχείριση λεπτομε-

ρειών σχετικά με το μαθητή, όπως πληροφορίες για το προφίλ. 

 Calendar: οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τη λίστα γεγονότων με ημερομηνίες, 

στο site τους. 

 Αυτοαξιολόγηση: τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης επιτρέπουν στους μαθητές να 

εξασκούνται κάνοντας χρήση κάποιων online τεστ ή ερωτηματολογίων αξιολό-

γησης ή κουίζ, στα οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να ορίσει χρονικό όριο. Οι μα-

θητές μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους πολλές φορές. 

 Alerts: οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα alerts τα οποία θα στέλνουν 

mail όταν αλλάζει η κατάσταση κάποιας εργασίας. 

 Homework: οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μια λίστα από αντικείμενα 

που εκκρεμούν και πρέπει να κάνουν μέσα σε μια χρονική περίοδο. 
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 Πρόσβαση στη βαθμολογία: οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τη 

βαθμολογία που τους έχει βάλει ο δάσκαλος σε κάποια ανάθεση, εργασία, κουίζ. 

 Wiki: δημιουργία περιεχομένου web με ελεύθερη επεξεργασία. 

 Blog: δημοσίευση σκέψεων και ιδεών σε ατομικά ή ομαδικά blogs των χρη-

στών. 

 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή εργαλείων επικοινωνίας που διαθέτουν τα ΣΔΗΤ: 

 Forum: συγχρονισμός MS Outlook, γνωστοποίηση εγγραφής, επίπεδα δικαιω-

μάτων ομάδας, προσαρμοσμένη προβολή. 

 Chat: ιδιωτικές συζητήσεις ομάδων, προβολή ιστορικού, ειδοποιήσεις, ενοποίη-

ση με το Outlook. 

 Mailbox: αποστολή μηνυμάτων σε οποιονδήποτε χρήστη έξω ή μέσα από το 

LMS, δυνατότητα αποστολής συνημμένων αρχείων. 

 Διάσκεψη: ηχογραφήσεις, προηγμένος έλεγχος ρεύματος ήχου, πολλαπλά βίντεο 

συνεχούς ροής, συζήτηση, desktop area, ελεγχόμενο messenger. 

 Πίνακας Ανακοινώσεων (announcements): πίνακας ανακοινώσεων στην αρχική 

σελίδα του χρήστη. 

 

Εκτός όμως από τα εργαλεία συγκεκριμένης χρήσης που αναφέρθηκαν, ιδιαίτερα χρή-

σιμα είναι και κάποια πρόσθετα εργαλεία, όπως: 

 Έλεγχος ροής εργασιών, με την έννοια της ολοκλήρωσης μέχρι τη προθεσμία 

ανάθεσης. 

 Παράδοση στους μαθητές σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 Δυνατότητα δημιουργίας εργασιών με επιλεγμένη βαθμολογική κλίμακα. 

 Προβολή ημερολογίου για το δάσκαλο. 

 Ξεχωριστές λίστες για έλεγχο της προόδου κάθε μαθητή. 

 

Τα προηγούμενα στοιχεία που αφορούν τα ΣΔΗΤ δικαιολογούν τις ποικίλες δυνατότη-

τες που σχετίζονται με τις χρήσεις τους, οι οποίες τα αναγάγουν σε περιβάλλοντα κάθε 

τύπου σύγχρονης μάθησης και διδασκαλίας. 

 

3.2 Συνήθη εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στο διαδίκτυο  
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Στη συνέχεια παρατίθεται η περιγραφή ενός εμπορικού και τεσσάρων ανοικτού κώδικα 

Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης. 

 

3.2.1 Το Moodle 

 

Το Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) που αναπτύ-

χθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas είναι σύστημα εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικονικών μαθημάτων και διαχεί-

ριση εικονικών τηλετάξεων. Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό Open Source 

(κάτω από την GNU Public License). Αυτό σημαίνει ότι το Moodle διέπεται από πνευ-

ματικά δικαιώματα, αλλά παρέχει τη δυνατότητα, αντιγραφής χρησιμοποίησης και αλ-

λαγής του κώδικα υπό τον όρο ότι ο χρήστης αποδέχεται να παρέχει τον πηγαίο κώδικα 

και σε άλλους, να μην τροποποιήσει ή αφαιρέσει την επίσημη άδεια, και να εφοδιάζει 

με αυτή την ίδια άδεια οποιαδήποτε παράγωγη δουλειά. Το Moodle μπορεί να εγκατα-

σταθεί σε οποιαδήποτε σύστημα που μπορεί να τρέξει PHP και χρησιμοποιεί ως σύστη-

μα διαχείρισης βάσεων δεδομένων τη MySQL.  

 

Οι χρήστες του Moodle υπολογίζονται σε 90 περίπου εκατομμύρια σε περισσότερες 

από 220 χώρες. Πρόκειται για το δημοφιλέστερο προϊόν που κερδίζει συνεχώς μερίδιο 

αγοράς τα τελευταία χρόνια.  

 

Η φιλοσοφία του Moodle στηρίζεται στη θεωρία του κοινωνικού οικοδομισμού (social 

constructivism), σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλεπι-

δρά με το περιβάλλον (αντικείμενα, συμμαθητές, δάσκαλοι) και η διαδικασία της μά-

θησης ενισχύεται όταν ο μαθητής δημιουργεί κάτι νέο πάνω σε αυτά τα οποία προη-

γουμένως έχει διδαχθεί. Παράλληλα, η δημιουργία του μαθητή διαμοιράζεται σε μια 

εικονική κοινότητα, όπου κυριαρχεί η συνεργασία και η συλλογική οργάνωση και εκτέ-

λεση εργασιών, τόσο μεταξύ μαθητών όσο και μεταξύ διδασκόντων.  

 

Τα γενικά χαρακτηριστικά που το έχουν καταστήσει μια ευέλικτη και δημοφιλή πλατ-

φόρμα συνοπτικά είναι: 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιδεατές τάξεις (virtual classrooms) με ελάχιστη 

ως καθόλου δια ζώσης συνεργασία ή και ως βοήθημα των παραδοσιακών μεθό-

δων διδασκαλίας. 
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 Αποτελεί ένα εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον τόσο για μαθητές όσο και 

για διδάσκοντες. 

 Προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης και θεματικής ταξινόμησης των παρεχόμε-

νων μαθημάτων. 

 Ενσωματώνει διαδικασίες πιστοποίησης ασφάλειας στη μεταφορά πληροφορίας. 

 Παρέχει πλήρη υποστήριξη ελληνικής γλώσσας (μέσα σε ένα σημαντικό αριθμό 

υποστηριζόμενων γλωσσών). 

 Διαθέτει παραμετροποιήσιμες λειτουργίες προηγμένης διαχείρισης μαθητών 

(εύκολη εγγραφή και διαγραφή τους σε μαθήματα, καθορισμός προφίλ). 

 Ενσωματώνει μηχανισμό παρακολούθησης μαθησιακής πορείας, που υποστηρί-

ζεται με εκτεταμένα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης ανά μάθημα και ανά 

μαθητή. 

 Ενσωματώνει πολυγλωσσική υποστήριξη ανά μάθημα και ανά μαθητή. Κάθε 

μαθητής μπορεί να έχει το περιβάλλον του συστήματος στη γλώσσα του (ανε-

ξαρτήτως της επίσημης γλώσσας του μαθήματος) 

 Παρέχεται μεγάλος αριθμός προκατασκευασμένων δραστηριοτήτων για τους 

μαθητές όπως: online συγγραφή κειμένου, ερωτήσεις διαφόρων τύπων, όπως 

πολλαπλής επιλογής, με αντιστοίχηση, με συμπλήρωση κενών, ερωτήσεις που 

απαιτούν εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. 

 Παρέχει τη δυνατότητα αποστολής εργασιών διαμέσου του συστήματος και επι-

στροφής τους με βαθμολόγηση και σχόλια ανά μαθητή. 

 Περιέχει αριθμό εργαλείων οικοδόμησης κοινότητας, όπως χώροι συζητήσεων 

ανά μάθημα μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. 

 Παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας δημοσκοπήσεων για την άποψη των μαθη-

τών για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Παρέχει τη δυνατότητα ανάρτησης και αυτόματης δημιουργίας συνδέσμων σε 

αρχεία word, excel, pdf, βίντεο και ήχου. 

 

Τα μαθήματα του Moodle μπορούν να έχουν τέσσερις διαφορετικές μορφές: θεματική, 

κοινωνική, εβδομαδιαία και ενιαίας δραστηριότητας (single activity format). 

 Στη θεματική μορφή, το περιεχόμενο του μαθήματος οργανώνεται κατά θέμα 

και δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός. Τα θέματα με τις δραστηριότη-

τες τους βρίσκονται στο κέντρο της σελίδας, ενώ πάλι όλες τις δραστηριότητές 
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του μαθήματος μπορούμε να τις βρούμε συγκεντρωμένες ανά είδος στο μπλοκ 

Δραστηριότητες. 

 Στην εβδομαδιαία μορφή, το περιεχόμενο του μαθήματος οργανώνεται σε εβδο-

μάδες, με ημερομηνία έναρξης και λήξης. Κάθε εβδομάδα αποτελείται από δρα-

στηριότητες, κάποιες από τις οποίες μπορούν να επεκτείνονται σε περισσότερες 

από μία εβδομάδες. Οι εβδομάδες εμφανίζονται στο κέντρο της σελίδας, ενώ 

όλες οι δραστηριότητες του μαθήματος, ασχέτως σε ποια εβδομάδα ανήκουν, 

βρίσκονται συγκεντρωμένες ανά είδος, στο μπλοκ Δραστηριότητες. 

 Στη κοινωνική μορφή, η οποία βασίζεται κυρίως σε μία ομάδα συζητήσεων και 

διαφέρει αρκετά από τις άλλες μορφές. Στο κέντρο της σελίδας εμφανίζεται μία 

ομάδα συζητήσεων, η οποία μπορεί να έχει links ή επισυνάψεις, αλλά όχι δρα-

στηριότητες. Δραστηριότητες σε αυτή τη μορφή μπορούμε να έχουμε μόνο στο 

ομώνυμο μπλοκ. 

 Στη μορφή ενιαίας δραστηριότητας (Single Activity Format), με μία μόνο 

ενότητα. Στη μορφή αυτή επιτρέπεται στον καθηγητή να προσθέσει μία μόνο 

δραστηριότητα στο μάθημα, την οποία διαλέγει από μενού που εμφανίζεται, 

όταν επιλέγεται η μορφή αυτή. 

 

Μεταξύ των ποικίλων δυνατοτήτων της συγκεκριμένης πλατφόρμας, αξίζει να τονισθεί 

η ανατροφοδότηση που παρέχεται κατά την εμπλοκή των συμμετεχόντων σε εργασίες. 

Σύμφωνα με τη ψυχολογική θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, η πληροφορία μπορεί να 

γίνει αντιληπτή είτε με τη μορφή ελέγχου, είτε με τη μορφή πληροφόρησης. Η ανατρο-

φοδότηση που παίρνει τη μορφή πληροφόρησης αποδεικνύεται εποικοδομητική και ου-

σιαστική (Werbach & Hunter, 2012). 

 

3.2.1.1 Κατηγορίες χρηστών στο Μoodle 

 

Σχεδιαστικός στόχος του Μoodle είναι να μειωθεί η εμπλοκή του διαχειριστή στο ελά-

χιστο, ώστε να διατηρείται υψηλή ασφάλεια με αντίστοιχα χαμηλό φόρτο. Κάθε πρό-

σωπο χρειάζεται μόνο ένα λογαριασμό για ολόκληρο το περιεχόμενο του εξυπηρετητή. 

Κάθε λογαριασμός μπορεί να έχει διαφορετικά δικαιώματα. Ο διαχειριστής ελέγχει την 

δημιουργία μαθημάτων και δημιουργεί καθηγητές αναθέτοντας χρήστες στα μαθήματα. 

Οι καθηγητές μπορούν να προσθέσουν ένα «κλειδί εγγραφής» (enrolment key) στο μά-

θημά τους για να διαβαθμίζουν την πρόσβαση σε όσους δεν είναι μαθητές στο συγκε-

κριμένο μάθημα. Μπορούν να δώσουν αυτό το κλειδί είτε προσωπικά είτε μέσω του 
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προσωπικού e-mail. Οι καθηγητές μπορούν να διαγράψουν μαθητές εάν το επιθυμούν, 

διαφορετικά διαγράφονται αυτόματα αφού περάσει μια συγκεκριμένη περίοδος όπου οι 

μαθητές είναι ανενεργοί (καθορίζεται από το διαχειριστή). Οι μαθητές ενθαρρύνονται 

να φτιάξουν ένα διαδικτυακό προσωπικό προφίλ που να περιέχει φωτογραφία, περι-

γραφή. Οι διευθύνσεις e-mail μπορούν να εμφανίζονται, σύμφωνα με την επιθυμία του 

φοιτητή. Κάθε χρήστης μπορεί να καθορίσει σε ποια ζώνη ώρας ανήκει. Κάθε ημερο-

μηνία στο Moodle μεταφράζεται στην συγκεκριμένη ζώνη ώρας (π.χ. ημερομηνίες α-

ποστολής, ανάθεση ημερομηνιών οφειλών). Κάθε χρήστης μπορεί να διαλέγει την 

γλώσσα που θα χρησιμοποιεί για την επιφάνεια εργασίας του Moodle (Ελληνικά, Αγ-

γλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και άλλες). 

 

3.2.1.2 Μονάδες δραστηριότητας στο Moodle 

 

Το Moodle περιέχει μία μεγάλη ποικιλία μονάδων δραστηριότητας που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη σταδιακή ανάπτυξη κάθε τύπου μαθήματος. Η παρακάτω εικόνα 

απεικονίζει τους τύπους των δραστηριοτήτων στο Moodle. 

Εικόνα 1: Οι δραστηριότητες στο Moodle 

 

Τέλος, η αξιοποίηση του Moodle σε ρεαλιστικές συνθήκες ελληνικού δημόσιου σχολεί-

ου είναι σήμερα οικονομικά και τεχνολογικά εφικτή ακόμα και χωρίς ιδιαίτερες θεσμι-

κές και λειτουργικές τροποποιήσεις. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι υπάρχουν ευρήματα 

που συνηγορούν στο ότι οι μαθητές αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στην ενσωμά-

τωση του Moodle στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμμετέχουν με ενθουσιασμό και θε-

ωρούν το μάθημα με τον τρόπο αυτό πιο ευχάριστο και αποτελεσματικό και τέλος επι-

θυμούν την επέκταση της χρήσης του Moodle σε περισσότερα μαθήματα. 
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3.2.3 Το Open eClass 

 

 

Εικόνα 2: Η αρχική σελίδα της εισόδου του χρήστη 

 

Η πλατφόρμα Open eClass (http://www.openeclass.org/) είναι ένα ολοκληρωμένο σύ-

στημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων για την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθή-

κευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. Αποτελεί την πρόταση του Ακαδη-

μαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η ε-

ποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασίζεται στη φι-

λοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και δι-

ανέμεται ελεύθερα, είναι δε πλήρως λειτουργική σε όλους τους φυλλομετρητές. 

 

Η πλατφόρμα Open eClass διαθέτει μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) διεπαφή 

χρήστη (user interface), που βασίζεται σε Bootstrap 3x, ώστε να προσαρμόζεται στις 

οθόνες διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

tablets και smartphones. Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν απευθείας πρόσβαση 

στην Open eClass στο tablet ή το κινητό τους και μέσω των εφαρμογών για κινητές συ-

σκευές με λειτουργικό iOS και Android όπως και το Moodle. 

 

H πλατφόρμα Open eClass είναι συμβατή με διεθνή πρότυπα (SCORM, IMSCP) με τα 

οποία εξασφαλίζεται η επαναχρησιμοποίηση, η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα 

του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές μεταβολές, καθώς και η διαλειτουργικότη-

τα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. 

http://www.openeclass.org/
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3.2.4 Claroline  

 

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας ξεκίνησε από το UCL (Καθολικό Πανεπιστήμιο της 

Louvain) στο Βέλγιο το 2000 και σύμφωνα με τους κατασκευαστές της δημιουργήθηκε 

για να υποστηρίξει παραδοσιακή διδασκαλία με διαλέξεις, αυτόνομη μάθηση, μικτή 

διδασκαλία ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το σύστημα υποστηρίζει Windows και Linux 

servers, καθώς και τους περισσότερους τύπους και εκδόσεις browser. Βασίζεται στη 

γλώσσα προγραμματισμού PHP και χρησιμοποιεί ως σύστημα διαχείρισης βάσεων δε-

δομένων τη MySQL. Προσφέρεται με άδεια χρήσης GPL. Έχει μεταφραστεί σε 35 

γλώσσες, χρησιμοποιείται σε 95 χώρες και έχει δημιουργήσει μια μεγάλη κοινότητα 

χρηστών και προγραμματιστών που ασχολούνται με την εξέλιξη και προσαρμογή της 

πλατφόρμας. Σύμφωνα με την ομάδα τηλεκπαίδευσης TELEDU του GUnet‐II κρίνεται 

ως φιλικό και εύχρηστο, ενώ διαθέτει εγγενή υποδομή και υποστήριξη πολυγλωσσικών 

ιστοσελίδων. Οι δημιουργοί του δηλώνουν ότι οι δυνατότητες του συστήματος ξεκινούν 

από απλή διανομή εγγράφων και αρχείων μέχρι υποστήριξη της μάθησης με τη μέθοδο 

project ή επίλυση προβλημάτων και συνεργατική ηλεκτρονική μάθηση 

(http://www.claroline.net/). Ακόμη διαθέτει βιβλίο βαθμολογίας που ενημερώνεται αυ-

τόματα με τους βαθμούς των μαθητών. Η γενική του χρήση θεωρείται απλούστερη των 

άλλων ΣΔΗΤ, αλλά αυτό περιορίζει κάποιες δυνατότητές του, οι οποίες όμως δεν αφο-

ρούν τον μεσαίο χρήστη. To Claroline δεν περιέχει εσωτερικό μηχανισμό ανταλλαγής 

μηνυμάτων. Αυτό μπορεί γίνει μόνο με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω e-mail.  

 

Η διάθεση της πλατφόρμας γίνεται σε 20 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων και των ελ-

ληνικών. Claroline) διαθέτουν βιβλίο βαθμολογίας που να ενημερώνεται αυτόματα με 

τους βαθμούς των μαθητών. 

 

 

Εικόνα 3: Η σελίδα εισόδου στο Claroline 

http://www.claroline.net/
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3.2.5 Το LAMS 

       

Εικόνα 4: Το λογότυπο και ενδεικτική εικόνα ροής δραστηριοτήτων στη πλατφόρμα 

 

Το LAMS (Learning Activity Management System) είναι ένα εργαλείο ανοικτού λογι-

σμικού για την σχεδίαση, παρουσίαση και την υλοποίηση διαδικτυακών δραστηριοτή-

των ατομικής και συνεργατικής μάθησης. Το LAMS προσφέρει ένα σύνολο από προ-

καθορισμένες μαθησιακές δραστηριότητες που εμφανίζονται στον χρήστη με ένα απλό 

και κατανοητό τρόπο. Οι δραστηριότητες αυτές με τη χρήση της τεχνικής drag and drop 

μπορούν να συνδυαστούν για να αποτελέσουν μία ακολουθιακή ροή από δραστηριότη-

τες. Στα βασικά του πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται οι πλούσιες υπηρεσίες ελέγ-

χου, παρακολούθησης και ανίχνευσης των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο. Επι-

πλέον ενσωματώνεται σε συστήματα διαχείρισης μάθησης όπως Moodle, Sakai, Black-

board, LRN, WebCT και υποστηρίζεται από μεγάλη κοινότητα συγγραφέων, εκπαιδευ-

τικών και άλλων τεχνικών υπευθύνων. 

 

3.2.6 Το Blackboard 

 

 

Εικόνα 5: Τμήμα της αρχικής σελίδας στο Blackboard 
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Αποτελεί την πιο διαδεδομένη εμπορική πλατφόρμα παγκοσμίως. Η εταιρεία που το 

αναπτύσσει ιδρύθηκε το 1997 και απασχολεί περισσότερους από χίλιους εργαζόμενους, 

υποστηρίζοντας με το λογισμικό της περισσότερα από 5.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

οργανισμούς.  

 

Στα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνονται το Blackboard Academic Suite release 8, 

το Blackboard Academic Suite for K‐12 release 8 και το Blackboard Learn release 9.0 

(http://www.blackboard.com).  

Το Blackboard είναι ένα web based LMS που λειτουργεί είτε ως hosted σε servers της 

Blackboard είτε και τοπικά εγκατεστημένο. Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται 

όλα τα συνήθη των ΣΔΜ, όπως ανακοινώσεις, συζητήσεις, email, chat, διαχείριση περι-

εχομένου, ημερολόγια, αναθέσεις εργασιών, βαθμολογία και βιβλιοθήκες πολυμέσων. 

Το προϊόν έχει χάσει μερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια κυρίως από το Moodle, καθώς 

το Blackboard είναι εμπορική εφαρμογή ενώ το Moodle δωρεάν λύση ανοιχτού κώδικα. 

Το Blackboard είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να συνδεθεί με SIS συστήματα χωρίς 

όμως το ίδιο να περιλαμβάνει τέτοια λειτουργικότητα. Για τη πρόσβαση στη πλατφόρ-

μα απαιτείται φυλλομετρητής με ενεργοποιημένη JavaScript ώστε να λειτουργούν όλα 

τα εργαλεία, ενώ υποστηρίζονται τα λειτουργικά συστήματα Windows και MacOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blackboard.com/
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ερευνητικό πλαίσιο  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. Ερευνητικό – Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη ότι η διδασκαλία στη παραδοσιακή τάξη παραμένει 

μεν απαραίτητη για τους μαθητές (De Ting Wu, 2004) αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζεται 

από την εκπαιδευτική κοινότητα η αδυναμία κάλυψης μέσω αυτής των γνωστικών ανα-

γκών των μαθητών, κρίθηκε χρήσιμη η διεξαγωγή εμπειρικής μελέτης συλλέγοντας πα-

ρατηρήσεις και δεδομένα από την εφαρμογή μικτής διδασκαλίας σε μαθητές Β΄ Τάξης 

Ενιαίου Λυκείου με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Moodle, στα πλαί-

σια της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας που προσφέρει εκπληκτικές δυνατότητες 

χρήσης της για ενίσχυση και βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, κατόπιν προσεκτικού 

σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων προς μία ολοκληρωμένη επίτευξη του στόχου 

της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.  

 

4.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Η υποστήριξη, η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός της μαθησιακής διαδικασίας στο μάθη-

μα των μαθηματικών αξιοποιώντας το σύστημα διαχείρισης μάθησης Moodle σε μαθη-

τές Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου αποτελούν τους κύριους στόχους της εμπειρικής μελέτης 

που παρατίθεται στη παρούσα εργασία. 

 

Το αρχικό ερευνητικό ερώτημα ήταν: «Υπάρχει κάποια διδακτική παρέμβαση που θα 

μπορούσε να ενισχύσει τη κατανόηση μαθηματικών εννοιών και θα βοηθήσει τους μαθη-

τές να αντιληφθούν καλύτερα τα τυπικά μαθηματικά;». Αρχική υπόθεση ήταν ότι η μά-

θηση μπορεί να συνοδευτεί με ενίσχυση της κατανόησης και κατά συνέπεια της επίδο-
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σης, όταν αναλυθούν οι πολλαπλές πτυχές των εννοιών, οπτικοποιηθούν οι αναπαρα-

στάσεις τους με τη βοήθεια λογισμικών και μειωθεί η έμφαση στις τυπικές διαδικασίες 

και τους αλγορίθμους, των οποίων η εφαρμογή και χρήση για τη σπουδή των μαθημα-

τικών εννοιών θεωρείται μονόδρομος στη παραδοσιακή διδασκαλία. 

 

Κατόπιν αυτής, το αρχικό ερώτημα αναδιαμορφώθηκε ως: «Υπάρχει η δυνατότητα της 

αξιοποίησης από μαθητές Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου ενός εργαλείου ηλεκτρονικής μάθη-

σης στη βάση των αναφερομένων κατευθυντηρίων στόχων;» 

 

Η εμπειρική μελέτη που κρίθηκε ως απαραίτητη για να διεξαχθεί, εστίασε στη διερεύ-

νηση της αποδοχής και της αποτελεσματικότητας μικτής διδασκαλίας μέσω του σχεδι-

ασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης μαθησιακών δραστηριοτήτων στο μάθημα 

της Άλγεβρας και ειδικότερα στο κεφάλαιο της Τριγωνομετρίας κατά το σχολικό έτος 

2017-18. 

 

Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα στοχεύει: 

 Στη διερεύνηση της αποδοχής μικτής διδασκαλίας στο κεφάλαιο της Τριγωνο-

μετρίας μέσω εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης. 

 Στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης αυτού του εργαλείου α-

ναφορικά με την επίδοση των μαθητών. 

 Στη καταγραφή των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών ως προς την εφαρ-

μογή αυτού του τρόπου μάθησης. 

 

4.3 Η Εμπειρική Μελέτη 

 

Κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2017-18 και συγκεκριμένα κατά τη πε-

ρίοδο από 15 Νοεμβρίου 2017 ως και 10 Ιανουαρίου 2018 εφαρμόστηκε μικτή διδα-

σκαλία στο μάθημα της Άλγεβρας που αφορούσε το κεφάλαιο της Τριγωνομετρίας, 

στους μαθητές της Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου του νομού Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας 

το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle. Ενδει-

κτικά, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της διδακτικής προσέγγισης είναι: 

 Η αποδοχή μίας μαθησιακής διεργασίας με καινοτόμα χαρακτηριστικά. 
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 Η διασάφηση βασικών μαθηματικών εννοιών. 

 Η ενίσχυση της γνώσης των μαθητών για μαθηματικές έννοιες συναφείς με έν-

νοιες της Φυσικής. 

 Ο θετικός αντίκτυπος της διδακτικής παρέμβασης στην επίδοση των μαθητών 

 

4.4 Ερευνητικά Ερωτήματα – Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Ιδιαίτερα κρίσιμο για μία αποτελεσματική έρευνα θεωρείται το να μετατρέψουμε έναν 

γενικό ερευνητικό σκοπό σε επιμέρους στόχους και στη συνέχεια να μετατρέψουμε 

τους στόχους αυτούς σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα. Η διαδικασία αυτή απο-

τελεί τη λειτουργικοποίηση της έρευνας (Cohen et al. 2008). 

 

Στη κατεύθυνση αυτή, η παράλληλα με τις δια ζώσης διδασκαλίες  υλοποίηση της ε-

μπειρικής μελέτης, είχε ως στόχο να απαντηθούν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Είναι οι μαθητές πρόθυμοι να εργαστούν στο ηλεκτρονικό μάθημα που θα φιλο-

ξενηθεί στη πλατφόρμα Moodle; 

2. Είναι δυνατόν το εκπαιδευτικό υλικό που θα διατεθεί στο συγκεκριμένο ψηφια-

κό περιβάλλον να υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία στο συγκεκριμένο κε-

φάλαιο του μαθήματος της Άλγεβρας; 

3. Οι τρόποι αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού στο Moodle σχετίζονται με τη 

βαθμολογική επίδοση; 

4. Ποια είναι η γνώμη των μαθητών για την εκπαιδευτική παρέμβαση, που θα 

πραγματοποιηθεί στη κατεύθυνση της υποστήριξης και ενίσχυσης της μαθησια-

κής διαδικασίας; 

 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας δεν ανέδειξε πολλές μελέτες εφαρμογής μικτού μο-

ντέλου μάθησης μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια ελληνική εκπαίδευση και ειδικότερα 

στη Τριγωνομετρία που επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς συναντάται συ-

νήθως εφαρμογή μικτής διδασκαλίας στο Λύκειο για το μάθημα της Πληροφορικής. 

Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνών εφαρμογής μικτής διδασκαλίας με τη βοήθεια ενός 

συστήματος διαχείρισης μάθησης σε σχολεία του εξωτερικού αλλά και σε ελληνικά 

σχολεία καταλήγει σε θετικά συμπεράσματα αποδοχής τέτοιων διδακτικών εγχειρημά-

των από τους μαθητές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Ashraf et al., 2016; Psycharis et 
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al., 2013; Riaz et al., 2011). Από τις σχετικές έρευνες της βιβλιογραφίας για μάθηση εξ 

αποστάσεως στη Δευτεροβάθμια ελληνική εκπαίδευση αναφέρουμε ενδεικτικά την έ-

ρευνα των Μπούμπουκα, Παλαιογιαννίδης και Φαλαγκάρα στο 1
ο
 Πειραματικό Γυμνά-

σιο Αθήνας, που αφορά την υλοποίηση προγράμματος μικτής διδασκαλίας μαθηματι-

κών, με τη βοήθεια της πλατφόρμας Moodle, από το σχολικό έτος 2014-15, με συμπε-

ράσματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών και των εκπαι-

δευτικών. Οι Γολικίδου και Λιακέας το 2013 σχεδίασαν και υλοποίησαν πρόγραμμα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης μαθηματικών σε γυμνάσιο της Αττικής με θετικά ευρήματα 

αποδοχής από τους μαθητές καθώς και ενίσχυσης της μαθηματικής γνώσης τους. Το 

2016 οι Λιοναράκης, Μανούσου, Παπαφιλίππου και Τσιάτσος διερεύνησαν την εφαρ-

μογή συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκα-

λίας μαθηματικών, στους μαθητές ενός γυμνασίου της Χαλκιδικής, αξιοποιώντας  τις 

δυνατότητες του Moodle. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια θετική διαφοροποίηση των 

στάσεων των μαθητών στη κατανόηση μαθηματικών εννοιών και επιπλέον σημειώθηκε 

αύξηση της επιθυμίας των μαθητών για παρακολούθηση εξ αποστάσεως μαθημάτων.  

 

Καθώς η μικτή διδασκαλία προϋποθέτει σημαντική χρονική διάρκεια εφαρμογής ώστε 

να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητά της στη μαθησιακή διαδικασία, η βιβλιογραφική 

επισκόπηση ανέδειξε μελέτες μακράς εφαρμογής περισσότερες σε σχολεία του εξωτε-

ρικού όπως η έρευνα των Florian & Zimmerman (2015) στο Κολοράντο για ενίσχυση 

και σύγκριση μαθησιακών επιδόσεων στους διαγωνισμούς PISA μέσω χρήσης του 

Moodle με θετικά αποτελέσματα και ελάχιστες σε ελληνικά, όπως των Μπούμπουκα κ. 

α. (2017). 

 

Ανιχνεύοντας τις αντιλήψεις χρηστών στις σχετικές έρευνες αναφορικά με τα πλεονε-

κτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων συστημάτων διδασκαλίας και μάθησης, ώ-

στε τελικά να επιλεγεί το πλέον κατάλληλο που θα υποστηρίξει το διδακτικό εγχείρημα, 

προκύπτει ότι γενικά τα συστήματα αυτά στο σύνολό τους ενισχύουν ουσιαστικά μαθη-

τές όπως και διδάσκοντες, με αποτέλεσμα να αρχίζει να γίνεται κατανοητή η αξία τους 

σε σχέση με την πρόσβαση σε αλληλεπιδραστικό υλικό, ενώ αρχίζουν να αισθάνονται 

ικανοί σε σχέση με τη χρήση τους και να διαβλέπουν την αξία τους στα μαθησιακά τους 

αποτελέσματα.  

 

Οι Dougiamas & Taylor (2003) σε εργασία τους διερευνούν τις διεπαφές χρήσης του 

Moodle που προάγουν τη κριτική σκέψη και τον αναστοχαστικό συλλογισμό σε μία 
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προσπάθεια συσχέτισης διαδικτυακής εφαρμογής με την επιστημολογία της διδασκαλί-

ας και της μάθησης στα πλαίσια του κοινωνικού εποικοδομισμού, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι διδακτικές πρακτικές με τη βοήθεια διαδικτυακών συστημάτων λει-

τουργούν αποτελεσματικά στη μάθηση, όταν η παιδαγωγική πλαισίωση του μαθήματος 

συμπληρώνει την οργάνωση και τον προσεκτικό σχεδιασμό του.  

  

Αναφορικά με τη συσχέτιση της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού υλικού με τη βαθ-

μολογική επίδοση των συμμετεχόντων μαθητών, διαπιστώνεται ότι αν και είναι δύσκο-

λο αυτή να αξιολογηθεί στη πράξη, ωστόσο τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι 

θετικά (Pedro et al., 2008). Ειδικότερα, το αλληλεπιδραστικό υλικό έχει θετική συνδρο-

μή στη μάθηση και αυτό αποτυπώνεται στη βαθμολογία (Ashraf et al., 2016; Pedro et 

al., 2008), αλλά η παρουσία των συμμετεχόντων μαθητών στο σύστημα δεν συνεπάγε-

ται άμεσα και αύξηση της βαθμολογικής επίδοσης (Δαούσης, 2012; Hsu, 2010; Lin & 

Chen, 2007).  

 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών προτιμή-

θηκε να εξεταστεί με εξωτερικές γραπτές δοκιμασίες και όχι εσωτερικά με τις δυνατό-

τητες βαθμολόγησης που παρέχει το Moodle, καθώς η δεύτερη ενδιαφέρουσα μεν, σχε-

τικά πολύπλοκη δε – σύμφωνα με την άποψη ερευνητών (Romero, 2010) και με τους 

δεδομένους χρονικούς περιορισμούς της μελέτης δεν θεωρήθηκε κατάλληλη, γιατί για 

τη συγκεκριμένη εργασία δεν θα απέδιδε τα ζητούμενα ερευνητικά στοιχεία.  

 

Επομένως με βάση τα αναφερόμενα δεδομένα διατυπώνονται στα πλαίσια της εμπειρι-

κής μελέτης οι εξής ερευνητικές υποθέσεις:  

1. Η αποδοχή μικτής διδασκαλίας μαθηματικών με τη βοήθεια του Συστήματος δι-

αχείρισης μάθησης Moodle αναμένεται να είναι ικανοποιητική. 

2. Το αλληλεπιδραστικό υλικό του ηλεκτρονικού μαθήματος συνδράμει θετικά 

στην επίδοση. 

3. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της συμμετοχής των μαθητών στο ηλεκτρονι-

κό μάθημα και της βαθμολογικής επίδοσης. 

4. Ο χρόνος παρουσίας στο σύστημα έχει άμεση θετική συνεισφορά στην επίδοση. 

 

4.5 Μεθοδολογία της έρευνας 
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Η παρούσα εμπειρική έρευνα μπορεί να ενταχθεί στις εκπαιδευτικές έρευνες, των ο-

ποίων τα μεθοδολογικά ζητήματα που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Cohen et al., 

2008; Ιωσηφίδης, 2008) περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό τους, αποτυπώνονται στο 

παρακάτω σχήμα. 

 

 

Σχήμα 3: Η μεθοδολογία της έρευνας 

 

Μία εκπαιδευτική έρευνα μπορεί να είναι ποσοτική αλλά και ποιοτική. Στη ποσοτική 

έρευνα ο ερευνητής είναι αποστασιοποιημένος και δεν επηρεάζει τη συλλογή των δε-

δομένων στοιχείων. Καταγράφει τα στοιχεία χωρίς να επηρεάζεται από τις προσωπικές 

του στάσεις και αξίες, θεωρώντας δεδομένο ότι ο κόσμος μας υπακούει σε οικουμενι-

κούς νόμους, αναφέροντας όμως και τις ακραίες περιπτώσεις αν τυχόν αυτές εμφανι-

στούν. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη του πληθυσμού και του δείγματος 

και όχι από τη μελέτη επιμέρους υποσυνόλου αυτών. Πιο συγκεκριμένα, η ποσοτική  

εφευρίσκει τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, ενώ η ποιοτική χρησιμοποιείται συνή-

θως για τη κατανόηση φαινομένων και συμπεριφορών. Επιπλέον, στη ποιοτική έρευνα 

ο ερευνητής είναι ο ίδιος το μέσο συλλογής των δεδομένων, συμμετέχει και αλληλεπι-

δρά με τα εμπλεκόμενα άτομα, στηρίζεται στη κρίση του ως προς τη ποιότητα και τη 

συλλογή των δεδομένων, ερμηνεύει και επεξηγεί ο ίδιος τα γεγονότα και παρουσιάζει 

τα αποτελέσματα της έρευνάς του με περιγραφική μορφή (Cohen et al., 2008; Παπανα-

στασίου, 1996).  

 

Γενικός σκοπός 

Στόχοι 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Δείγμα 

 

Μέθοδος συλλογής 
δεδομένων 

Ερευνητικά εργαλεία 

 

Εγκυρότητα 

Αξιοπιστία 

Μέθοδος ανάλυσης 
δεδομένων 
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Μία ερευνητική προσέγγιση δεν προϋποθέτει τη χρήση μοναδικής ερευνητικής μεθόδου 

και κάθε ερευνητής έχει την ευχέρεια να εφαρμόσει διαφορετικές μεθόδους έρευνας, 

πολύ δε περισσότερο ότι κάθε ερευνητική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί, έχει τα δυνα-

τά και τα αδύνατα σημεία της (Bell, 1999) και κάθε μία γίνεται η πλέον κατάλληλη για 

συγκεκριμένο ερευνητικό πλαίσιο. 

  

Κατά τη διερεύνηση σύνθετων θεμάτων όπως είναι τα θέματα που αφορούν την εκπαί-

δευση προτιμάται η μεθοδολογική μεταφορά του συνδυασμού μεθόδων, δηλαδή η τε-

χνική της τριγωνοποίησης (Ζαφειρόπουλος, 2005, σελ. 159), ώστε να αναδειχθεί η χρή-

ση των συνδέσμων μεταξύ της θεωρίας και των εμπειρικών ευρημάτων (Οstlund et al, 

2011), να τονισθούν τα δυνατά σημεία της ερευνητικής πορείας και να υποβαθμιστούν 

τα αδύνατα σημεία που ενδεχομένως εμφανιστούν (Bell, 1999). 

 

Στη παρούσα εργασία, οι πολυποίκιλες πτυχές του θέματος επέβαλλαν στην έρευνα να 

στηρίζεται τόσο στη ποσοτική μέθοδο μέσω της μεθοδολογικής λογικής της παρέμβα-

σης, αλλά και στη ποιοτική  με ημιδομημένες συνεντεύξεις βάσει οδηγού, ώστε η προ-

τιμώμενη μικτή ή συνδυαστική μέθοδος έρευνας να προσφέρει μία περισσότερο ολο-

κληρωμένη και πλήρη προσέγγιση στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων (Cress-

well, 2003; Cohen et al., 2008). Ακόμη, για την επιλογή της μεθόδου εκτιμήθηκε ως 

ιδιαίτερης σημασίας η θεμελιώδης αρχή, κατά την οποία η επιλεγμένη μέθοδος απαιτεί-

ται να οδηγεί σε ερευνητικό αποτέλεσμα που διέπεται από συμπληρωματικά οφέλη με 

τη συσχέτιση των δεδομένων και όχι από επικαλυπτόμενους περιορισμούς (Jonson & 

Turner, 2003) ώστε, τα αποτελέσματά της να υπερέχουν σε σχέση με τις μονομερείς 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις.  

 

Η παρούσα έρευνα εκτός από τον γενικό χαρακτηρισμό ως εκπαιδευτική, μπορεί να κα-

ταταγεί και στις έρευνες παρέμβασης, καθώς αφορά τον σχεδιασμό μίας διαδικασίας 

υποστήριξης και ενίσχυσης της μαθησιακής γνώσης, κατάσταση της οποίας η προσδο-

κία επιτυχίας αφορά τα εμπλεκόμενα μέρη και κυρίως την ερευνήτρια, αλλά η αποδοχή 

της εκτός από τους μαθητές έχει αποδέκτη και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Ο 

τελικός στόχος δε, είναι η βαθύτερη κατανόηση της παρεμβατικής αυτής διαδικασίας, 

δηλαδή η δημιουργία πιο γενικευμένης γνώσης ως προς τη πρακτική, το θεωρητικό της 

παρέμβασης καθώς και τα αποτελέσματά της (Krainer & Lopez, 2003). 
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Η υλοποίηση της έρευνας ολοκληρώθηκε με τις φάσεις που περιγράφονται αμέσως στη 

συνέχεια. 

  

Η 1
η
 φάση περιλαμβάνει καθορισμό του υπό εξέταση αντικειμένου και προσεκτική με-

λέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται μέσω της συγκέ-

ντρωσης χρήσιμων πληροφοριών και αξιόλογου υλικού η εξοικείωση με το θέμα και η 

βεβαίωση της σημασίας του, ο κατά το δυνατόν καλύτερος σχεδιασμός της ερευνητικής 

διαδικασίας και η επιλογή των κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων που θα διασφαλί-

σουν τον σαφή προσδιορισμό του σκοπού καθώς και την ακριβή διατύπωση των ερευ-

νητικών ερωτημάτων. 

 

Κατά τη 2
η
 φάση σχεδιάζεται η διδακτική παρέμβαση. Αυτή περιλαμβάνει την δημι-

ουργία του εκπαιδευτικού υλικού αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας, στην 

οποία αναρτήθηκε στη συνέχεια το υλικό καθώς και τις ενέργειες συμμετοχής των μα-

θητών.  

 

Κατά τη 3
η
 φάση εφαρμόζονται οι ποσοτικές μέθοδοι που έχουν επιλεγεί (βαθμολογικές 

μονάδες από τις γραπτές εξετάσεις των μαθητών, στοιχεία από τα αρχεία καταγραφής 

της πλατφόρμας, διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των μαθητών με το εκπαιδευτικό υ-

λικό που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική τάξη), καθώς και ποιοτικές μέθοδοι (ημιδομη-

μένες συνεντεύξεις) στη κατεύθυνση μίας μικτής πολυμεθοδολογικής ερευνητικής προ-

σέγγισης. Ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τον αναφερόμενο 

συνοπτικά σχεδιασμό με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 20 και του Excell, 

η ερμηνεία των πορισμάτων, η παρουσίαση των συμπερασμάτων, των περιορισμών και 

των προτάσεων της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 

4.6 Το δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 26 μαθητές Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου 

της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που προέρχονται από δύο τμήματα 51 συνολικά μαθη-

τών της τάξης. Οι συμμετέχοντες μαθητές κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, δήλωσαν οι-

κειοθελώς τη διάθεση να δραστηριοποιηθούν στην ηλεκτρονική τάξη και 9 εξ αυτών 

παραχώρησαν μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης και συνεντεύξεις. 
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4.7 Μέθοδοι και εργαλεία της έρευνας 

 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, στη παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε 

μικτή ερευνητική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκαν ποσοτικά δεδομένα τα ο-

ποία συλλέχθηκαν από τις βαθμολογικές μονάδες των μαθητών σε προ-έλεγχο και με-

τα-έλεγχο καθώς και στοιχεία από τα αρχεία καταγραφής (log files) του συστήματος. 

Ακόμη,  συνεκτιμήθηκαν ποιοτικά δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στη περιγραφή και 

ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στις ημιδομημένες συνεντεύξεις που παραχώ-

ρησαν μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης, ώστε τελικά το υπό εξέταση θέμα να 

ερευνηθεί ολιστικά και σε βάθος, να αναδειχθούν όλες οι πτυχές του και «να αναδει-

χθούν θέματα» (Creswell, 2011, σελ. 66). 

 

Για την αναφερόμενη αξιοποίηση των δεδομένων πρέπει να βεβαιωθεί η εγκυρότητα 

και η αξιοπιστία της ερευνητικής διαδικασίας, εννοιών στενά συνδεδεμένων με τη με-

θοδολογία της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008; Cohen, Manion & 

Morrison, 2008).  

 

Η εγκυρότητα αναφέρεται στο κατά πόσο οι ερευνητικοί στόχοι σχετίζονται με τα απο-

τελέσματα της έρευνας, δηλαδή τα δεδομένα ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτή-

ματα (Ιωσηφίδης, 2008). 

  

Η αξιοπιστία αφορά τη συνέπεια που ακολουθείται στην ερευνητική διαδικασία, την 

ευρύτερη σπουδαιότητα της έρευνας και κατά πόσο η μέθοδος ανάλυσης είναι δυνατόν 

να αναπαραχθεί από άλλους ερευνητές σε παρόμοιο δείγμα μαθητών (Ιωσηφίδης, 

2008). Στη παρούσα μελέτη για να είναι εφικτή η εξασφάλιση αυτού του κριτηρίου, τα 

ερωτήματα διατυπώθηκαν με σαφήνεια και ακρίβεια, η παρουσίαση της ανάλυσης των 

κάθε τύπου δεδομένων έχει την έκταση που απαιτείται ώστε να προκύψουν αποτελέ-

σματα που δεν θα αναφερθούν απλώς, αλλά θα συζητηθούν βάσει της βιβλιογραφίας.  

 

Η συνέντευξη δε, αποτελεί το κατεξοχήν μέσο για την επιστημονική ανίχνευση αντιλή-

ψεων, στάσεων, γνωμών, υποκειμενικών εξηγήσεων και βιωμάτων από το μέρος του 

ερωτώμενου προς τον συνεντευκτή (Cohen & Manion, 2008). Καθώς οι άνθρωποι είναι 

περισσότερο πρόθυμοι να μιλούν από το να γράφουν, η ερευνητική αυτή τεχνική δίνει 
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τη δυνατότητα στον ερευνητή να θέσει με άνεση ερωτήσεις έως ότου αντλήσει όλες τις 

πληροφορίες για το θέμα, ή έστω μέχρις ότου αντιληφθεί ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον 

από άντληση άλλων στοιχείων στη συνέχεια, ή ακόμη παρατηρηθεί κάποια αναστολή 

από μέρους του ερωτώμενου. 

 

Για τη παρούσα εργασία, οι συνεντεύξεις των μαθητών ήταν ημιδομημένες, ώστε να 

υπάρχει μία ευελιξία και αλληλουχία στη διατύπωση των ερωτήσεων, στηριζόμενες σε 

οδηγό που δημιουργήθηκε με βάση κυρίως το θεωρητικό πλαίσιο και την υπάρχουσα 

σχετική βιβλιογραφία. Οι απαντήσεις δόθηκαν ελεύθερα, χωρίς καθοδήγηση από μέ-

ρους της ερευνήτριας, με απώτερο στόχο να αναδυθούν και αναπάντεχα στοιχεία. Η 

αξιολόγηση έγινε με ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων, των οποίων η νοη-

ματοδότηση επαναλήφθηκε πολλές φορές ώστε να επιτευχθεί η εγκυρότητα, θέμα ιδιαί-

τερα ευαίσθητο όπως έχει αναφερθεί, κυρίως σε ποιοτικές έρευνες (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). 

 

4.8 Το Μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE 

 

Ο σχεδιασμός μίας διαδικτυακής διδασκαλίας αποτελεί για τον εκπαιδευτικό μία ιδιαί-

τερα σύνθετη διαδικασία, της οποίας η σωστή ολοκλήρωση μπορεί να διευκολυνθεί από 

την εφαρμογή ενός σχεδιαστικού μοντέλου. Το ADDIE model καθοδηγεί τον εκπαιδευ-

τικό να σχεδιάσει, να οργανώσει και να αναπτύξει τη πορεία μίας διδασκαλίας συνυφα-

σμένης με τους διδακτικούς στόχους, ώστε η αξιολόγηση της μαθησιακής πορείας να 

είναι επιτυχής (Wang & Hsu, 2009).  

 

Το μοντέλο σχεδιασμού ADDIE υποστηρίζει τον κοινωνικό εποικοδομισμό ως θεωρία 

μάθησης (Peterson, 2003) και περιλαμβάνει πέντε διακριτά στάδια, τα οποία είναι τα 

πλαίσια με τις λεπτομερείς οδηγίες για μία αποτελεσματική σχεδίαση (Davis, 2013). 

Στο σχήμα που ακολουθεί αναφέρονται οι φάσεις: Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, 

εφαρμογή, αξιολόγηση. 
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Σχήμα 4: Τα στάδια του μοντέλου ADDIE 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται σύντομα η περιγραφή των φάσεων του μοντέλου: 

 1
η 

Φάση: Κατά την ανάλυση προσδιορίζονται οι στόχοι του μαθήματος, ανα-

γνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες του κοινού όπου απευθύνεται το μάθημα, καθώς 

και οι προαπαιτούμενες γνώσεις των συμμετεχόντων. 

 2
η 

Φάση: Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διασαφήνιση των παιδαγωγικών προ-

σεγγίσεων που θα εξυπηρετούν τους διδακτικούς στόχους, καθορίζεται η δομή 

και το περιεχόμενο του μαθήματος και τα χρονικά όρια της διδασκαλίας των 

υποενοτήτων που θα περιλαμβάνει το μάθημα. 

 3
η 

Φάση: Στη φάση της ανάπτυξης δημιουργούνται οι δραστηριότητες με κατάλ-

ληλα λογισμικά και μεταφέρονται στη πλατφόρμα μαζί με τις πηγές που αντι-

στοιχούν σε κάθε υποενότητα. 

 4
η 

Φάση: Στο στάδιο της εφαρμογής οι μαθητές συνδέονται στη πλατφόρμα και 

υλοποιείται η διδακτική παρέμβαση βάσει των οδηγιών. 

 5
η 

Φάση: Αν και η αξιολόγηση ουσιαστικά είναι ζητούμενο σε όλη τη διάρκεια 

της υλοποίησης, ωστόσο πρέπει να ελεγχθεί η επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί αρχικά, ως τελική αξιολόγηση του πέμπτου σταδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

  A 

D 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. Σχεδιασμός και εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης 

 

Μετά τη σχετική επισκόπηση της βιβλιογραφίας και τη καταγραφή του μεθοδολογικού 

πλαισίου της ερευνητικής διαδικασίας ακολούθησε ο σχεδιασμός της διδακτικής πα-

ρέμβασης και η υλοποίησή της στη πλατφόρμα Moodle. 

 

5.1 Η διδακτική παρέμβαση 

 

Όπως έχει αναφερθεί το υλικό που αναρτήθηκε στη πλατφόρμα Moodle, αφορά το κε-

φάλαιο της Τριγωνομετρίας της Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου και αυτό ταξινομήθηκε σε 

ενότητες αντίστοιχες με τις υπάρχουσες του σχολικού βιβλίου. Αρχικά, συμπεριλήφθη-

καν δραστηριότητες σχετικά υψηλού μόνο βαθμού δυσκολίας με προβλήματα που σχε-

τιζόταν μόνο με τη Φυσική, εφόσον η αντιμετώπιση βασικών ασκήσεων και προβλημά-

των καλυπτόταν στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Στη συνέχεια,  για τη διερεύνηση της 

επιτυχίας της παρέμβασης, ζητήθηκε μία πρώτη εκτίμηση για το εκπαιδευτικό υλικό 

από δύο μαθητές της Γ΄ Λυκείου με υψηλή επίδοση στα θετικά μαθήματα, οι οποίοι 

προφανώς και δεν θα συμμετείχαν στη διαδικασία, αλλά είχαν διδαχθεί το περιεχόμενο 

στη προηγούμενη τάξη. Παρατηρήθηκε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός των δύο μαθητών 

για τα προβλήματα - εφαρμογές υποχωρούσε απότομα στις πρώτες δυσκολίες, ενώ η 

υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούσαν περισσότερο οικείες έννοιες της Άλγεβρας 

έδινε διάρκεια στις προσπάθειές τους. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη κατανόηση 

και στην ολοκλήρωση των αρχικών δραστηριοτήτων μαζί με τα σχόλια και τις παρατη-

ρήσεις τους συνέτειναν σε αναδιαμόρφωση του υλικού, συμπεριλαμβάνοντας και πιο 

απλές αλλά ενδιαφέρουσες δραστηριότητες σχετικές και με την ύλη της Άλγεβρας και 

όχι αποκλειστικά με χαρακτήρα εφαρμογών στη Φυσική.  

 

Η εφαρμογή της διδακτικής προσέγγισης που ακολούθησε, είχε διάρκεια δύο περίπου 

μηνών, συμπεριλαμβανομένων και των δύο εβδομάδων των διακοπών και ολοκληρώ-

θηκε σε φάσεις οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. Να σημειωθεί ότι για τη διδα-
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σκαλία στη συμβατική τάξη των πέντε πρώτων και περισσότερο σημαντικών ενοτήτων 

του κεφαλαίου της Τριγωνομετρίας, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα προτείνο-

νται 23 ώρες. 

 

5.1.1 Καθορισμός των στόχων 

 

Ως διδακτικοί στόχοι ορίζονται οι προτάσεις που προσδιορίζουν σαφώς και ακριβώς το 

τι οι μαθητές θα είναι ικανοί να κάνουν ως αποτέλεσμα μίας διδασκαλίας (Τριλιανός, 

1998 σελ. 138). Η προσεκτική διατύπωση των στόχων έχει διττό ρόλο, αφενός να βοη-

θήσει τους εκπαιδευόμενους να μη σπαταλούν πολύτιμο χρόνο σε λάθος πράγματα και 

αφετέρου οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάζουν ευκολότερα πιο χρήσιμες δραστηριότητες. 

 

Κατά τον σχεδιασμό του μαθήματος στην ηλεκτρονική τάξη εκτός των γενικά διατυπω-

μένων μαθηματικών στόχων, κρίθηκε αναγκαίο κάθε δραστηριότητα να περιλαμβάνει 

τους ειδικούς αντικειμενικούς στόχους που επιδιώκεται να επιτευχθούν με την ολοκλή-

ρωσή της, χρησιμοποιώντας κατάλληλα ρήματα που δηλώνουν συγκεκριμένη διδακτική 

ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό οι στόχοι είναι δυνατόν να μετρηθούν και να ελεγχθεί το 

ποσοστό επιτυχίας τους με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Άλλωστε, η διατύπωση και 

η κοινοποίηση των ειδικών στόχων στους μαθητές είναι από τα πλέον σημαντικά στοι-

χεία της διδασκαλίας και μάθησης (Αθανασίου, 2006, σελ. 58) γιατί μόνο ο ακριβής 

προσδιορισμός τους προϋποθέτει και την ακριβή αξιολόγηση της μαθησιακής επίδοσης, 

η οποία περιλαμβάνει: 

 Τη κατανόηση βασικών εννοιών που περιέχονται στο μάθημα 

 Την προώθηση της ικανότητας του μαθητή να χειρίζεται τις αποκτηθείσες γνώ-

σεις  

 Την καλλιέργεια της γενικότερης ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί την 

επιστημονική μέθοδο στην αναζήτηση γνώσεων. 

 

Καθώς η εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών μάθησης συνάδει με την αλλαγή των αντι-

λήψεών μας όσον αφορά στην αξιολόγηση, ο προβληματισμός για εφαρμογή και εναλ-

λακτικών τρόπων αξιολόγησης στα μαθηματικά που πρέπει να διέπει το νέο πνεύμα στη 

Μαθηματική εκπαίδευση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον και νόημα. 
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5.1.2 Ταξινομία των διδακτικών στόχων 

 

Κατά τη δεκαετία του ’50 ο Bloom και οι συνεργάτες του κατέταξαν τους διδακτικούς 

στόχους που μπορούν να κατακτήσουν οι μαθητές μετά την παρακολούθηση μίας διδα-

σκαλίας σε τρείς κατηγορίες - τομείς: τον γνωσιολογικό, τον συναισθηματικό και τον 

ψυχοκινητικό τομέα. 

 

Ο πρώτος τομέας αφορά κυρίως την επίδοση του μαθητή, ο δεύτερος τις στάσεις και τις 

αξίες του και ο 3
ος

 σχετίζεται με τις κινητικές δεξιότητες. Κάθε τομέας είναι ιεραρχικός, 

δηλαδή η δυσκολία αυξάνει μεταβαίνοντας σε επόμενο στάδιο, αλλά και αθροιστικός 

αφού κάθε επίπεδο περιλαμβάνει και τα προηγούμενα. Με δεδομένο ότι η συγγραφή 

των διδακτικών βιβλίων στηρίζεται στη πλέον γνωστή και σπουδαία ταξινομία του 

Bloom, το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτήθηκε ακολουθεί τους στόχους αυτής. Στη συ-

νέχεια παρατίθεται πίνακας με τα επίπεδα μάθησης και τους διδακτικούς στόχους που 

αντιστοιχούν σε κάθε ένα. 

 

Πίνακας 2. Επίπεδο Μάθησης και αντίστοιχοι στόχοι σύμφωνα με τη ταξινομία    

Bloom. 

Επίπεδο  

Μάθησης 

Αντικειμενικοί διδακτικοί στόχοι 

Γνώση Να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες της Τριγωνομετρίας, όρους, με-

θόδους και διαδικασίες που σχετίζονται με την επίλυση ενός προ-

βλήματος ή μίας άσκησης αυτοαξιολόγησης. 

Κατανόηση Να ερμηνεύουν τα γραφήματα, να εξάγουν συμπεράσματα από την 

ερμηνεία τους και να τα γενικεύουν. 

Εφαρμογή Να εφαρμόζουν σωστά τις βασικές γνώσεις, δηλαδή έννοιες και με-

θόδους στην επίλυση προβλημάτων, να εξηγούν τις μαθηματικές 

σχέσεις και να κατασκευάζουν γραφήματα. 

Ανάλυση Να αναλύουν και να επεξηγούν ένα πρόβλημα ώστε στη συνέχεια 

να προχωρούν στη λύση του. Να αναγνωρίζουν ενδεχόμενα σφάλ-

ματα συλλογισμού. 

Σύνθεση Να επεξεργάζονται τα δεδομένα για να προκύψει η λύση των προ-

βλημάτων. Να περιγράφουν τα συμπεράσματα από την επεξεργασία 

στους συμμαθητές τους, συνεργαζόμενοι με τον τρόπο αυτό για την 
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επίλυση ενός προβλήματος. 

Αξιολόγηση Να ενθαρρυνθούν στην ανταλλαγή απόψεων και στην έκφραση ι-

δεών, εργαζόμενοι σε ομάδες. 

 

Από την εφαρμογή των ΤΠΕ στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, οι μαθηματικές 

διεργασίες και όψεις τους που θα επιχειρηθούν να αξιολογηθούν, αναφέρονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3: Μαθηματικές διεργασίες και όψεις με τη βοήθεια των ΤΠΕ 

Διεργασίες Περιεχόμενο που αξιολογείται 

Μαθηματικός συλλογισμός Συσχετιστική/διαδικαστική, 

αφαιρετική σκέψη, γενίκευση 

Μαθηματική επιχειρηματολογία Τεκμηρίωση, απόδειξη 

Μαθηματική επικοινωνία Συστήματα αναπαράστασης 

Μοντελοποίηση/επίλυση 

Προβλήματος 

Μεταγνωστική δράση 

 

5.2 Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος στη πλατφόρμα 

 

Η εφαρμογή μικτής διδασκαλίας με τη βοήθεια ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης 

κατηύθυνε τη διαδικασία εφαρμογής της στην επιλογή του πλέον κατάλληλου για τον 

σκοπό αυτό. Μετά την εξέταση άλλων δύο ΣΔΜ, των Open eClass και Claroline  απο-

φασίστηκε η υλοποίηση της παρέμβασης με ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στη 

πλατφόρμα Moodle. Ακολουθεί η περιγραφή του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του 

διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού. 

 

5.2.1 Η εγκατάσταση του Moodle 

 

Η χρήση της πλατφόρμας Moodle προϋποθέτει την εγκατάστασή του σε έναν εξυπηρε-

τητή. Αρχικά επιλέχθηκε ο server του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, ο οποίος παρέ-

χει ικανοποιητικό χώρο για τη φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων των εκπαιδευτικών 

(1000 Mb). Ωστόσο, προβλήματα που παρουσιάστηκαν εξ’ αρχής σε δοκιμαστική ε-

γκατάσταση σε σχέση  με τον χρόνο απόκρισης κατά τη διαδικασία δημιουργίας δρα-

στηριοτήτων και παράδοσης του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η υποστελέχωση του 
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τμήματος της τεχνικής υποστήριξης, που δεν επιτρέπει τη διάθεση όλων των υπηρεσιών 

όποτε αυτές είναι απαραίτητες, συνέτειναν στην εναλλακτική επιλογή του παρόχου 

Byet.  

 

Ο διακομιστής Byet παρέχει ίσου μεγέθους χώρο φιλοξενίας με τον αντίστοιχο του 

ΠΣΔ, αλλά η ανταπόκρισή του σε αιτήματα χρηστών είναι άμεση. Ακολούθησε η μετα-

φόρτωση της 3.1 έκδοσης από την επίσημη ιστοσελίδα
1
, έγινε η εγκατάσταση στον δεύ-

τερο εξυπηρετητή στις 6/8/2017 και το εκπαιδευτικό υλικό είναι πλέον προσβάσιμο από 

τη δ/νση http://mathseleng.byethost10.com/moodle/. 

 

5.2.2 Ρυθμίσεις διεπαφής 

 

Το περιβάλλον του Moodle επιτρέπει την ανάθεση και δημιουργία ρόλων χρηστών, από 

τους οποίους ο πλέον επιφορτισμένος είναι αυτός του διαχειριστή καθώς είναι ο υπεύ-

θυνος για την ασφαλή και επιτυχή δημιουργία του ηλεκτρονικού μαθήματος. Έχοντας 

υπόψη ότι το μάθημα απευθυνόταν σε χρήστες μικρής σχετικά ηλικίας για τους οποίους 

η αρχική ελκυστική εντύπωση αποτελεί και κριτήριο συμμετοχής, δόθηκε ιδιαίτερη ση-

μασία κατά τη πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων στη δημιουργία της εικόνας 

της διεπαφής, στοιχείο που αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερα θετικό από τους μαθητές, όπως 

διαπιστώθηκε στη συνέχεια, αφού το slide-show των φωτογραφιών της εισόδου προκα-

λεί θετική εντύπωση. 

 

 

Εικόνα 6. Η αρχική οθόνη για την είσοδο στο μάθημα 

                                                             
1 https://download.moodle.org/ 

http://mathseleng.byethost10.com/moodle/
https://download.moodle.org/
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Εικόνα 7. Στιγμιότυπο από το slide-show της αρχικής σελίδας 

 

Ως επικεφαλίδα στην αρχική σελίδα ορίστηκε «Η Τριγωνομετρία στη Β΄ Λυκείου», πα-

ραπέμποντας στο συσχετιζόμενο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου και  ο υπότιτλος «Και 

η αμφίδρομη σχέση Μαθηματικών - Φυσικής» συμπληρώνει τη κεντρική ιδέα της ε-

φαρμογής των εννοιών του κεφαλαίου. 

 

Στη συνέχεια, η πρόσβαση στο μάθημα πραγματοποιείται με την αυθεντικοποίηση του 

χρήστη, όπου ελέγχεται αν αντιστοιχεί το όνομά του στον κωδικό πρόσβασης που έχει 

δώσει.  

 

5.2.3 Οι χρήστες 

 

Εκτός από τον διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος υπάρχει εξ ορισμού από την εγκα-

τάσταση του Moodle, δημιουργήθηκαν επιπλέον χρήστες, στους οποίους έχει ανατεθεί 

ο ρόλος του εκπαιδευομένου. Οι εκπαιδευόμενοι, δηλαδή οι μαθητές - χρήστες ορίσθη-

κε κατά τη πρώτη εισαγωγή τους στο μάθημα να κάνουν αυτοεγγραφή με χρήση του 

κωδικού πρόσβασης, ώστε να συνεχίσουν τη πλοήγηση στο μάθημα. 

  

5.3 Η δομή του μαθήματος 

 

Για να είναι επιτυχής η διδακτική παρέμβαση, συνυπολογίστηκαν εξαρχής εκτός από 

τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και οι γενικότερες συμπεριφορές και στάσεις που 

αυτοί επιδεικνύουν συνήθως ως προς τη μάθηση. 
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Στο Λύκειο όχι μόνο η Γ΄ αλλά και η Β΄ Τάξη έχουν χαρακτήρα προπαρασκευαστικό 

για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Οπότε ο χρόνος εκτός σχολείου είναι περιορισμένος ώστε 

να αφιερωθεί σε εργασία ή δραστηριότητα εκτός των τυπικών σχολικών υποχρεώσεων, 

ανεξάρτητα αν αυτή αναγνωρίζεται ως υψηλής διδακτικής αξίας. Ο περιορισμός όμως 

αυτός αποτελεί πρόκληση για την αντιμετώπισή του. Ακόμη, ο μαθητής αν και εκδηλώ-

νει έντονα την ανάγκη καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό, αναγνωρίζεται ότι η αυτε-

νέργεια από μέρους του είναι απαραίτητη για επιτυχή μάθηση, όπως  και η συμβολή της 

συνεργασίας στη μάθηση, που αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας των συστημά-

των διαχείρισης μάθησης. 

  

Με βάση τους αναφερόμενους προβληματισμούς οργανώθηκε και μεθοδεύτηκε η σχε-

δίαση και δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού στη πλατφόρμα Moodle. Οι μαθητές 

ενεργοποιήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης των δραστηριοτήτων, με στόχο, μετά τη διε-

ρεύνηση αφομοίωσης βασικών εννοιών, την εξέταση αν είναι ικανοί να τις εφαρμόσουν 

στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν πραγματικές καταστάσεις, εργαζόμενοι μόνοι 

ή συνεργαζόμενοι με τα μέλη της ομάδας τους ή αλληλεπιδρώντας με τα μέλη άλλων 

ομάδων. Η παρουσία του διδάσκοντα αποφασίστηκε ότι έπρεπε να παραμείνει διακριτι-

κή, περιοριζόμενη στη διάθεση της απαραίτητης ανατροφοδότησης, ώστε τελικά, αν και 

δεν υπάρχει η φυσική τάξη οι μαθητές να διατηρούν μέσω της διεπαφής του συστήμα-

τος, την αίσθηση της ύπαρξής της. 

  

Επιπρόσθετα, με σκοπό τη κινητοποίηση των μαθητών καθορίστηκαν τα κριτήρια κα-

τάκτησης σημάτων (badges) από το σύστημα. Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιά-

ζονται τα σήματα (badges) και τα κριτήρια - στόχοι επίτευξης - που ορίστηκαν για τη 

κατάκτησή τους.  

                                                                                                

  

 

 

 

Εικόνα 8: Τα σήματα (badges) του μαθήματος 
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Εικόνα 9: Τα κριτήρια κατάκτησης των σημάτων 

 

 

Εικόνα 10: Η ένδειξη κατάκτησης ενός σήματος στο μάθημα 

 

 

Εικόνα 11: Η ειδοποίηση κατάκτησης ενός σήματος στο μάθημα 

 

Στη συνέχεια, η είσοδος στο μάθημα αποκαλύπτει με την κινούμενη εικόνα που δίνει τη 

γραφική παράσταση της κίνησης του ελατηρίου, έναν από τους βασικούς στόχους του 

μαθήματος (Εικόνα 11). 

Ένδειξη  
κατάκτησης  
σήματος 
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Εικόνα 12: Η σύνοψη του μαθήματος 

 

 

          Εικόνα 13: Η περιγραφή του μαθήματος 

 

Η πράσινη μπάρα που έχει προστεθεί, έχει ρόλο διαχωριστικό των ενοτήτων, στις ο-

ποίες η πλοήγηση είναι εφικτή άμεσα από το block της πλοήγησης που βρίσκεται στο 

δεξιό τμήμα της διεπαφής.  

 

Όπως φαίνεται από την Εικόνα 12, εκτός από τη περιγραφή του μαθήματος και τους 

γενικούς στόχους, με σκοπό τη κινητοποίηση των μαθητών προστέθηκε ως πόρος το 

μαθησιακό αντικείμενο από το φωτόδεντρο «Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι 

εφαρμογές τους», από το οποίο επιλέγεται η φάση 1, που αφορά την ιστορική εξέλιξη 

της Τριγωνομετρίας και ένα παιγνίδι καρτών με σχετικές ιστορικές πληροφορίες και τη 
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φάση 2 με ιδιαίτερα εντυπωσιακές εφαρμογές των τριγωνομετρικών συναρτήσεων όχι 

τόσο  γνωστές, όπως η αναπαράσταση των ηχητικών κυμάτων και οι μεταβολές του 

πληθυσμού σε κάποια είδη ζώων.  

 

5.3.1 Οι θεματικές ενότητες 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό στη πλατφόρμα κατηγοριοποιήθηκε σε πέντε κύριες θεματικές 

ενότητες, αντίστοιχες των ενοτήτων του κεφαλαίου της Τριγωνομετρίας του σχολικού 

βιβλίου. Ο σκοπός της αντιστοίχισης αυτής επιβλήθηκε από τον μικτό χαρακτήρα του 

μαθήματος, αφού το ηλεκτρονικό  και το παραδοσιακό μάθημα δεν ήταν χρονικά ανε-

ξάρτητα, αλλά η παρακολούθηση του πρώτου ακολουθούσε με μικρή καθυστέρηση του 

δευτέρου. Με τον τρόπο αυτό η αντιπαραβαλλόμενη αναγνωρίσιμη αναφορά πρόσθετε 

πλαίσια διευκόλυνσης στους συμμετέχοντες μαθητές ώστε να μη «χαθούν» σε σύνολο 

δραστηριοτήτων γενικού περιεχομένου και να μη αποθαρρυνθούν και οι μέτριοι ή οι 

αδύνατοι μαθητές που ενδεχομένως έχουν διάθεση δραστηριοποίησης έστω και σε κά-

ποιες εργασίες των πρώτων απλών εννοιών.  

 

Σε κάθε ενότητα παρατίθεται αρχικά μία σύντομη περιγραφή και ακολουθούν οι στόχοι 

προσεκτικά και σαφώς διατυπωμένοι. Αυτό επαναλαμβάνεται και στις δραστηριότητες, 

αφού η πραγματοποίηση των στόχων δεν αποτελεί μόνο στοιχείο επιτυχούς ολοκλήρω-

σης τους, αλλά και καίριο ζήτημα για την επιτυχία της διδακτικής παρέμβασης.  

Ως υποενότητες στο μάθημα θεωρούνται οι δραστηριότητες και οι πόροι που έχουν συ-

μπεριληφθεί σε κάθε ενότητα, η οπτική διάκριση των οποίων εξασφαλίζεται από εσοχές 

και σύμβολα που έχουν προστεθεί.  

 

5.3.1.1 Ενότητα 1: Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας 

 

Η πρώτη ενότητα του ηλεκτρονικού μαθήματος που αντιστοιχεί στη πρώτη ενότητα του 

σχολικού βιβλίου, έχει επαναληπτικό χαρακτήρα βασικών εννοιών και ταυτόχρονα ει-

σαγωγικό στις επόμενες σημαντικές έννοιες του κεφαλαίου. Το περιεχόμενο της ενότη-

τας αυτής παρουσιάζεται στα παρακάτω στιγμιότυπα. 
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Εικόνα 14: Ενότητα 1 

 

 

Εικόνα 15: Τμήμα του περιεχομένου της ενότητας 1 

 

Όπως δείχνει και η Εικόνα 14, στην ενότητα 1 καθώς και στις άλλες ενότητες υπάρχουν 

κατ’ αρχήν οι απαραίτητες μονάδες ανατροφοδότησης. Στη συγκεκριμένη, βασικά 

στοιχεία της θεωρίας περιέχονται σε πόρο με τη μορφή βιβλίου, καθώς και ένα μικρό 

video που δημιουργήθηκε με το Powtoon αναδεικνύοντας με παιγνιώδη τρόπο κάποια 

από αυτά. 
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Εικόνα 16: Ενδεικτική εικόνα του περιεχομένου της ενότητας 1 

 

Στην ίδια ενότητα, περιέχεται και η δραστηριότητα με τίτλο «Το ακτίνιο ως μονάδα μέ-

τρησης γωνιών» από το φωτόδεντρο, μία δραστηριότητα ανακάλυψης του ορισμού του 

ακτινίου και διερεύνησης της συσχέτισής του με τις μοίρες, που δημιουργήθηκε με το 

λογισμικό Geogebra. Οι μαθητές στο σύνολό τους, χωρίς την οπτική αναπαράσταση 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι το ακτίνιο ως μονάδα συνδέεται με το μήκος της 

ακτίνας του κύκλου, στον οποίο αυτό χρησιμεύει για τη μέτρηση των τόξων του και 

των επικέντρων γωνιών του. Απαιτείται υπομονετική χρήση του δρομέα, ώστε με δια-

δοχικές μεταβολές και επαναλήψεις να γίνουν αντιληπτές οι συσχετίσεις. Στη βάση της 

χρήσης του αναφερόμενου μαθησιακού αντικειμένου, δομήθηκαν οι ασκήσεις αυτοαξι-

ολόγησης,  για να ελεγχθεί ο βαθμός της κατανόησης των εννοιών.  

 

5.3.1.2 Ενότητα 2: Τριγωνομετρικές ταυτότητες 

 

Στην ενότητα 2, επιλέχθηκε η δραστηριότητα διερεύνησης και γενίκευσης με τίτλο 

«Σημεία που ανήκουν σε κύκλο» που προϋποθέτει βασικές γνώσεις Τριγωνομετρίας.  

 

Εικόνα 17: Οι οδηγίες εκτέλεσης της δραστηριότητας 
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Η εισαγωγή της έγινε ως πόρος Geogebra, κατευθείαν από το Moodle, ώστε να μην α-

παιτείται η εγκατάσταση του λογισμικού ή η λήψη του αρχείου της δραστηριότητας 

στον υπολογιστή του μαθητή. Για ευκολότερη εκτέλεση της εργασίας δίνονται αναλυ-

τικές οδηγίες και υπόδειξη ως ανατροφοδότηση.  

 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το forum συζήτησης για να εκφρά-

σουν τυχόν απορίες για τη σύνθετη δραστηριότητα, αλλά και να διαμοιράσουν την λύ-

ση της εικασίας για τη γενίκευση που ζητείται. Οι εικόνες που ακολουθούν απεικονί-

ζουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο forum. 

 

 

Εικόνα 18: Στιγμιότυπο από το forum 

 

 

Εικόνα 19: Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή στο forum 
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Εικόνα 20: Άλλο ένα στιγμιότυπο από τη συμμετοχή στο forum 

 

5.3.1.3 Ενότητα 3: Αναγωγή στο 1
ο
 τεταρτημόριο 

Στην ενότητα 3, ως πηγή πληροφοριών προστέθηκε ένα αλληλεπιδραστικό Flash 

αρχείο, το οποίο δημιουργήθηκε με το εργαλείο iSpring Visuals FAQ. Οι εικόνες του 

που είχαν δημιουργηθεί με το Geogebra, για να αποδώσουν τα οφέλη του δυναμικού 

χαρακτήρα τους και να μη παραμείνουν μόνο με τη στατική περιορισμένη τους μορφή 

στο αρχείο, αξιοποιήθηκαν ως δραστηριότητες διερεύνησης στη συνέχεια.  

 

 

 

 

Εικόνα 21: Στιγμιότυπα από το αλληλεπιδραστικό αρχείο FAQ 

 

Από το φωτόδεντρο επιλέχθηκε η δραστηριότητα κατανόησης με τίτλο «Τριγωνομετρι-

κοί αριθμοί γωνιών που ανάγονται καταρχάς στο 2
ο
 τεταρτημόριο». Οι ερωτήσεις της 

συμπεριλήφθηκαν στη δραστηριότητα ανατροφοδότησης που ακολουθεί στην ίδια ενό-

τητα, ώστε να δοθεί στον μαθητή η ευκαιρία να βεβαιώσει απόλυτα την προστιθέμενη 

αξία της εργασίας.  

 

Βασικός σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι η ανάπτυξη ενός κριτικού διαλόγου 

μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού περιεχομένου του ηλεκτρονικού μαθήματος 

στη κατεύθυνση της εμβάθυνσης στις έννοιες. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται οι 
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ξεχωριστές γνωστικές ικανότητες που ενδεχομένως διαθέτουν οι μαθητές και τότε ο 

προβληματισμός τους ανάγεται σε ανώτερο επίπεδο. Στη κατεύθυνση αυτή επιλέχθηκε 

από το φωτόδεντρο η δραστηριότητα «Αναγωγή στο 1
ο
 τεταρτημόριο της εφαπτομένης 

ενός τόξου», η οποία προστέθηκε ως quiz Geogebra από το Moodle.  Με σκοπό να δο-

θεί στον μαθητή μία ακόμη ευκαιρία επαλήθευσης της απαιτητικής σχετικά γενίκευσης 

που περιείχε η δραστηριότητα και η οποία αναφερόταν στην έννοια του προσήμου των 

τιμών μίας συνάρτησης, προστέθηκε ως μία ξεχωριστή άσκηση ανατροφοδότησης με 

διερευνητικό χαρακτήρα. 

 

 

Εικόνα 22: Quiz Geogebra της ενότητας 3 

 

5.3.1.4 Ενότητα 4: Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις 

 

Χωρίς να θεωρηθεί ότι υποτιμάται η διδακτική αξία των προηγουμένων ενοτήτων, οι 

ενότητες 4 και 5 του μαθήματος μπορεί να αναγνωρισθεί ότι είναι υψηλού εννοιολογι-

κού περιεχομένου. Με βάση τη θεώρηση αυτή η δημιουργία του υλικού προσεγγίστηκε 

με την αρμόζουσα προσοχή, ώστε τελικά το μαθησιακό αποτέλεσμα για τον αποδέκτη 

μαθητή να είναι το μέγιστο. Οι εικόνες που ακολουθούν αποτυπώνουν τη σύνοψη και 

το περιεχόμενο της ενότητας 4. 

 

 

Εικόνα 23: Η περιγραφή και η σύνοψη της ενότητας 4 
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Εικόνα 24: Το περιεχόμενο της ενότητας 4 

 

Από το φωτόδεντρο επιλέχθηκαν καταρχάς τρία μαθησιακά αντικείμενα, «Περιοδικές 

συναρτήσεις - Η κούνια», «Να επιλέξετε την κατάλληλη συνάρτηση» και «Περιοδικές 

συναρτήσεις - Το ελατήριο». Τα επιλεγμένα αντικείμενα είναι μικροπειράματα με δια-

φορετικό ειδικό στόχο. 

  

Συγκεκριμένα, στη πρώτη δραστηριότητα ανακάλυψης και διερεύνησης, ο μαθητής μέ-

σω ενός πειράματος προσπαθεί με βιωματικό τρόπο να κατανοήσει την έννοια της πε-

ριοδικότητας. Η άσκηση - πρόβλημα προστέθηκε με τη βοήθεια του πρόσθετου Geoge-

bra κατευθείαν από το Moodle. 

  

Με τη δεύτερη, η οποία προστέθηκε με τον ίδιο τρόπο, ο μαθητής διερευνά μέσω πολ-

λών παραδειγμάτων τη σχέση των παραμέτρων ρ και ω με τις μεταβολές στη γραφική 

παράσταση. 

  

Εμπλεκόμενος ο μαθητής στο τρίτο μικροπείραμα που περιλήφθηκε σε φάκελο, πρέπει 

να συσχετίσει τα δεδομένα του προβλήματος που αφορά την αρμονική ταλάντωση του 

ελατηρίου με το γράφημα της συνάρτησης που έχει προκύψει με τη μοντελοποίηση. Για 

τη διευκόλυνση του μαθητή στην ολοκλήρωση της δραστηριότητας, αυτή συμπληρώ-

θηκε με υποδείξεις, με άσκηση  ανατροφοδότησης, δίνοντάς  του τη δυνατότητα να επι-

κεντρωθεί περισσότερο στους στόχους της άσκησης, ελέγχοντας τις γνώσεις του και με 

φόρουμ συζήτησης, όπου θα εκφράσει τυχόν δυσκολίες αναζητώντας επιπλέον βοήθεια 

ή θα παρουσιάσει και θα αναπτύξει τις ιδέες του. 

 

Όπως αναφέρεται και στη περιγραφή της ενότητας 4, οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις 

εφαρμόζονται στη μοντελοποίηση πολλών φυσικών φαινομένων. Με αφόρμηση το σχε-
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τικό μικροπείραμα του φωτόδεντρου για την παλίρροια, δημιουργήθηκαν δύο ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης, μία με το πρόσθετο quiz Geogebra, όπου οι μεταβλητές Boolean που 

αποδεικνύουν την ορθότητα της λύσης χρησιμοποιούνται για την αυτόματη βαθμολό-

γηση της ανάθεσης και μία δεύτερη, με τα εργαλεία που διαθέτει το Moodle, με μία ε-

ρώτηση μονής επιλογής και μία δεύτερη συμπλήρωσης κενού, ώστε ο μαθητής με απλό 

και άμεσο τρόπο να διαπιστώσει τον βαθμό κατανόησης της προτεινόμενης δραστηριό-

τητας.  

 

 

Εικόνα 25: Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης για την παλίρροια 

 

5.3.1.5 Ενότητα 5: Βασικές Τριγωνομετρικές Εξισώσεις 

 

Στη δόμηση της τελευταίας ενότητας συμπεριλήφθηκαν μαθησιακά αντικείμενα από το 

φωτόδεντρο αυτούσια είτε τροποποιημένα, με σκοπό να εισαχθούν ως ασκήσεις αυτοα-

ξιολόγησης που θα αποδίδουν όμως το συνολικό χρήσιμο περιεχόμενό τους κατά τμή-

ματα, ώστε τελικά ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώνει περισσότερες 

δραστηριότητες και να μην αποθαρρύνεται από τη δυσκολία κάποιων απαιτητικών. 

 

Ειδικότερα, στην ενότητα 5, ως quiz Geogebra εισήχθη το μικροπείραμα «Η εξίσωση 

ημx=α», στην οποία οι μαθητές μέσω δυναμικού χειρισμού αλληλοσυνδεόμενων γρα-

φικών αναπαραστάσεων που προσφέρει το λογισμικό, από τη λύση συγκεκριμένης εξί-

σωσης μεταβαίνουν στη γενίκευση της επίλυσής της και εφαρμόζουν τη μέθοδο σε άλ-

λες, επαληθεύοντας τους συλλογισμούς τους.  

 

Στη δραστηριότητα «Η ημιτονοειδής καμπύλη – Το έμβολο», ο μαθητής πειραματίζεται 

με τη κίνηση ενός εμβόλου και αναγνωρίζει τη κυκλική κίνηση και τη ταλάντωση σε 

τμήματά του. Για να διαφανεί η εξοικείωση του μαθητή με τις εφαρμογές των τριγωνο-
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μετρικών συναρτήσεων που αποτελεί τον κύριο στόχο αυτής της ενεργού εμπλοκής, 

έγινε επεξεργασία της δραστηριότητας μέσω δημιουργίας ενός quiz με τα εργαλεία του 

συστήματος και ενός δευτέρου με τη βοήθεια του πρόσθετου Geogebra.  

 

 

Εικόνα 26: Το quiz Geogebra για την δραστηριότητα «Το έμβολο» 

 

Με τον ίδιο τρόπο αξιοποιήθηκε το περιεχόμενο του μαθησιακού αντικειμένου «Ο 

τροχός του λούνα παρκ». Οι δύο επόμενες εικόνες αφορούν τα quizzes για τον «Τροχό 

του λούνα-παρκ». 

 

 

Εικόνα 27: Quiz για τον «Τροχό του λούνα-παρκ» 

Στη προηγούμενη εικόνα καθώς και στην επόμενη (εικόνες 27 και 28), παρουσιάζονται 

στιγμιότυπα από τα Quizzes της δραστηριότητας ο «Τροχός του λούνα-παρκ», στα ο-

ποία διαφαίνεται η χρήση των δρομέων. 
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Εικόνα 28: Ένα ακόμη Quiz για τον «Τροχό του λούνα-παρκ» 

 

Για την επιβεβαίωση μεταγνωστικών δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί, οι μαθητές κλή-

θηκαν να συμπληρώσουν τους εννοιολογικούς χάρτες της τέταρτης φάσης του σεναρίου 

«Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις» από το αποθετήριο Αίσωπος.  

 

Τέλος, ζητήθηκε η κοινωνική παρουσία των μαθητών στη συζήτηση για τα συμπερά-

σματα από τη δραστηριότητα «Οι συναρτήσεις y=a.εφ(κx) και y=εφ(ax)+κ». 

 

 

Εικόνα 29: Στιγμιότυπο από τη συζήτηση 

 

5.4 Περιγραφή της υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης 

 

Στο τέλος της 3
ης

 εβδομάδας, μετά την διδασκαλία των δύο πρώτων ενοτήτων στη συμ-

βατική τάξη, το περιεχόμενο των οποίων έχει και χαρακτήρα επανάληψης βασικών εν-

νοιών από το γυμνάσιο, οι 51 μαθητές των δύο τμημάτων συμμετείχαν σε γραπτή εξέ-

ταση (pre-test) διάρκειας μίας διδακτικής ώρας, δηλαδή 45 λεπτών, ώστε να εκτιμηθεί 

το επίπεδο της ενυπάρχουσας γνώσης, να διαμορφωθούν οι δύο ομάδες, πειραματική 
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και ελέγχου και να αρχίσει η εφαρμογή της υποστηρικτικής διδακτικής παρέμβασης. 

Άλλωστε η ύλη που περιέχεται στη συνέχεια στο κεφάλαιο δεν είναι ανεξάρτητη των 

πρώτων βασικών ενοτήτων, υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ τους και η συνολική μα-

θησιακή επίδοση είναι ο τελικός αντίκτυπός της. Δηλαδή με τον τρόπο αυτό, έγινε διά-

κριση της μαθησιακής διαδικασίας σε δύο φάσεις οι οποίες ισοδυναμούν με δύο κατα-

στάσεις του πεδίου γνώσης του μαθητή: την απουσία προϋπάρχουσας γνώσης και την 

ύπαρξη προϋπάρχουσας γνώσης, η οποία έχει οικοδομηθεί μέσω της ειδικής μαθησια-

κής διαδικασίας που ακολουθήθηκε.  

 

Η αρχική εξέταση (pre-test) περιείχε ερωτήσεις βαθμολογημένες με πέντε (5) μονάδες 

κάθε μία, αφού κάθε απάντηση απαιτούσε σύντομη δικαιολόγηση ώστε ο μαθητής να 

εξασφαλίσει τις πέντε (5) μονάδες, της πλήρους απάντησης. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν ανέδειξαν τις ερωτήσεις στις οποίες οι μαθητές συνάντησαν δυσκολίες και 

δεν απάντησαν σωστά ή δεν δικαιολόγησαν επαρκώς την απάντησή τους.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα (αριθμός και ποσοστά) 

των 51 μαθητών των δύο τμημάτων που απάντησαν λανθασμένα ή όχι επαρκώς και δεν 

βαθμολογήθηκαν με πέντε (5) σε κάθε μία από τις ερωτήσεις της αρχικής εξέτασης. 

Στον πίνακα σκόπιμα δεν παρουσιάζονται τα ποσοστά και των υπολοίπων ερωτήσεων, 

για να αποφευχθούν άσκοπη αναφορά στοιχείων που δεν σχετίζονται με τη συνέχεια 

της έρευνας.  

Τα δεδομένα του πίνακα 4 δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό (ίσο ή και μεγαλύτερο 

του 69%) των συμμετεχόντων μαθητών δεν έδωσαν ολοκληρωμένη απάντηση σε πέντε 

(5) ερωτήσεις της εξέτασης, οι οποίες και θα συμπεριληφθούν στη τελική εξέταση των 

μαθητών και στο εξής θα ονομάζονται ερωτήσεις ελέγχου.  

 

Το εννοιολογικό περιεχόμενο των ερωτήσεων της αρχικής δοκιμασίας αφορά τις βασι-

κές έννοιες του κεφαλαίου και αντιστοιχεί περισσότερο στο στατικό υλικό του ηλε-

κτρονικού μαθήματος στη πλατφόρμα. 
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Πίνακας 4: Αποτελέσματα αρχικής εξέτασης (pre-test) 

 

5.4.1 Συλλογή δεδομένων 

 

Με σκοπό να διερευνηθούν και να απαντηθούν τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν σε 

προηγούμενες παραγράφους, αξιοποιήθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Τα πο-

σοτικά δεδομένα προέκυψαν από την αξιολόγηση των μαθητών σε αρχική εξέταση ενυ-

πάρχουσας γνώσης (pre-test) καθώς και από το διαγώνισμα του κεφαλαίου (μετα-

Α/Α  

Ερώτησης 

Τύπος 

Ερώτησης 

Θεματική 

Ενότητα 

Αριθμός 

μαθητών 

Ποσοστό 

% 

Ερώτηση 

Ελέγχου 

1
α
 Κλειστού 

τύπου 

3.1    

1β Κλειστού 

τύπου 

3.1  

  

  

2 Κλειστού 

τύπου 

3.1    

3
α
 Κλειστού 

τύπου 

3.2    

3β Κλειστού 

τύπου 

3.1    

3γ Κλειστού 

τύπου 

3.2    

3δ Κλειστού 

τύπου 

3.1 44 86.6% Ερώτηση 1 

3
ε
 Κλειστού 

τύπου 

3.1    

4 Κλειστού 

τύπου 

3.1 40 79% Ερώτηση 2 

5
α
 Ανοικτού 

τύπου 

3.1    

5β Ανοικτού 

τύπου 

3.1    

5γ Ανοικτού 

τύπου 

3.1 42 81.7% Ερώτηση 3 

6
α
 Ανοικτού 

τύπου 

3.1 40 77.5% Ερώτηση 4 

6β Ανοικτού 

τύπου 

3.1    

6γ Ανοικτού 

τύπου 

3.1 42 83% Ερώτηση 5 
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έλεγχος, post-test), ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με το υλικό,  στο οποίο συμμε-

τείχε το σύνολο των μαθητών των δύο ομάδων, η εμπειρική αλλά και η ομάδα ελέγχου.  

Ακόμη στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα 

αρχεία καταγραφής της πλατφόρμας, καθώς και ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από 

την ανάλυση περιεχομένου ημιδομημένων συνεντεύξεων που παραχώρησαν μαθητές 

στην ερευνήτρια μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης. 

 

5.5 Ανάλυση δεδομένων της ποσοτικής έρευνας 

 

5.5.1 Ανάλυση επίδοσης 

 

Σε προηγούμενη ενότητα της έρευνας έχει διευκρινιστεί ότι οι πέντε ερωτήσεις ελέγχου 

έχουν συμπεριληφθεί και στις δύο γραπτές εξετάσεις των μαθητών (pre-test, post-test). 

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδοση των μαθητών αναλύθηκαν καταρχάς οι βαθμο-

λογικές μονάδες των μαθητών στις πέντε κοινές ερωτήσεις των δύο γραπτών εξετάσε-

ων. Στη συνέχεια, για τη διερεύνηση ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών στην 

επίδοση των μαθητών μεταξύ της αρχικής και τελικής εξέτασης, εφαρμόστηκαν στατι-

στικά κριτήρια με εξαρτημένη μεταβλητή την επίδοση των μαθητών στις δύο γραπτές 

δοκιμασίες.  

 

5.5.1.1 Ανάλυση συμμετοχής  

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η συμμετοχή των μαθητών στο ηλεκτρονικό μάθημα που 

αναπτύχθηκε στη πλατφόρμα Moodle, επιπρόσθετα με τη διερεύνηση υλοποίησης των 

προτεινόμενων δραστηριοτήτων, αξιοποιήθηκαν και τα αρχεία καταγραφής (log file 

analysis) του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν οι μα-

θητές ανάλογα με τον χρόνο παρουσίας στο σύστημα γενικά και τον χρόνο υλοποίησης 

των δραστηριοτήτων ειδικότερα, ώστε να διερευνηθεί η συσχέτιση του «χρόνου» με τη 

βαθμολογική επίδοση. 
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Εικόνα 30: Στιγμιότυπο από τη παρουσία συμμετέχοντα μαθητή στο μάθημα 

 

5.5.1.2 Ανάλυση περιεχομένου 

 

Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν βάσει ενός οδηγού με έξι μέρη ε-

ρωτήσεων. Οι ερωτήσεις αφορούν τις στάσεις των μαθητών σχετικά με την ευχρηστία 

της πλατφόρμας, την αξιοπιστία και τη διαδραστικότητα, ενώ περιέχονται ερωτήσεις 

επικεντρωμένες στο εκπαιδευτικό υλικό, τις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού μαθή-

ματος και τον τρόπο χρήσης του από τους εμπλεκόμενους μαθητές. Επιπλέον ερευνώ-

νται οι απόψεις τους για την εξατομίκευση, είτε τον συνεργατικό τύπο της μάθησης που 

υποστηρίζεται, καθώς και για την αποτελεσματικότητα της εμπλοκής τους, αναφορικά 

με την επίδοσή τους και γενικότερα τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

5.6 Αποτελέσματα 

 

5.6.1 1
ο
 Ερευνητικό ερώτημα 

 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως στην παρούσα εργασία, κατά την 2
η
 εβδομάδα 

του Νοεμβρίου έγινε ενημέρωση των μαθητών της Β΄ Τάξης του Λυκείου για την ανάρ-

τηση του εκπαιδευτικού υλικού στη πλατφόρμα Moodle και δόθηκαν οι απαραίτητες 

οδηγίες και διευκρινίσεις για τη συμμετοχή και τη πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μάθημα 
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της πλατφόρμας. Αρχικά εξέφρασαν τη διάθεση συμμετοχής μαθητές και των τεσσά-

ρων τμημάτων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μία αρχική ισοδυναμία των δύο ομάδων 

- πειραματικής και ελέγχου - ως προς το πλήθος των μαθητών σε κάθε μία, προτιμήθη-

κε να υλοποιηθεί η εμπειρική μελέτη με τη συμμετοχή των μαθητών μόνο των δύο από 

τα τέσσερα τμήματα της Β΄ Λυκείου, απόφαση που έγινε κατανοητή και δεκτή από το 

σύνολο των μαθητών της Β΄ Τάξης. Άλλωστε τα άλλα δύο τμήματα υστερούσαν αρκετά 

στη διδακτέα ύλη για λόγους εσωτερικούς αυτών των τμημάτων και αυτό ενδεχομένως 

να δημιουργούσε προβλήματα στη διεξαγωγή της εμπειρικής μελέτης. Στη συνέχεια 

ακολούθησε η εγγραφή των 26 συμμετεχόντων μαθητών στην ηλεκτρονική τάξη, οι ο-

ποίοι αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα, ενώ οι υπόλοιποι 25 μαθητές όρισαν την ο-

μάδα ελέγχου. 

 

 

Γράφημα 1: Αριθμός μαθητών ανά φύλο στη πειραματική και την ομάδα ελέγχου  

 

Στο γράφημα που προηγήθηκε, παρουσιάζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών 

ανά φύλο στις δύο ομάδες και καταδεικνύεται η ισοδυναμία των ομάδων. Όπως παρα-

τηρείται από το επόμενο γράφημα, η αναλογία των μαθητών ανά φύλο έτυχε να διατη-

ρηθεί και στη πειραματική ομάδα, αφού το ποσοστό των συμμετεχόντων αγοριών είναι 

διπλάσιο από των κοριτσιών, χωρίς αυτό να επιδιωχθεί σκόπιμα. Τα ποσοστά αποδει-

κνύουν την ικανοποιητική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία, αφού το μισό του 

αριθμού των δύο τμημάτων (51%) εκδήλωσε την επιθυμία συμμετοχής και με δεδομένο 

ότι οι μαθητές στη Β΄ Λυκείου πρέπει να αφιερώσουν τον χρόνο μετά το σχολείο στη 

προετοιμασία των απαιτητικών σχετικά μαθημάτων του Προσανατολισμού, εκτός των 

μαθημάτων της Γενικής Παιδείας. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η συμμετοχή των αγο-
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ριών στη παρέμβαση είναι διπλάσια από των κοριτσιών και αυτό δεν αποδίδεται στη 

τυπικότητα ή ίσως στη μεγαλύτερη ευσυνειδησία που χαρακτηρίζει τα κορίτσια ως μα-

θήτριες αλλά και ούτε σε διαφορετική ή καλύτερη σχέση των αγοριών με τη χρήση του 

υπολογιστή που ενδεχομένως επικρατεί ως άποψη, παρά μόνο στο μεγαλύτερο ποσοστό 

αγοριών που αποτελούσαν τα δύο τμήματα από τα οποία προέρχονται οι συμμετέχοντες 

μαθητές. Τα αναφερόμενα στοιχεία επομένως επιβεβαιώνουν τη πρώτη ερευνητική υ-

πόθεση. 

 

 

Γράφημα 2: Ποσοστό μαθητών ανά φύλο στη πειραματική ομάδα 

 

5.6.2 2
ο
 Ερευνητικό ερώτημα 

 

Για να διερευνηθεί ο βαθμός επίδρασης του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή δραστηρι-

οτήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στη κατεύθυνση ενίσχυσης του μαθησιακού α-

ποτελέσματος, πραγματοποιήθηκε σύγκριση της επίδοσης των μαθητών μεταξύ της 

πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου κατά την αρχική και τελική γραπτή εξέ-

ταση ενοτήτων του κεφαλαίου. Ο έλεγχος αυτός αφορούσε αρχικά την επίδοση των μα-

θητών στις πέντε ερωτήσεις ελέγχου της πρώτης δοκιμασίας (pre-test). Η εξέταση της 

επίδοσης των μαθητών αφορά χωριστά κάθε μία από τις ερωτήσεις ελέγχου, εφόσον 

είναι διαφορετικό το εννοιολογικό περιεχόμενο κάθε ερώτησης και το γνωστικό επίπε-

δο των μαθητών για κάθε μία έχει ιδιαίτερη σημασία. 

 

Όπως προέκυψε κατά την εφαρμογή του μη παραμετρικού τεστ Mann-Whitney U του 

SPSS 20 (non parametric Test 2-independent samples Mann-Whitney U Test), το οποίο 
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επιλέχθηκε επειδή δεν ήταν εξασφαλισμένη η κανονικότητα, προϋπόθεση που ελέγχθη-

κε μέσω του SPSS, οι μέσοι όροι των επιδόσεων των δύο ομάδων (πειραματικής και 

ελέγχου) κατά την αρχική δοκιμασία (p>0.05) στις ερωτήσεις ελέγχου είναι ίσοι. Το 

αποτέλεσμα αυτό δηλώνει την ισοδυναμία των δύο ομάδων, ως προς την επίδοσή τους 

στις πέντε ερωτήσεις ελέγχου της εμπειρικής μελέτης.  

 

Πίνακας 5: Επίδοση μαθητών στις ερωτήσεις ελέγχου κατά την αρχική δοκιμασία –  

Στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney U Test 

Α/Α 

Ερώτησης  

Εμπειρικής Μελέτης 

Ομάδα Μέση  

Επίδοση 

Τυπική 

Απόκλιση 

    z(51) p 

1 Πειραματική 

Ελέγχου 

2.5 

2.4 

0.91 

1.23 

0.811 

 

0.521 

 

2 Πειραματική 

Ελέγχου 

4.7 

4.5 

1.12 

0.52 

1.191 0.230  

 

3 Πειραματική 

Ελέγχου 

3.4 

3.5 

1.11 

1.23 

0.932 0.374 

 

4 Πειραματική 

Ελέγχου 

4.5 

4.3 

0.94 

0.93 

1.752 0.114 

 

5 Πειραματική 

Ελέγχου 

3.1 

2.9 

1.87 

1.16 

1.861 0.093 

 

 

Με δεδομένο ότι και το τελικό διαγώνισμα περιείχε τις πέντε ερωτήσεις ελέγχου, εξε-

τάσθηκε η επίδοση των μαθητών στις ερωτήσεις αυτές αλλά και στο τελικό διαγώνι-

σμα. Αν και οι μαθητές των δύο ομάδων αύξησαν την επίδοσή τους στο κοινό αυτό 

τμήμα του διαγωνίσματος (Πίνακες 5 και 6), που αφορά περισσότερο το στατικό μέρος 

του ηλεκτρονικού μαθήματος, δηλαδή τους πόρους, ωστόσο οι βαθμολογικές διαφορές 

δεν κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές. 

  

 

 

 



86 
 

Πίνακας 6: Επίδοση μαθητών στις ερωτήσεις ελέγχου κατά τη τελική δοκιμασία –  

Στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney U Test  

Α/Α 

Ερώτησης  

Εμπειρικής Μελέτης 

Ομάδα Μέση  

Επίδοση 

Τυπική 

Απόκλιση 

z(51) p 

1 Πειραματική 

Ελέγχου 

2.7 

2.5 

0.95 

1.28 

0.822 0.524 

 

2 Πειραματική 

Ελέγχου 

4.8 

4.6 

1.07 

0.51 

1.193 0.241  

 

3 Πειραματική 

Ελέγχου 

3.5 

3.5 

1.09 

1.23 

0.928 0.371 

 

4 Πειραματική 

Ελέγχου 

4.7 

4.3 

1.96 

1.94 

0.762 0.104 

 

5 Πειραματική 

Ελέγχου 

3.4 

3.1 

0.98 

0.07 

1.856 0.095 

 

 

Στο τελικό διαγώνισμα του κεφαλαίου ζητήθηκε από τους μαθητές να λύσουν και ένα 

πρόβλημα, ως εφαρμογή στις Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

τονιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του ηλεκτρονικού μαθήματος ήταν 

εστιασμένο σε τέτοιου τύπου εφαρμογές, μέσω των οποίων ο μαθητής εμβαθύνει σε 

έννοιες, ασκώντας ταυτόχρονα κριτικά τη σκέψη του. Η καθοδηγούμενη διερεύνηση 

και ανακάλυψη νέων γνωστικών στοιχείων αποδίδει προσθετική αξία στο ουσιαστικό 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του μαθητή – χρήστη με το εκπαιδευτικό υλικό και 

διερευνάται αν αυτό αποτυπώνεται στην επίδοση. 

 

Να διευκρινιστεί ακόμη ότι, η αναλογική επίδοση για το πρόβλημα ήταν το 50% της 

συνολικής βαθμολογίας του διαγωνίσματος, δηλαδή το «Άριστα» για το πρόβλημα α-

ντιστοιχούσε σε δέκα (10) βαθμολογικές μονάδες επί του συνόλου των είκοσι (20) μο-

νάδων που αντιστοιχούσαν στο «Άριστα» για το συνολικό διαγώνισμα. Συνηθίζεται 

μάλιστα να συμπεριλαμβάνεται και παρόμοιο πρόβλημα και στη γραπτή εξέταση στο 

τέλος του σχολικού έτους για την ετήσια επίδοση.  
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Στον πίνακα 7 φαίνεται η επίδοση των δύο ομάδων στο τμήμα του διαγωνίσματος που 

αφορούσε το πρόβλημα που δόθηκε προς λύση και του οποίου το περιεχόμενο σχετιζό-

ταν άμεσα, όπως έχει αναφερθεί, με το διδακτικό υλικό της παρέμβασης, αλλά και η 

βαθμολογία συνολικά. Δηλαδή διερευνάται η αποτύπωση στην επίδοση του κυρίως αλ-

ληλεπιδραστικού περιεχομένου του μαθησιακού υλικού της πλατφόρμας. 

 

Πίνακας 7: Επίδοση των δύο ομάδων στo post-test 

 Επίδοση στο τελικό  

διαγώνισμα 

Επίδοση στο πρόβλημα του 

τελικού διαγωνίσματος 

Ομάδα Μέση 

τιμή 

Τυπική  

απόκλιση 

Μέση  

τιμή 

Τυπική  

Απόκλιση 

Πειραματική 17.6 4.13 8.7 3.06 

Ελέγχου 16.5 1.18 7.4 2.87 

  

Στα αποτελέσματα του πίνακα παρατηρήθηκε διαφορά στη μέση τιμή των δύο ομάδων 

στη συνολική βαθμολογία του τελικού διαγωνίσματος καθώς και εν μέρει στη βαθμο-

λογία του προβλήματος (Μ.Ο. συνολικής επίδοσης εμπειρικής ομάδας: 17.6, Μ.Ο. συ-

νολικής επίδοσης ομάδας ελέγχου: 16.5 και Μ.Ο. επίδοσης στο πρόβλημα της εμπειρι-

κής ομάδας: 8.7, ενώ Μ.Ο. επίδοσης στο πρόβλημα της ομάδας ελέγχου: 7.4). Αναλυτι-

κότερα και στις δύο ομάδες παρατηρείται αύξηση της επίδοσης κατά μία βαθμολογική 

μονάδα και στο πρόβλημα αλλά και στη συνολική βαθμολογία του διαγωνίσματος. Αυ-

τό μπορεί κατά ένα μέρος να αποδοθεί στη καλύτερη ετοιμασία των μαθητών που αφο-

ρά ένα διαγώνισμα κεφαλαίου, αν και δεν ήταν το διαγώνισμα του τετραμήνου, ωστόσο 

πρέπει να συνυπολογιστούν οι συνήθεις αλλά ιδιαίτερης σημασίας δυσκολίες των μα-

θητών να ανταποκριθούν στην ολοκλήρωση απαντήσεων και οι οποίες στα πλαίσια της 

παρέμβασης αντιμετωπίζονται από την εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών. 

 

Από τα στοιχεία του επόμενου πίνακα του μη παραμετρικού τεστ Mann-Whitney U δι-

καιολογείται η στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση συνολική επίδοση στο τελικό 

διαγώνισμα των δύο ομάδων (z= - 0.836, p=0.042<0.05). 
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Πίνακας 8: Επίδοση των δύο ομάδων στο τελικό διαγώνισμα 

Ομάδα Μέση Επίδοση  

στο 

τελικό διαγώνισμα  

Τυπική 

Απόκλιση 

z(51) P 

Πειραματική 

Ελέγχου 

17.6 

16.5 

4.13 

1.18 

-0.836 0.042 

 

 

Η βαθμολογική βαρύτητα του προβλήματος στο τελικό διαγώνισμα επέβαλε τη συνέχι-

ση της διερεύνησης. Ο επόμενος πίνακας παραπέμπει σε στατιστικά σημαντική διαφο-

ρά των δύο ομάδων - εμπειρικής και ελέγχου - στην επίδοση στο πρόβλημα (z= - 4.32,   

p=0.034<0.05), δηλαδή στην επίδραση του αλληλεπιδραστικού υλικού, εφαρμόζοντας 

το ίδιο μη παραμετρικό τεστ. 

 

Πίνακας 9: Επίδοση των δύο ομάδων στο πρόβλημα του τελικού διαγωνίσματος 

Ομάδα Μέση Επίδοση  

στο 

πρόβλημα 

Τυπική 

Απόκλιση 

 z(51) p 

Πειραματική 

Ελέγχου 

8.7 

7.4 

3.06 

2.87 

-4.32 0.034 

 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στην επίδοση 

και μεταξύ των ομάδων εμπειρικής και ελέγχου και με δεύτερο κριτήριο. Καθώς η από-

κλιση από την κανονικότητα δεν κρίθηκε μεγάλη, η σύγκριση των κατανομών της μέ-

σης επίδοσης των μαθητών των δύο ομάδων σε επίπεδο επίδοσης στο διαγώνισμα και 

επίδοσης στο πρόβλημα διερευνήθηκε και με το παραμετρικό T Test (compare 

means/independent-Samples T Test) και ο έλεγχος επαληθεύει την ύπαρξη σημαντικής 

διαφοράς στις επιδόσεις των δύο ομάδων σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Για τη μετα-

βλητή «μέση επίδοση στο πρόβλημα» είναι t=1.354,  df=51,  p=0.032, ενώ για τη μετα-

βλητή «μέση επίδοση στο διαγώνισμα» είναι t=1.328,  df=51,  p=0.047.  

 

Οπότε, προκύπτει σαφής ένδειξη ότι η εμπλοκή των μαθητών στη διδακτική παρέμβα-

ση είχε θετικό αντίκτυπο στη βαθμολογική επίδοσή τους στο πρόβλημα που είναι το 
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άμεσα σχετιζόμενο με αυτή τμήμα του διαγωνίσματος, αλλά ακόμη και στο σύνολο της 

επίδοσής τους και το αποτέλεσμα αυτό επαληθεύει την δεύτερη ερευνητική υπόθεση. 

 

Επιπλέον, τα αναφερόμενα αποτελέσματα καταδεικνύουν και την αναζήτηση παραγό-

ντων οι οποίοι θα ερμηνεύσουν αναλυτικότερα τις διαπιστωθείσες διαφορές και θα 

συνδράμουν στην απάντηση του 3
ου

 ερευνητικού ερωτήματος. 

 

5.6.3 3
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

 

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο 3
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα, που α-

φορά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές της πειραματικής ομάδας δραστηριοποιήθηκαν 

και αξιοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό και πως σχετίζεται αυτό με την επίδοσή τους. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές της εμπειρικής ομάδας συμμετείχαν στην ηλεκτρο-

νική τάξη, διερευνώντας το εκπαιδευτικό υλικό και αλληλεπιδρώντας με αυτό, αλλά σε 

διαφορετικό βαθμό δημιουργικής αξιοποίησής του κάθε ένας, κρίθηκε σκόπιμο να εξε-

τασθεί η συνέπεια της ενασχόλησης στη βαθμολογική επίδοση, ώστε να δικαιολογηθεί 

η αναφερόμενη επίδραση, έχοντας υπόψη ότι αυτό αποτυπώθηκε στη συνέχεια και στη 

δημιουργία των τεσσάρων ομάδων, στις οποίες διαχωρίστηκαν οι μαθητές και είναι οι:  

 Ομάδα Α: Την αποτελούν οι 7 μαθητές που δραστηριοποιήθηκαν στο εκπαιδευ-

τικό υλικό και η συμμετοχή τους κρίνεται ικανοποιητική από κάθε άποψη. 

 Ομάδα Β:  Οι 6 μαθητές με σχετικά ικανοποιητικό βαθμό εμπλοκής. 

 Ομάδα Γ:  Οι 7 μαθητές με μέτρια συμμετοχή στην ηλεκτρονική τάξη. 

 Ομάδα Δ: Αποτελείται από τους 5 μαθητές οι οποίοι είχαν ελάχιστη έως καθό-

λου συμμετοχή, δηλαδή απλή μόνο παρουσία στη πλατφόρμα. 

 

Για την αποσαφήνιση του διαχωρισμού, στους παρακάτω πίνακες 10, 11, 12 και 13 πε-

ριγράφονται τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας. 
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Πίνακας 10: Η συμμετοχή της ομάδας Α 

Ομάδα Α 

Η συμμετοχή των μαθητριών Η συμμετοχή των μαθητών 

 Και οι 3 μαθήτριες ολοκλήρωσαν 

από 8 ως και 16 δραστηριότητες, από 

το σύνολο των 23. 

 Και οι 3 μαθήτριες απάντησαν σωστά 

και στις 7 ασκήσεις αυτοαξιολόγη-

σης. 

 2 μαθήτριες έδειξαν κοινωνική πα-

ρουσία. 

 Και οι 3 μαθητές ολοκλήρωσαν από 9 

ως και 14 δραστηριότητες, από το σύ-

νολο των 23. 

 Και οι 3 μαθητές απάντησαν σωστά 

σε 6 από τις 7 ασκήσεις αυτοαξιολό-

γησης. 

 1 μόνο μαθητής είχε κοινωνική πα-

ρουσία. 

 

Πίνακας 11: Η συμμετοχή της ομάδας Β 

Ομάδα Β 

Η συμμετοχή των μαθητριών Η συμμετοχή των μαθητών 

 Οι 2 μαθήτριες ολοκλήρωσαν από 6 

ως και 16 δραστηριότητες, από το σύ-

νολο των 23 

 Οι 2 μαθήτριες απάντησαν σωστά στις 

6 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

 2 μαθήτριες έδειξαν κοινωνική πα-

ρουσία 

 Οι 6 μαθητές ολοκλήρωσαν από 5 ως 

και 14 δραστηριότητες, από το σύνολο 

των 23 

 Οι 6 μαθητές απάντησαν σωστά σε 6 

από τις 7 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

 3 μόνο μαθητές από τους 6, είχαν κοι-

νωνική παρουσία 

 

Πίνακας 12: Η συμμετοχή της ομάδας Γ 

Ομάδα Γ 

Η συμμετοχή των μαθητριών Η συμμετοχή των μαθητών 

 Οι 3 μαθήτριες ολοκλήρωσαν από 5 

ως και 15 δραστηριότητες, από το σύ-

νολο των 23 

 Οι 3 μαθήτριες απάντησαν σωστά στις 

5 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

 Οι 2 μόνο μαθήτριες έδειξαν κοινωνι-

κή παρουσία 

 Οι 4 μαθητές ολοκλήρωσαν από 4 ως 

και 12 δραστηριότητες, από το σύνολο 

των 23 

 Οι 4 μαθητές απάντησαν σωστά σε 5 

από τις 7 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

 Και οι 3 μαθητές είχαν κοινωνική πα-

ρουσία 
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Πίνακας 13: Η συμμετοχή της ομάδας Δ 

Ομάδα Δ 

Η συμμετοχή των μαθητριών Η συμμετοχή των μαθητών 

 Η μαθήτρια της ομάδας ολοκλή-

ρωσε 4 δραστηριότητες, από το 

σύνολο των 23 

 Η μαθήτρια της ομάδας απάντη-

σε σωστά στις 3 ασκήσεις αυτο-

αξιολόγησης  

 Και έδειξε και κοινωνική πα-

ρουσία 

 Οι 3 μαθητές από τους 4 της ομάδας, 

ολοκλήρωσαν 3 δραστηριότητες, από 

το σύνολο των 23 

 Οι 2 μαθητές απάντησαν σωστά σε 2 

από τις 7 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

 2 μόνο μαθητές από τους 4, είχαν κοι-

νωνική παρουσία 

 

Αν και το μέγεθος του δείγματος της εμπειρικής ομάδας δεν ήταν μεγάλο, ο παραπάνω 

διαχωρισμός δεν ήταν απλός, καθώς έπρεπε να συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία δραστη-

ριοποίησης των συμμετεχόντων, δηλαδή η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, η ολο-

κλήρωση των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και ο αριθμός των προσπαθειών ώστε να 

δώσουν στο τέλος σωστή απάντηση. Με σκοπό να διερευνηθεί λεπτομερειακά η συμμε-

τοχή των μαθητών στο ηλεκτρονικό μάθημα, εξετάστηκε και  

 ο τύπος του περιεχομένου των εργασιών στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν οι 

συμμετέχοντες μαθητές,  

 ο βαθμός δυσκολίας τους καθώς και  

 το υλικό που ανάρτησαν για την υλοποίηση των εργασιών τους.  

 

Στη βάση αυτή πραγματοποιήθηκε η ταξινόμηση των μαθητών στις τέσσερις ομάδες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός και το ποσοστό των μαθητών α-

νάλογα με το βαθμό συμμετοχής τους στην ηλεκτρονική τάξη. 

Πίνακας 14: Η κατανομή των συμμετεχόντων μαθητών στις ομάδες 

Ομάδα Συμμετοχή Συχνότητα    Σχετική συχνότητα % 

Α Ικανοποιητική 6 23.08 

Β Μέτρια 8 30.77 

Γ Χαμηλή 7 26.92 

Δ Ελάχιστη συμμετοχή, σχεδόν απλή  

παρουσία 

5 19.23 
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Αν και τα ανωτέρω ποσοστά δεν αποτελούν στοιχείο ενθουσιώδους και απόλυτα ικανο-

ποιητικής συμμετοχής στη διδακτική παρέμβαση, ωστόσο συνεκτιμώντας τη σχετικά 

μεγάλη διάρκεια της εφαρμογής – σχεδόν δύο μήνες - και το δεδομένο της εθελοντικής 

εμπλοκής μαθητών με σχετικά αρκετές σχολικές υποχρεώσεις και προτεραιότητες, τότε 

πρέπει να κριθεί αυτή ως αρκετά επιτυχής. Το συμπέρασμα αυτό συμπληρώνει, δηλαδή 

αποσαφηνίζει την απάντηση που έχει δοθεί στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα και ταυτό-

χρονα επικυρώνει την επαλήθευση της πρώτης υπόθεσης, που έχει καταδειχθεί προη-

γούμενα. 

 

Γράφημα 3: Η κατανομή ανά φύλο στις τέσσερις ομάδες 

 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του γραφήματος 3, η ικανοποιητική συμμετοχή εκ-

προσωπείται ισοδύναμα και από τα δύο φύλα, αλλά η συμμετοχή των μαθητριών στη 

παρέμβαση είναι περισσότερο ικανοποιητική από των μαθητών γενικά, αφού ο αριθμός 

των μαθητριών με μέτρια, χαμηλή ή μηδαμινή συμμετοχή είναι μικρότερος από τον α-

ντίστοιχο των μαθητών, (αθροιστικά είναι έξι (6) ο αριθμός των μαθητριών που η συμ-

μετοχή τους δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική, ενώ είναι δεκαεπτά (17) ο αντίστοιχος 

αριθμός των μαθητών). 

 

Στο επόμενο γράφημα 4, αναδεικνύεται η μέτρια κοινωνική παρουσία των μαθητριών 

και η ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο chat, ωστόσο δεν είναι εύκολο να 

αναδυθούν γενικότερα συμπεράσματα για τους μαθητές καθώς είναι ιδιαίτερα εμφανής 

η διαφοροποίησή τους στις μορφές της κοινωνικής παρουσίας στο σύστημα.  
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Γράφημα 4: Η κατανομή της κοινωνικής παρουσίας 

 

 

Γράφημα 5: Η κατανομή της συμμετοχής των μαθητών στις δραστηριότητες 

 

Από τα δεδομένα του γραφήματος 5, η γενικότερη συμμετοχή των κοριτσιών κρίνεται 

περισσότερο ικανοποιητική από την αντίστοιχη των αγοριών, χωρίς έντονες διαφορο-

ποιήσεις, ωστόσο πρέπει να επισημανθεί το υψηλό ποσοστό των μαθητών που υλοποί-

ησαν επιτυχώς τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (88% οι μαθητές και 100% οι μαθήτρι-

ες). Η συμμετοχή στις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης ήταν αναμενόμενη, καθώς η αμεσό-

τητά τους ως βασικό χαρακτηριστικό τους είναι εκτιμήσιμη από τους μαθητές, οι οποίοι 

αρχικά τις θεωρούν και γενικά εύκολες. Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο ηλεκτρονι-

κό μάθημα είχαν αρκετές δυσκολίες αλλά και ενδιαφέρον. 
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Πίνακας 15: Η επίδοση των ομάδων στο πρόβλημα, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρα-

σης με το εκπαιδευτικό υλικό 

Επίδοση εμπειρικής ομάδας στο πρόβλημα 

                                         Α                  Β                  Γ                Δ 

                                     (Ν=6)           (Ν=8)          (Ν=7)          (Ν=5) 

Μέσος όρος 8.9 8.1 6.8 5.2 

Τυπική απόκλιση 2.1 0.4 1.8 1.4 

 

Η σύγκριση των κατανομών των επιδόσεων των μαθητών με το μη παραμετρικό τεστ 

«Mann-Whitney Test» έδειξε ότι:  

 Σε επίπεδο σημαντικότητας 5% δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με-

ταξύ των ομάδων Α, Β (z= -2.534,  Sig=0.053). 

 Σε επίπεδο σημαντικότητας 5% υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των ομάδων Α και Γ (z= -1.924,  Sig=0.046). 

 Σε επίπεδο σημαντικότητας 1% υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των ομάδων Α και Δ (z= 0.124,   Sig=0.008). 

 Σε επίπεδο σημαντικότητας  5% δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με-

ταξύ των ομάδων Β και Γ (z= -1.455,  Sig=0.053).  . 

 Σε επίπεδο σημαντικότητας 1% υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των ομάδων Β και Δ (z=0.124,   Sig=0.008). 

 Σε επίπεδο σημαντικότητας 1% υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των ομάδων Γ και Δ (z=1.124, Sig=0.008). 

 

Από τη συσχέτιση των ανωτέρω αποτελεσμάτων που έχουν παρουσιαστεί με τους μέ-

σους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις, διαπιστώνεται ότι η επίδοση είναι μικρότερη 

όταν είναι μικρότερη η συμμετοχή. Δηλαδή υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της συμ-

μετοχής και της επίδοσης, όπως άλλωστε είχε προβλεφθεί αρχικά. Αυτό σημαίνει ότι η 

διαφορά είναι σημαντική μεταξύ των ομάδων Α, Γ και ακόμη πιο σημαντική μεταξύ 

των Α, Δ και Β, Δ όπως και Γ, Δ ενώ φαίνεται ότι δεν είναι σημαντική μεταξύ των Α, Β 

και των Β, Γ.  
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Επομένως, η αξιοποίηση του διδακτικού υλικού από τους συμμετέχοντες είχε θετική 

επίδραση στην επίδοση στο πρόβλημα του τελικού διαγωνίσματος, του οποίου το περι-

εχόμενο είχε άμεση συσχέτιση με το εκπαιδευτικό υλικό, οπότε η τρίτη υπόθεση επα-

ληθεύεται. 

 

Η πλήρης εικόνα της πραγματικής συμμετοχής των μαθητών οφείλει να συνυπολογίσει 

και το πλήθος των επισκέψεων των μαθητών στο ηλεκτρονικό μάθημα αλλά και τον 

χρόνο παραμονής τους. Λαμβάνοντας υπόψη και αυτόν τον προβληματισμό, θα επιχει-

ρηθεί στη συνέχεια να διερευνηθεί η παρατηρούμενη διαφοροποίηση αναφορικά και με 

τον χρόνο ενασχόλησης, εκτός από την εξέταση του πλήθους των δραστηριοτήτων που 

υλοποιήθηκαν στη παρέμβαση.  

 

Το Moodle αποθηκεύει όλες τις ενέργειες των συμμετεχόντων με τη μορφή αρχείων 

καταγραφής (log files), σε μία βάση δεδομένων (σε MySQL). Συγκεκριμένα, οι ενέρ-

γειες των χρηστών συλλέγονται και αναλύονται από το σύστημα ώστε στη συνέχεια να 

εμφανιστούν αναφορικά με τον κάθε χρήστη ή την κάθε επί μέρους δραστηριότητα ή 

ακόμη αναφορικά με το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιείται το κάθε μάθη-

μα. 

 

Στη βάση των αναφερομένων δυνατοτήτων του συστήματος, αναλύοντας τα αρχεία κα-

ταγραφής του, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τα hits και παρατηρώντας τις ενέργειες των 

συμμετεχόντων μαθητών, ορίστηκε ο παράγοντας «Χρόνος». Οι 26 μαθητές της εμπει-

ρικής ομάδας ταξινομήθηκαν σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τον εκτιμώμενο χρόνο ενα-

σχόλησης, οι οποίες είναι: Μικρής, μέτριας και μεγάλης παρουσίας στο σύστημα και  

κωδικοποιήθηκαν ως 1, 2 και 3 αντιστοίχως.  Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί 

ότι ο διαφορετικός χρόνος ενασχόλησης των συμμετεχόντων επέβαλε διαφορετική τα-

ξινόμηση από τη προηγούμενη στις τέσσερις ομάδες που έχει ήδη περιγραφεί και η ο-

ποία αφορούσε τον αριθμό των δραστηριοτήτων και ασκήσεων που υλοποιήθηκαν από 

τους μαθητές.   

 

Για τους ανωτέρω λόγους διεξήχθη ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης («one 

way analysis of variance») (ANOVA) ώστε να εξεταστεί η επίδραση της κατηγορικής 

μεταβλητής «χρόνος» στην επίδοση των μαθητών της εμπειρικής ομάδας στο πρόβλημα 
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και να εκτιμηθεί η επίδραση του παράγοντα «χρόνου» που αφιέρωσαν οι μαθητές στη 

διερεύνηση του εκπαιδευτικού υλικού και στη προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν επι-

τυχώς τις δραστηριότητες και τις ασκήσεις του ηλεκτρονικού μαθήματος. Η διερεύνηση 

αυτή αποφασίστηκε ότι έπρεπε να εκτιμηθεί, αφού παρατηρήθηκε ότι άλλοι μαθητές 

της εμπειρικής ομάδας ολοκλήρωναν σε σύντομο διάστημα τις προτεινόμενες εργασίες, 

πιθανόν και με συζήτηση μεταξύ τους, χωρίς αυτό να έχει αντίκτυπο στη βαθμολογία 

τους, ενώ άλλοι επιδείκνυαν επιμονή στις προσπάθειές τους με θετική συνέπεια στην 

επίδοσή τους κυρίως στο πρόβλημα. 

  

Ως μηδενική υπόθεση ορίστηκε η μη ύπαρξη διαφοράς στη μέση επίδοση στις τρείς κα-

τηγορίες που έχουν διαχωριστεί οι μαθητές της εμπειρικής ομάδας, δηλαδή ότι ο «χρό-

νος» δεν θα επηρεάσει τη βαθμολογία των μαθητών στο πρόβλημα και αυτό ερμηνεύε-

ται ως μη συσχέτιση του χρόνου με την εισφορά του αλληλεπιδραστικού υλικού στη 

βαθμολογία.  

 

Μετά τον έλεγχο της απαιτούμενης κανονικότητας της κατανομής προέλευσης του 

δείγματος με τη βοήθεια του Shapiro-Wilk Test και την εξασφάλιση της ομοιογένειας 

των διακυμάνσεων από το Levene Test, η ανάλυση συνηγορεί υπέρ της μη ισότητας 

των διασπορών, οπότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση, δηλαδή οι επιδόσεις δεν είναι 

ίσες μεταξύ των κατηγοριών.  

 

Για περαιτέρω διερεύνηση επιλέχθηκε ο Post Hoc έλεγχος Tukey HSD, με σκοπό να 

εξεταστεί η διαφορά στην επίδοση ανάλογα με τον διατιθέμενο χρόνο, δηλαδή ο έλεγ-

χος για ύπαρξη διαφορών στατιστικά σημαντικών στην επίδοση μεταξύ των τριών ορι-

ζομένων χρονικών κατηγοριών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση 

συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 16: Ανάλυση Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης ANOVA 

 Άθροισμα  

τετραγώνων 

β.ε. Μέσα  

τετράγωνα 

F p-value 

Μεταξύ των ομάδων 11.244 2 5.622 16.898 0.046 

Εντός των ομάδων 18.577 24 0.727   

Σύνολο 29.821 26    
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Από την ανάλυση διακύμανσης ως προς τον παράγοντα «χρόνος» διαπιστώθηκε η στα-

τιστικά σημαντική συσχέτισή του με την επίδοση των μαθητών της εμπειρικής ομάδας 

στο πρόβλημα. Αυτό δηλώνει ότι ο χρόνος επηρέασε την επίδοσή τους στη βαθμολογία 

του προβλήματος (F(2,26)=16.898, p=0.046<0.05) και το συμπέρασμα αυτό διαψεύδει 

αρχικά την τέταρτη υπόθεση.  

 

Οι διαφορές στην επίδοση μεταξύ των τριών χρονικών κατηγοριών παρουσιάζονται 

στον πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 17: Ανάλυση Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης (One-way ANOVA Multiple 

Comparisons) μεταξύ των χρονικών κατηγοριών 1, 2 και 3. 

(Ι) Κατηγορία (J) Κατηγορία Μέση Διαφορά (I-J) Στάθμη 

σημαντικότητας 

1 2 

3 

-0.39
 

-1.08
* 

0.546 

0.041 

2 1 

3 

-0.39
 

-2.56
 

0.546 

0.578 

3 1 

2 

-1.08
* 

-2.56 

0.041 

0.578 

               *.Η μέση διαφορά είναι σημαντική σε επίπεδο 0.05 

 

Άρα η διαφορά της επίδρασης του χρόνου δραστηριοποίησης που εμφανίζεται στο σύ-

στημα σε σχέση με τη βαθμολογία, παρατηρείται μόνο μεταξύ των κατηγοριών 1 και 3, 

της μικρής και μεγάλης παρουσίας. 

 

Ακόμη προέκυψε ότι η επίδραση του χρόνου συμμετοχής που εμφανίζεται στο σύστη-

μα, στη βαθμολογία του προβλήματος είναι μέτρια (η
2
=0.04 κοντά στο 0.06) και αυτό 

σημαίνει ότι ο χρόνος παρουσίας δεν συνεπάγεται άμεσα και αύξηση στη βαθμολογική 

επίδοση. Τα αναφερόμενα στοιχεία δεν συνηγορούν στην συνολική επαλήθευση της 

αρχικής υπόθεσης και αυτό δηλώνει τη διάψευση της τέταρτης αυτής ερευνητικής υπό-

θεσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6. Η Ποιοτική έρευνα 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε αναλυτικά η διεξαγωγή της διδακτικής πα-

ρέμβασης που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του συστήματος διαχείρισης μάθησης 

Moodle, με κατεύθυνση υποστηρικτική και ενισχυτική της γνώσης των μαθητών Β΄ 

Λυκείου στο κεφάλαιο της Τριγωνομετρίας του μαθήματος της Άλγεβρας. Στη συνέχεια 

εξετάστηκε ο βαθμός υποστήριξης στη μαθησιακή επίδοση μέσω ποσοτικής ανάλυσης 

λαμβάνοντας υπόψη τη παράμετρο του τύπου συμμετοχής των εμπλεκομένων μαθητών 

στη διαδικασία.  

 

6.1. Η Ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις 

 

Με σκοπό να ερευνηθεί σε βάθος η διεξαγωγή του διδακτικού εγχειρήματος, αντλώντας 

χρήσιμα συμπεράσματα από τις στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών της εμπειρικής 

ομάδας, ώστε τελικά να αναδυθεί η συνολική επίδραση των Νέων Τεχνολογιών, κρίθη-

κε σκόπιμο να διεξαχθεί συμπληρωματικά και ποιοτική έρευνα μέσω ημιδομημένων 

συνεντεύξεων βάσει οδηγού, ως πρωτοκόλλου με εξαμερή διάρθρωση, ο οποίος παρα-

τίθεται στο Παράρτημα της εργασίας. Για τη  δόμηση του οδηγού λήφθηκαν υπόψη τα 

κριτήρια ευρετικής αξιολόγησης του Nielsen που αφορούν τη ποιότητα του συστήμα-

τος, σύμφωνα με τον οποίο η αξιολόγηση των χρηστών είναι αναντικατάστατη (Nielsen, 

1993), η γενικότερη έκθεση του ερευνητικού θέματος στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς 

και η εμπειρία της ερευνήτριας αναφορικά με το παραγόμενο μαθηματικό έργο. Οι ε-

ρωτήσεις διατυπώθηκαν με τρόπο ώστε να απαντηθεί πρωτίστως το τέταρτο ερευνητικό 

ερώτημα, αλλά ταυτόχρονα να συνεκτιμηθούν δεδομένα και για τα άλλα ερωτήματα. 

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις των μερους Δ σχετίζονται με το ερευνητικό ερώτημα 2, ενώ 

και οι του Ε με το ερώτημα 2. 

 

Η αξιολόγηση μίας διδακτικής παρέμβασης στηριζόμενης σε διαδικτυακό υλικό πρέπει 

να περιλαμβάνει τη διερεύνηση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του συστή-

ματος στη κατεύθυνση αυτή, αλλά και τα προκύπτοντα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα 

στοιχεία αυτά καθορίζουν τις βασικές παραμέτρους εκπόνησης του οδηγού που είναι η 
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παράμετρος του σχεδιασμού και της παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού και η παι-

δαγωγική παράμετρος, ο συνυπολογισμός δε αυτών αποφαίνεται περί της επιτυχούς ή 

μη εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στη προτεινόμενη διδακτική πρακτική.   

 

Για την εκπλήρωση των αναφερομένων απαιτήσεων, στον οδηγό εκτός από το εισαγω-

γικό προφίλ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται οι έξι άξονες των οποίων το περιε-

χόμενο αφορά:  

Α. Απόψεις των μαθητών περί ευχρηστίας του συστήματος 

Β. Απόψεις των μαθητών περί του εκπαιδευτικού υλικού στη πλατφόρμα Moodle 

Γ. Απόψεις των μαθητών περί της συνεργασίας μεταξύ τους στα πλαίσια υλοποίησης 

της διδακτικής παρέμβασης 

Δ. Απόψεις των μαθητών περί της ενίσχυσης της κατανόησης μαθηματικών εννοιών –

Αξιολόγηση των παιδαγωγικών παραμέτρων από τους μαθητές 

Ε. Απόψεις των μαθητών περί της αποτελεσματικότητας στην επίδοση του μαθήματος 

ως συνέπεια της συμμετοχής τους 

ΣΤ. Αποτίμηση της συμμετοχής στην εκπαιδευτική παρέμβαση από τους ίδιους 

 

Είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των ερωτήσεων έχει συνδυαστικό προσανατολισμό, 

αφού νοηματοδοτούν και τις δύο βασικές παραμέτρους, τόσο τον σχεδιασμό όσο και τη 

παιδαγωγική – διδακτική παράμετρο, οπότε η συμπερίληψή τους σε κάθε συνέντευξη 

είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση του θέματος.  

 

Ο αριθμός των ερωτήσεων αν και φαίνεται εκ πρώτης όψεως μεγάλος, ωστόσο υπό τη 

προϋπόθεση ήρεμου και φιλικού κλίματος συνέντευξης, δίνει περισσότερες ευκαιρίες 

αποκάλυψης χρήσιμων δεδομένων από τον συνεντευξιαζόμενο μαθητή, ο οποίος ενδε-

χομένως δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά του ετοιμόλογου ενήλικα.   

 

Η εκ των προτέρων προδιαγεγραμμένη πορεία για τη διενέργεια των συνεντεύξεων, α-

κολουθήθηκε μόνο ως προς τον βασικό κορμό των ερωτημάτων που έπρεπε να απαντη-

θούν. Ακολούθως κλήθηκαν οι συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους 

απαντώντας σε αλληλουχία και άλλων ερωτήσεων. 

 

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα και υπήρξε μέρι-

μνα ώστε να καλλιεργηθεί αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ ερωτώμενου και ερευνήτριας, 
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με σκοπό να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατό μέγιστη εγκυρότητα της μεθόδου και να 

βεβαιωθεί με τον τρόπο αυτό ότι τα συλλεγέντα δεδομένα θα είναι πλούσια και αληθι-

νά. Στη κατεύθυνση αυτή συνέδραμε το γεγονός ότι η ερευνήτρια δεν ήταν η καθηγή-

τρια της τάξης, οπότε δεν θα χρησιμοποιούσε τυχόν άστοχες ή λανθασμένες απαντήσεις 

σε βάρος της επίδοσής τους. Επιπλέον έπρεπε να τηρηθεί κάθε διαβεβαίωση εχεμύθειας 

από το μέρος της συνεντεύκτριας, ώστε το περιεχόμενο του παραγόμενου λόγου να α-

φορά αποκλειστικά την έρευνα και να μην ανακοινωθεί στον καθηγητή της τάξης των 

συμμετεχόντων. Μετά τη προτροπή ότι τηρουμένων των αναφερομένων συνθηκών οι 

μαθητές γίνονται συνεργάτες της διαδικασίας, αφού τα εξαχθέντα συμπεράσματα βοη-

θούν το έργο της ερευνητικής κοινότητας, δηλώθηκαν εννέα συμμετοχές. 

 

Οι συνεντεύξεις παραχωρήθηκαν από τους μαθητές στο χώρο του σχολείου κατά τη πε-

ρίοδο από 5 ως και 14 Φεβρουαρίου 2018, μετά την τελευταία έκτη ώρα του ημερήσιου 

προγράμματος. Κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και με τη σύμφωνη γνώμη των μαθη-

τών μαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια μετά την απομαγνητοφώνηση, αναλύθηκε το 

περιεχόμενο των απαντήσεων ώστε να εξαχθούν τα συμπεράσματα. Η διάρκεια κάθε 

συνέντευξης ήταν το πολύ 20 λεπτά της ώρας. 

  

6.2. Ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων  

 

6.2.1. Το προφίλ των συμμετεχόντων μαθητών 

 

Όπως έχει αναφερθεί, συνεντεύξεις παραχώρησαν εννέα (9) μαθητές της εμπειρικής 

ομάδας, πέντε (5) αγόρια και τέσσερα (4) κορίτσια, από το σύνολο των εικοσιέξι (26) 

συμμετεχόντων. Από αυτούς, οι Μ1, Μ2 ήταν μαθητές της ομάδας Α (απόλυτα ικανο-

ποιητική συμμετοχή), οι Μ3, Μ4 και Μ5 της ομάδας Β ( μέτρια και όχι απόλυτα ικανο-

ποιητική συμμετοχή), οι Μ6, Μ7 της ομάδας Γ (χαμηλή συμμετοχή) και οι Μ8, Μ9 της 

ομάδας Δ (ελάχιστη συμμετοχή, σχεδόν απλή παρουσία στο σύστημα).  
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Γράφημα 6: Η συμμετοχή των μαθητών στις συνεντεύξεις ανά φύλο και ομάδα 

 

Οι εννέα (9) μαθητές δήλωσαν ερωτώμενοι, ότι έχουν αρκετές γνώσεις ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, διευκρινίζοντας ότι θεωρούν ότι έχουν καλή ευχέρεια στη χρήση, αν και 

από τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική τάξη αποδείχθηκε ότι κάποιοι από αυτούς 

αντιμετώπισαν προβλήματα που δεν επαληθεύουν τη δήλωσή τους. Η ενασχόλησή τους 

για διδακτικούς σκοπούς περιορίζεται στις ελάχιστες φορές που χρησιμοποιούν τον υ-

πολογιστή για να διεκπεραιώσουν σχολική εργασία που τους έχει ανατεθεί ή για να α-

νακαλύψουν βοηθητικό υλικό για κάποιο μάθημα. Κανένας δε από τους εννέα μαθητές 

δεν είχε εμπλακεί σε παρόμοια εκπαιδευτική παρέμβαση κατά το παρελθόν.  

 

Σε σχέση με το μαθηματικό υπόβαθρο τέσσερις (4) από τους μαθητές των συνεντεύξε-

ων, δύο (2) αγόρια και δύο (2) κορίτσια ήταν μαθητές με καλή επίδοση, οι υπόλοιποι 

μέτριοι και ένας με χαμηλή επίδοση. 

 

6.2.2 Απόψεις ως προς την ευχρηστία 

  

Οι εννέα (9) μαθητές δήλωσαν ερωτώμενοι για τη πρώτη επαφή με το περιβάλλον ότι 

ήταν μία ευχάριστη έκπληξη, γιατί το είχαν φανταστεί αυστηρό και λιτό και ίσως με 

κάποια γραφήματα. 

-Μ1: «Καλή ήταν. Δηλαδή ωραία, ευχάριστη. Βασικά, είπα ευτυχώς όχι μόνο μαθηματι-

κά, αλλά εντάξει για μαθηματικά ήταν».  

-Μ5: «…νόμιζα ότι θα έχει μόνο σύμβολα ή αριθμούς. Καλύτερα, όμως. Τα gifs πολύ 

ωραία».  

Αγόρια 

Κορίτσια 

Α Β 
Γ 

Δ 

1 

2 

1 1 

1 1 1 1 

Κατανομή των μαθητών των συνεντεύξεων ανά 
φύλο και βαθμό συμμετοχής  

Αγόρια 

Κορίτσια 
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-Μ7: «Στην αρχή σκέφτηκα, ωχ σαν το βιβλίο, ξερό θα είναι. Αλλά ήταν καλύτερο, καλύ-

τερο σίγουρα. Μου άρεσε. Είχε και εικόνες». 

 

Στην ερώτηση αν η πλοήγηση ήταν εύκολη, η πλειοψηφία απάντησε ότι τους φάνηκε 

απλή γενικά και μόνο δύο μαθητές, ένα αγόρι και ένα κορίτσι δήλωσαν ότι συνάντησαν 

δυσκολίες και τελικά δεν ήταν τόσο απλό, όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση. Στο 

ζήτημα αυτό απέδωσαν την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών.  

-Μ2: « … ναι, σιγά, απλή, εύκολη. Βασικά στην αρχή ήθελε… ήθελε λίγο ψάξιμο, αλλά 

εντάξει. Μετά καταλάβαινες και συνήθιζες».  

-Μ4: «…όταν μπήκα τη πρώτη φορά είπα δαίδαλος. Δεν θα ξαναμπώ. Και κάθε φορά 

ξεχνούσα, δηλαδή, χανόμουν και περνούσε η ώρα. Αλλά τελικά, νομίζω δεν ήταν και εύ-

κολη, δεν ήταν εύκολη, όχι, ούτε δύσκολη». 

 

Αναφορικά με τους συνδέσμους και το μενού επιλογής, η πλειοψηφία των μαθητών, 

επτά (7) από τους εννέα (9), αναγνώρισε τη χρησιμότητά τους από την αρχή, ενώ οι άλ-

λοι δύο (2) δεν είχαν γνώμη.  

-M2 απάντησε: « … ναι αυτοί με οδηγούσαν (εννοώντας ότι έκανε την εξερεύνηση με 

τη βοήθειά τους). Αν δεν υπήρχαν, δεν ξέρω. Δεν θα έβρισκα, γιατί πόσο να έψαχνα. Και 

δεν θα τέλειωνα τίποτα».  

-Μ7 δήλωσε: « … τα βρήκα πολύ πρακτικά». 

 

Ακόμη, όλοι οι συμμετέχοντες εκτίμησαν ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο την φροντισμένη 

αισθητική του περιβάλλοντος, τα χρώματα και τις κινούμενες εικόνες που είχαν προ-

στεθεί. 

 

Αναφορικά με την αναγνωσιμότητα, όλοι δέχθηκαν ότι την βρήκαν ικανοποιητική, κά-

νοντας και κάποιες παρατηρήσεις.  

-Μ1: « … το μέγεθος των γραμμάτων ήταν καλό. Ούτε μεγάλα, κανονικά, όπως θα έπρε-

πε. Εύκολα τα διάβαζες, όχι μεγαλύτερα, εντάξει. Κανένα θέμα. Αλλά άλλαζα browser, 

άλλα γράμματα».  

Και ο Μ8 παρατήρησε ότι αν και υπήρχε αρκετό κείμενο με κόκκινα γράμματα, δεν του 

δημιούργησε κάποια δυσκολία.  

-Μ8: « … πολύ κόκκινο, αλλά όλα φαινόταν. Κάποιοι τύποι όμως, γιατί είχαν μικρά;».  
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Το κοινό σχεδιαστικό στυλ των ενοτήτων βοήθησε τελικά τους μαθητές, αφού η διαφο-

ρετικότητα θα δημιουργούσε κάποια χρονική καθυστέρηση στην προσαρμογή. 

   

Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν τη κλιμακωτή μορφή στην οργάνωση των δραστηριοτή-

των, μεταβαίνοντας από τις απλές στις σύνθετες.  

-Μ5: « … ευτυχώς πρώτα ήταν εύκολα … και κάτι κάναμε. Αλλά μετά, αφήστε».  

-Μ3 « … ευτυχώς τα βάλατε, όπως στο βιβλίο. Βοηθούσε αυτό. Υπήρχαν απλές ασκήσεις, 

μετά και δύσκολες. Γιατί αν ήταν όλες δύσκολες, κανένας δεν θα έμενε. Αλλά δεν τις λες 

και γενικά απλές». 

 

6.2.3 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού 

 

Οι μαθητές ερωτώμενοι πως αξιολογούν το περιεχόμενο των ενοτήτων σε σχέση με 

τους διδακτικούς στόχους, απάντησαν κατά πλειοψηφία ότι, γενικά τους καλύπτει και 

αυτό το στηρίζουν στην αντιστοίχιση με το σχετικό περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου. 

Ωστόσο κατανόησαν εξαρχής, όπως  αυτό αποσαφηνίστηκε και στην αρχική ενημέρω-

ση ότι, στόχος του εκπαιδευτικού υλικού ήταν ο εμπλουτισμός της αντίστοιχης ύλης και 

η ενίσχυση των γνώσεών τους, αξιοποιώντας τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.  

-Μ4: « … για να πω την αλήθεια δεν διάβαζα τους στόχους, αφού καταλάβαινα για τι 

πράγμα θα ήταν η άσκηση. Δεν είχα χρόνο να το κάνω. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί 

και να με βοηθούσε. Αλλά εντάξει ήταν λιγότερα από το βιβλίο, αλλά σίγουρα δυσκολότε-

ρα».  

 

Τέσσερις (4) από τους εννέα (9) ερωτώμενους δήλωσαν ότι οι εργασίες δεν ήταν αρκε-

τές ώστε να πραγματοποιηθούν όλοι οι στόχοι, αλλά μεγαλύτερος αριθμός θα υπονό-

μευε την ολοκλήρωσή τους, αφού ο διαθέσιμος χρόνος τους ήταν περιορισμένος.  

-Μ8: « … εννοείται ότι η Τριγωνομετρία είναι δύσκολη. Άρα, μπορεί να πρέπει να κά-

νουμε και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Αλλά πότε; Πάντως γι’ αυτό που αναφερόταν 

ήταν ότι πρέπει». 

-Μ9: « … έπρεπε να το ψάξεις. Δηλαδή, μας είχατε ενημερώσει, αλλά έπρεπε να δώσεις 

χρόνο και τότε έβλεπες όσα θα έπρεπε να δεις, δηλαδή όσα ήταν να μάθεις. Μπορεί και 

παραπάνω». 
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Αναφορικά για την παρουσίαση των πληροφοριών, οι μαθητές εξέφρασαν στο σύνολό 

τους αρχικά μία ουδετερότητα και στη συνέχεια αναρωτήθηκαν πως η μεγαλύτερη πο-

σότητα μάλλον θα έπρεπε να περιορίσει το πλήθος των δραστηριοτήτων.  

-Μ8: «Πόσες άλλες πληροφορίες να δινόταν και … γιατί; Έφθαναν. Δεν ξέρω». 

- Μ9: «Αν υπήρχαν και άλλες μάλλον θα έπρεπε να τις πάρουμε υπόψη. Και τότε θα ήταν 

ίσως πιο δύσκολα. Έτσι νομίζω … αλλά δεν ξέρω. Άλλωστε εγώ τα βρήκα λίγο δύσκολα». 

 

Σχετικά με τους προσφερόμενους πόρους, οι περισσότεροι μαθητές, επτά (7) από τους 

εννέα (9), είχαν θετική άποψη, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για τη καταλληλό-

τητά τους. 

  

Στην ερώτηση για τις δυσκολίες και τα προβλήματα υλοποίησης των δραστηριοτήτων 

σε σχέση με τον αριθμό τους και τον χρόνο ολοκλήρωσης δόθηκαν απαντήσεις οι ο-

ποίες συνέτειναν στην άποψη ότι το συνολικό πλήθος των δραστηριοτήτων της παρέμ-

βασης δεν ήταν μεγάλο, εκτός του αριθμού που αντιστοιχούσε στην τρίτη ενότητα, η 

οποία έχει μεγάλη έκταση και στο σχολικό βιβλίο. 

  

 Αν και αρχικά εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τη δυνατότητα επιλογής μικρό-

τερου αριθμού δραστηριοτήτων με μεγαλύτερο περιεχόμενο, ωστόσο απέρριψαν αυτή 

την άποψη αφού φανερά θα προέκυπτε πάλι το ίδιο ζήτημα με τον χρόνο υλοποίησης.  

 

Το σημαντικότερο στοιχείο που αναδύθηκε από τις απαντήσεις στην ίδια ερώτηση, α-

φορούσε την έκταση του ωφέλιμου χώρου στην οθόνη του μαθήματος. Όταν ένα μαθη-

σιακό αντικείμενο είχε προστεθεί ως δραστηριότητα Geogebra απευθείας στο Moodle, 

με σκοπό να μην απαιτείται εγκατάσταση του αντίστοιχου λογισμικού από τον μαθητή 

στον υπολογιστή του, τότε η έκταση εμφάνισής του στον ωφέλιμο χώρο της οθόνης ή-

ταν σχετικά περιορισμένος. Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι αυτό προκάλεσε δυσκο-

λίες σε κάποιους μαθητές, αφού θα έπρεπε να είναι περισσότερο υπομονετικοί, ώστε να 

εμφανιστούν διαδοχικά όλα τα ζητούμενα της δραστηριότητας. Επεξηγητικά, αναφέ-

ρουμε: 

-Μ4: « … κάποια applets τα έβλεπες πιο εύκολα από άλλα και σου έτρωγαν χρόνο για να 

τελειώσεις ότι ζητούσαν, γιατί έπρεπε να κουνήσεις λίγο δεξιά-αριστερά το σύστημα συ-

ντεταγμένων για να εμφανιστούν όλα τα βήματα που είχαν».  

-Μ4: « … Έχανα τον slider και δεν μπορούσα να τελειώσω τη δραστηριότητα … μάλλον 

φαινόταν μικρή η έκταση της εφαρμογής». 
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-Μ7: « … ήταν λίγο της υπομονής. Άνοιγε η εφαρμογή, έβλεπες όμως τις οδηγίες μισές 

γιατί δεν τις χωρούσε η οθόνη». 

-Μ8: «Είχα εγκαταστημένο το Geogebra στον υπολογιστή μου και το applet το βρήκα 

από το φωτόδεντρο, γιατί το είχα ακούσει που το αναφέρατε στην ενημέρωση. Από εκεί 

φαινόταν καλύτερα, όλα, ενώ μέσα στο Moodle κάποια βήματα δεν φαινόταν, γιατί ήταν 

μικρός ο χώρος. Και λίγο αν τα έχανα, δεν μπορούσα να συνεχίσω». 

-Μ9: « … εκείνο το σφάλμα για τη JavaScript που έβγαζε συνέχεια, ήταν κουραστικό, 

γιατί έκρυβε τα ζητούμενα. Αλλά, εντάξει, μετά το αγνοούσα».  

  

Η ανατροφοδότηση δίχασε τους μαθητές. Οι πέντε (5) μαθητές δήλωσαν στη σχετική 

ερώτηση ότι την θεώρησαν επαρκή, αφού ούτως ή άλλως ο περιορισμένος χρόνος δεν 

θα τους επέτρεπε να αξιοποιήσουν μεγαλύτερη ανάδραση, ενώ οι υπόλοιποι (4) εξέ-

φρασαν την ανάγκη μεγαλύτερης αναπληροφόρησης, η οποία θα στήριζε την καθοδη-

γητική πορεία. 

 

Σχετικά με τη προτίμηση στον τύπο των δραστηριοτήτων, οι μαθητές που είχαν μικρό-

τερη συμμετοχή στο ηλεκτρονικό μάθημα απέρριψαν δραστηριότητες αυστηρού αλγε-

βρικού χαρακτήρα επιλέγοντας όσες είχαν διαθεματικό τύπο ή τις απλές όπως η συ-

μπλήρωση του χάρτη εννοιών.  

-Μ6: «Είπα να ξεφύγω από μαθηματικά που με δυσκολεύουν και λίγο. Δεν μπορούσα να 

φανταστώ όμως τόσες εφαρμογές των τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Εντυπωσιακό». 

-Μ9: « … ευτυχώς που είχε και εύκολες, γιατί αλλοιώς … ο εννοιολογικός χάρτης καλός, 

δεν είχα ξανακάνει. Και το παιγνίδι με τις κάρτες. Έπαιζες και μάθαινες ταυτόχρονα». 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον των μαθητών κέρδισαν κυρίως οι ασκήσεις 

που υποστηρίζουν την αμεσότητα στην ανάδραση, όπως οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, 

ενώ οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης ήταν δεύτερη επιλογή στη προτίμησή τους.  

-Μ1: « … μόλις έβλεπα quiz, το έκανα … δηλαδή quiz έψαχνα. Από όσο ξέρω και οι άλ-

λοι (Ερ. εννοώντας τους συμμετέχοντες συμμαθητές) … Μας άρεσαν πολύ … ».  

-Μ7: « … όλες οι ασκήσεις καλύτερα να ήταν quizzes … ». 

 

6.2.4 Απόψεις για τη συνεργασία 

 

Ο περιορισμός του διαθέσιμου χρόνου από τους μαθητές για μία πιο ενεργή ενασχόλη-

ση, έθεσε όρια εξαρχής και στην ομαδοσυνεργατική συμπεριφορά τους στη διδακτική 
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παρέμβαση. Αναμενόμενα, οι μαθητές κατέταξαν τις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότη-

τες ως τρίτη επιλογή στη προτίμηση, καθώς το σύνολο των συμμετεχόντων δήλωσε δυ-

σκολίες στη συνεργασία με τους συμμαθητές τους που κατά τη γνώμη οφειλόταν και 

στον περιορισμένο χρόνο εκτός των άλλων, αν και αναγνώρισαν αβίαστα το όφελος 

από την αλληλεπίδραση. Οι πέντε μαθητές (5) από τους εννέα (9) το χαρακτήρισαν ι-

διαίτερα χρήσιμο αλλά και αναντικατάσταστο ή μοναδική εμπειρία, ωστόσο οι υπόλοι-

ποι τέσσερις (4), απάντησαν ότι δεν είναι τόσο θετικοί σε συνεργασίες, αν και αντιλαμ-

βάνονται τη φιλοσοφία και τη χρησιμότητα του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος. Η συ-

νήθειά τους να εργάζονται αυτόνομα και ο φόβος υποβολής λανθασμένης απάντησης 

λειτούργησαν αποτρεπτικά στη συμμετοχή σε δραστηριότητες αυτού του τύπου και α-

νέστειλαν το ευεργετικό αποτέλεσμα που ενδεχόμενα θα αποκόμιζαν από τη μεταξύ 

τους επικοινωνία.  

-Μ1: « … ένοιωθα χρήσιμος όταν έβρισκα κάτι που βοηθούσε την ομάδα …». 

-Μ5: « … ήταν κάτι να το πω όχι τόσο πρωτότυπο, γιατί έχουμε δουλέψει και στο σχολείο 

σε κάποια άλλα μαθήματα σε ομάδες, αλλά χρήσιμο, γιατί βρίσκοντας κάποιος κάτι βοη-

θούσε να τελειώσουμε γρήγορα την άσκηση. Αλλά η … συνεννόηση ήταν δύσκολη … γιατί 

δεν ήξερα πότε θα είχαν χρόνο οι άλλοι να απαντήσουν και … να πάρω βοήθεια για να 

συνεχίσω …».  

-Μ6: «Ενώ ήξερα κάτι δεν το έλεγα, γιατί φοβόμουν τα σχόλια … αν σε κάποια περίπτω-

ση φαινόταν λάθος … αν και ήξερα ότι δεν θα γραφεί κάτι εκεί (εννοώντας το ηλεκτρο-

νικό μάθημα) … δηλαδή ντρεπόμουν γενικά …και αν είχα περισσότερο χρόνο θα ένοιωθα 

αλλοιώς». 

 

 Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις προτίμησης τύπου δραστηριότητας κάλυψαν και τις 

τρείς πρώτες ερωτήσεις για την αποτίμηση της συνεργασίας στις ομάδες. Αναφορικά δε 

με τη κοινωνική παρουσία των μαθητών στα fora του μαθήματος, αυτή καθοδηγήθηκε 

από τις ίδιες αντιλήψεις και στάσεις που πλαισιώνουν τις ομαδοσυνεργατικές συμπερι-

φορές, οπότε δεν προέκυψε κάτι διαφορετικό. Ωστόσο πρέπει να σημειωθούν και αντι-

φάσεις στις απαντήσεις κάποιων μαθητών οι οποίοι αν και δεν είχαν ενεργή κοινωνική 

παρουσία πρόβαλαν ιδιαίτερα θετικές απόψεις με τις απαντήσεις τους, πιθανόν για λό-

γους εντύπωσης ή και υπεκφυγής.  

-Μ3: « … ήταν καλή ιδέα να συζητάμε και να βλέπουμε αν άλλοι έχουν κάποια ιδέα». 

-Μ7: « … κάποια στιγμή που δεν μπορούσα να ξεκινήσω σε άσκηση, ναι, ρώτησα και 

έτσι βοηθήθηκα». 

-Μ8: «Είδα και κάποιες καλές ιδέες. Αν δεν τα συζητούσαμε, ίσως δεν θα τα μάθαινα». 
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-Μ9: «…το πιο χρήσιμο από όλα».  

Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος μαθητής δεν συμμετείχε σε συζήτηση, δηλαδή δεν 

είχε επιδείξει κοινωνική παρουσία, αλλά ίσως επιζητούσε την εντύπωση με την απά-

ντησή του.  

 

Ακόμη αξίζει να αναφερθεί και η δυσκολία παρακολούθησης της ομάδας συζητήσεων 

δύο μαθητών, οι οποίοι σχολίασαν ότι η πλοήγηση στις ερωτήσεις των θεμάτων που 

απαιτούσαν απαντήσεις δεν ήταν απλή, αλλά « … λίγο χαοτική … » δηλαδή χρειαζόταν 

περισσότερο χρόνο για να βρούν την ερώτηση που ήθελαν να απαντήσουν από την ίδια 

την απάντηση. Αυτό το απέδωσαν στον αριθμό των θεμάτων συζήτησης που ήταν πε-

ρισσότερα του ενός και στο πλήθος των ερωτήσεων κάθε θέματος. 

 

6.2.5 Αξιολόγηση της επίτευξης των παιδαγωγικών – διδακτικών στόχων της πα-

ρέμβασης 

 

Αναφορικά με την επίτευξη των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων με την αξιοποί-

ηση των ΤΠΕ, η πλειοψηφία των μαθητών εξέφρασε την ικανοποίησή της. Όλοι οι μα-

θητές δήλωσαν ότι οι διαφορετικές αναπαραστάσεις των εννοιών τους βοήθησαν να 

προσεγγίσουν, να κατανοήσουν και να οικειοποιηθούν τις έννοιες σε εποικοδομητική 

βάση. Όπως ήταν αναμενόμενο, αναγνωρίστηκε από τους μαθητές η αναγκαιότητα των 

δυναμικών οπτικοποιήσεων των μαθηματικών εννοιών, οι οποίες με ελκυστικό τρόπο 

αποφέρουν καλύτερο και βαθύτερο γνωσιακό αποτέλεσμα. Η καθοδηγούμενη διερεύ-

νηση και ανακάλυψη που υποστηρίχθηκε στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση βελ-

τίωσε κατά τους συμμετέχοντες τη ποιότητα της μάθησης. Οι μαθητές αντιμετώπισαν 

μαθηματικά προβλήματα τόσο στα πλαίσια της διδακτέας ύλης όσο και με διαθεματικό 

χαρακτήρα και μετά από ανάλυση και σύνθεση των δεδομένων, οδηγήθηκαν στη λύση 

τους με εναλλακτικό, αλλά ουσιαστικό τρόπο.  

  

Kάποιοι από τους εμπλεκόμενους μαθητές ανέφεραν ότι καταρχάς είχαν την αντίληψη, 

ότι οι γνωστικές αδυναμίες τους θα υπονόμευαν την ενεργοποίησή τους, ωστόσο ο δια-

φορετικός τρόπος θέασης των εννοιών με τη βοήθεια των ΤΠΕ, τους έδωσε την ικανο-

ποίηση ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων υψηλότερου επιπέδου από αυτό που αρχικά α-

νέμεναν.  
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-Μ2: « … Τόσα διαφορετικά πράγματα μπορούν να συνδεθούν μόνο με τον τρόπο που τα 

είδαμε στη παρέμβαση».  

-Μ3: « … Κάποια από αυτά που είχαν οι δραστηριότητες τα είχαμε δεί και στο σχολείο, 

αλλά οι εικόνες, δηλαδή τα σχήματα και το εύκολο ψάξιμο, με βοήθησαν να ξεκαθαρίσω 

και να θυμάμαι καλύτερα πράγματα που διαφορετικά δεν θα γινόταν  … ». 

-M4: « … Τις μετατοπίσεις που είδαμε στα σχήματα στις συναρτήσεις, δεν είχα σκεφτεί 

ότι θα τις συναντήσω σε προβλήματα που έχουν κινήσεις … όχι ότι δεν μπορούσα να το 

σκεφτώ … αλλά μου άρεσε που τα είδα έτσι συνδυασμένα αυτά. Δηλαδή κάποια σημασία 

πρακτική θα είχαν … Μου άρεσε που τα εφαρμόσαμε έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπεις και τη 

κίνηση και τη μετατόπιση … μάλλον τότε καταλαβαίνεις ή τα θυμάσαι μετά». 

-Μ5: « … Αν και είχα ακούσει κάτι σχετικό για εφαρμογές των μαθηματικών, νόμιζα ότι 

αυτό ήταν κάπως προχωρημένο και όχι για μας, αλλά αυτός ο τρόπος να δω προβλήματα 

που αναφέρονται και στη τριγωνομετρία, με βοήθησαν να καταλάβω και να θυμάμαι 

πράγματα που μου είχαν φανεί δύσκολα στην αρχή … δεν το πίστευα … τελικά ήταν πολύ 

καλό … ». 

-Μ6: « … Νομίζω ότι με τα προβλήματα φυσικής κατάλαβα γιατί στις μετατοπίσεις κατά 

τα x (Ε.: εννοώντας κατά τον άξονα των x, δηλαδή αναφέρεται στις οριζόντιες μετατο-

πίσεις) το σύμβολο συν (+) στο x δεν σημαίνει αύξηση των τιμών … Τώρα δεν θα το ξε-

χάσω … ». 

 

Εντύπωση όμως προκάλεσε το γεγονός ότι δόθηκαν και σωστές απαντήσεις από τρείς 

μαθητές στην ερώτηση, αν η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης είναι η εικόνα του 

φαινομένου ή η αντιστοίχιση των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής με τις τιμές της 

συνάρτησης. Μάλιστα οι δύο έδωσαν αμέσως την απάντηση και μόνο ο τρίτος μετά από 

μικρή περίσκεψη. Αν και το ποσοστό φαίνεται μικρό, (33,3%), πρέπει όμως να ληφθεί 

υπόψη ότι όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, αυτό αποτελεί ένα συχνά αναφερόμε-

νο σημείο γνωστικής σύγκρουσης.  

 

Στη συνέχεια των ερωτήσεων παρατηρείται μία αμφισημία στις απόψεις περί της απο-

τελεσματικότητας στην επίδοση του μαθήματος ως συνέπεια της συμμετοχής τους, κα-

θώς τέσσερις (4) από τους εννέα (9) συνεντευξιαζόμενους μαθητές, ενώ έχουν αναγνω-

ρίσει προηγουμένως στο σύνολό τους το γνωστικό όφελος από τη συμμετοχή τους, δεν 

το συσχετίζουν με τη βαθμολογική επίδοσή τους στο διαγώνισμα. Σε ζητούμενη διευ-

κρινιστική ερώτηση το απέδωσαν στη μικρή αύξηση της βαθμολογίας στις πέντε ερω-

τήσεις ελέγχου αλλά και στο πρόβλημα και αυτό να το εκλάβουν ως αδυναμία άμεσης 
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αποτύπωσης της κατανόησης στη βαθμολογική επίδοση. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές 

αυτοί είχαν σχετικά μικρή συμμετοχή στη διδακτική παρέμβαση και σχετικές γνωστικές 

αδυναμίες, οπότε με τις απαντήσεις τους επιβεβαίωσαν την ανάγκη χρήσης της τεχνο-

λογίας ως εναλλακτικού και ποιοτικού τρόπου προσέγγισης εννοιών, αλλά όχι ικανής 

για μεγαλύτερη επίδοση αφού απαιτείται γενικότερα και μεγαλύτερη ενασχόληση με το 

μάθημα.  

-Μ3: « … Περίμενα ότι θα πάω καλά στο διαγώνισμα … ναι, πήγα. … Αν το διαγώνισμα 

είχε και άλλο πρόβλημα θα ήταν καλύτερα. Γιατί δεν θα είχε θεωρητικά βαρετά και θα 

φαινόταν η εξάσκηση στο ηλεκτρονικό μάθημα. … Εντάξει … είναι και το μάθημα στη 

τάξη, αλλά αυτό … το παιγνίδι να το πω … δηλαδή λίγο κουραστικό παιγνίδι … γιατί … 

ήθελε προσπάθεια, αλλά  βοήθησε να μου μείνουν πράγματα». 

-Μ6: « … Καλά έγραψα, αλλά σίγουρα θα θυμάμαι περισσότερα και καλύτερα … και ε-

ντάξει … τα είδα και αλλιώς … Στις ερωτήσεις νομίζω τα πήγα πιο καλά από το τεστ, α-

φού έκανα εξάσκηση και στην ηλεκτρονική τάξη, αλλά ίσως εκεί βοηθήθηκα πιο πολύ στο 

πρόβλημα … δεν ξέρω …». 

-Μ7: « … δεν περίμενα να τα πάω καλά στο διαγώνισμα, δεν είχα διαβάσει πολύ, αλλά 

δεν περίμενα να λύσω και τις εύκολες ασκήσεις στην ηλεκτρονική τάξη …». 

-Μ9: « … Δεν πίστευα ότι θα καταλάβαινα και τίποτα γιατί δεν το έχω και τόσο με τα 

μαθηματικά, πιο πολύ με τη φυσική που μου αρέσει. Έτσι συμμετείχα. Αλλά τελικά νομίζω 

ότι κατάλαβα αρκετά. Στο διαγώνισμα δεν πήγα και τόσο καλά, μάλλον έπρεπε να το πά-

ρω πιο σοβαρά και να το δώσω σημασία, αφού ξέρω ότι κάποια τα είχα καταλάβει. Μου 

μένουν και οι εικόνες…». 

 

Στο τέλος της συνέντευξης ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν την συμμετο-

χή τους στη παρέμβαση αλλά και την ίδια τη παρέμβαση γενικά, να διατυπώσουν προ-

τάσεις για διαφοροποίηση ή και βελτίωση της διαδικασίας και να προβληματιστούν για 

αλλαγή της στάσης τους ως προς τα μαθηματικά μετά τη παρέμβαση.  

 

Οι περισσότεροι μαθητές, έξι (6) από τους εννέα (9) ερωτώμενους, έκριναν ως ικανο-

ποιητική αλλά και απόλυτα ικανοποιητική τη συμμετοχή τους, προβάλλοντας το επιχεί-

ρημα ότι εργάστηκαν εκτός σχολείου αυτόνομα δηλαδή χωρίς άμεση καθοδήγηση σε 

ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, για το οποίο δεν διέθεταν προηγούμενη 

εμπειρία. Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε τις μετριοπαθείς όσο και ρεαλιστικές απόψεις 

των υπολοίπων τριών (3) ερωτώμενων μαθητών, οι οποίοι εκ των υστέρων βέβαια, α-

ποφάνθηκαν ότι η εμπλοκή τους θα μπορούσε να είναι περισσότερο ενεργή και αποδο-
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τική και ότι ενώ η ελάχιστη δραστηριοποίηση τους προκαλούσε το αίσθημα της ικανο-

ποίησης και αυτοεκτίμησης, αυτοί τελικά διατηρούσαν την ίδια ουδέτερη έως και ανε-

νεργή συνήθη στάση τους στη διαδικασία. Μάλιστα δήλωσαν ότι η περιέργεια για αλ-

ληλεπίδραση με τις Νέες Τεχνολογίες που τους κινητοποίησε αρχικά, δεν ήταν ικανή να 

εξασφαλίσει διάρκεια στη δραστηριοποίησή τους,  αναφέροντας ως εμπόδια την ανά-

γκη τους για διαρκή κινητοποίηση, καθοδήγηση και ενθάρρυνση. Επιπρόσθετα, δεν 

πρέπει να αγνοηθεί η αναφορά των μαθητών στη κατάκτηση των σημάτων από το σύ-

στημα μετά από την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών. Η κινητοποίηση του τύπου 

αυτού ήταν σύμφωνα με τους περισσότερους ευχάριστη έκπληξη αρχικά, όταν παρατή-

ρησαν την ειδοποίηση στην οθόνη του μαθήματος είχε δε κατά τις δηλώσεις τους και 

θετική συνδρομή στη συνέχεια των προσπαθειών τους. 

 

Οι μαθητές δεν συνάντησαν δυσκολίες στη παρακολούθηση της ροής των ενοτήτων, 

αφού έκριναν ως γενικά επαρκή τον χρόνο ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων καθώς 

και σχετικά απλή τη πλοήγηση μεταξύ αυτών. 

 

Η ενασχόληση με δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης που διέθεταν πλούσιο 

περιεχόμενο εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους μαθητές, αν και τρείς (3) από τους εννέα 

(9) συμμετέχοντες σχολίασαν την ανάγκη για μεγαλύτερη καθοδήγηση που είχαν ήδη 

εκφράσει και σε προηγούμενη ερώτηση, με σκοπό τη καλύτερη αξιοποίηση του περιε-

χομένου στον περιορισμένο και από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους χρόνο που διέθε-

ταν ημερησίως. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι δύο (2) από τους ερωτώμενους εκδήλωσαν 

την επιθυμία επανεξέτασης του υλικού σε μεταγενέστερο χρόνο.  

 

Στην ερώτηση αν θα ήθελαν η διδακτική παρέμβαση να επαναληφθεί και για άλλο κε-

φάλαιο της Άλγεβρας ή των Μαθηματικών ή και για άλλο μάθημα, συμφώνησαν ομό-

φωνα, όχι όμως για την ίδια σχολική χρονιά ή τουλάχιστον όχι για ίδιο αριθμό δραστη-

ριοτήτων προς υλοποίηση.  

 

6.2.6 Σύνοψη συμπερασμάτων – Άλλες παρατηρήσεις των μαθητών 

  

Οι μαθητές χαρακτήρισαν το διδακτικό εγχείρημα ενδιαφέρον, χρήσιμο και καινοτόμο. 

Από τις απαντήσεις τους προέκυψε η σχετική ικανοποίησή τους για τη διδακτική αυτή 

διαδικασία, αλλά δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν οι παρατηρήσεις τους για την επίτευ-

ξη του στόχου της υποστήριξης και ενίσχυσης της μάθησης. Μόνο τέσσερις (4) από 



111 
 

τους εννέα (9) μαθητές χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα ως ποσοτικά και ποιοτικά υπο-

στηρικτικό και ενισχυτικό του μαθήματος των Μαθηματικών, συσχετίζοντας την ε-

μπλοκή τους με την βαθμολογική επίδοσή τους στο τελικό διαγώνισμα, ενώ οι υπόλοι-

ποι πέντε (5) επισήμαναν ότι η διδακτική παρέμβαση διέθετε κατά την άποψή τους κυ-

ρίως ποιοτικά στοιχεία, χωρίς αυτό να μειώνει την αξία της. Άλλωστε όπως αποφάνθη-

καν αυθόρμητα, η βαθμολογική επίδοση δεν ήταν αυτοσκοπός για τη συμμετοχή τους, 

αλλά το βασικό κίνητρο ήταν η περιέργεια για τη συνεισφορά της τεχνολογίας με την 

οποία είναι εξοικειωμένοι κυρίως για ψυχαγωγία, στα πλαίσια ενός διδακτικού πειρα-

ματισμού όπου θα συμμετείχαν και συμμαθητές τους, η εμπλοκή δηλαδή σε μία εναλ-

λακτική διδακτική προσέγγιση υποστηριζόμενη από τις Νέες Τεχνολογίες.  

 

Η σημαντικότερη  παρατήρηση κατά την άποψη της ερευνήτριας είναι, ότι η γνώση είχε 

έναν δυναμικό χαρακτήρα και η μάθηση ήταν περισσότερο ενεργή και ολοκληρωμένη, 

αφού η διδακτική παρέμβαση τους έδινε τη δυνατότητα να εξερευνούν από το να ακούν 

απλά και να θυμούνται. Οι προτάσεις δε των μαθητών για τη διαφοροποίηση ή και τη 

βελτίωση του διδακτικού εγχειρήματος αφορούσαν πρωτίστως τη καθοδήγηση στη δι-

δακτική διαδικασία και δευτερευόντως τον σχεδιασμό του μαθήματος στη πλατφόρμα 

Moodle.  
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Ερμηνεία/Συζήτηση των πορισμάτων – Συμπερα-

σματικές παρατηρήσεις – Περιορισμοί – Προτάσεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7.1 Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Στη παρούσα εργασία διερευνήθηκε η εφαρμογή μικτής διδασκαλίας μαθηματικών σε 

μαθητές Β΄ Λυκείου με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού περιβάλλοντος του 

Moodle με στόχο την ενίσχυση της γνώσης των μαθητών. Η διδασκαλία των μαθηματι-

κών μέσω διαδικτυακών συστημάτων όπως είναι το Moodle μπορεί να έχει χαρακτήρα 

καινοτόμο, υποστηρικτικό και διαθεματικό, εκμεταλλευόμενη τις λειτουργικές και επι-

κοινωνιακές δυνατότητες του συστήματος, διευρύνοντας τον χρόνο και τον τόπο προς 

όφελος των μαθητών και μεταθέτοντας το κέντρο βάρους προς αυτούς (Awodeyi et al., 

2014; Lin et al., 2017). 

 

Σύμφωνα με τους Chou & Liu (Chou & Liu, 2005), η μετατόπιση του ελέγχου της μα-

θησιακής διαδικασίας προς τους ίδιους τους μαθητές, επιδρά θετικά στη μαθησιακή 

τους αποτελεσματικότητα, σε αντιδιαστολή με παραδοσιακά περιβάλλοντα διδασκαλίας 

και μάθησης. Σύμφωνα με τους ίδιους η επίδοση των μαθητών διαμορφώνεται από τέσ-

σερις βασικούς παράγοντες: την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων, την προσωπική 

αντίληψη του καθενός για την αποδοτικότητά του, την ικανοποίηση που τους προσφέ-

ρει το μάθημα και το γενικότερο κλίμα και πλαίσιο του μαθήματος. Η διαδικασία της 

παρούσας εμπειρικής μελέτης είναι εναρμονισμένη στη κατεύθυνση αυτή, τα δε αποτε-

λέσματα της συναινούν με την αναφερόμενη άποψη.  

 

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης μέσω ενός ψη-

φιακού περιβάλλοντος, δημιουργεί νέες δυνατότητες διανομής και επικοινωνίας του 

εκπαιδευτικού υλικού (Tait, 2000; Kirkwood & Price, 2006), δίνοντας βαρύτητα στον 

ποιοτικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και στην αποτελεσματική μάθηση (Λιο-

ναράκης, 2005). 
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Επεξηγηματικά, από την έρευνα που διεξήχθη, αποδείχτηκε αρχικά η προθυμία συμμε-

τοχής των μαθητών σε νέες εκπαιδευτικές πρακτικές. Αν και ο διαθέσιμος χρόνος ενα-

σχόλησης των μαθητών είναι περιορισμένος, ωστόσο αυτοί εκδήλωσαν θετική διάθεση 

σε μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, οπότε καταρχήν η εφαρμογή της τεχνολογί-

ας αποτελεί τη παράμετρο πρόκλησης του ενδιαφέροντός τους (Λιοναράκης κ.α., 2016; 

Lin & Chen, 2007). Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης, η υλοποίηση παρεμβάσεων μικτής διδασκαλίας προϋποθέτει χρόνο και επιμονή 

από μέρους των εμπλεκομένων μαθητών, παράγοντες οι οποίοι τελικά καθιστούν τη 

διαδικασία εφαρμογής μία όχι τόσο απλή υπόθεση.  

 

Η αρχική επιθυμία συμμετοχής που καταγράφηκε, επικυρώθηκε και από τις απαντήσεις 

των μαθητών στις συνεντεύξεις αναφορικά με την ευχρηστία του περιβάλλοντος του 

Moodle, όπου εφαρμόστηκε η παρέμβαση. Αν και οι συμμετέχοντες μαθητές δεν διέθε-

ταν ιδιαίτερες ικανότητες στη χρήση Η/Υ και ούτε είχαν προηγούμενη εμπειρία σε συ-

στήματα διαχείρισης μάθησης, εξοικειώθηκαν αρκετά γρήγορα με το ψηφιακό περι-

βάλλον, εκφράζοντας τη θετική στάση τους ως προς την αποδοχή της τεχνολογίας, επι-

βεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες (Παλάζη, 2012; Λιακοπούλου, 2011). Το περι-

βάλλον του συστήματος συνέδραμε θετικά στη κινητοποίηση του ενδιαφέροντος με τη 

κατάκτηση των σημάτων (badges), κατόπιν καθορισμένων ενεργειών από μέρους των 

μαθητών, όπως η υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Άλλωστε σύμφωνα και 

με την εργασία της  Δημητριάδου (2016), η πρακτική της ενσωμάτωσης μηχανισμών 

και στοιχείων δυναμικής παιγνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύει τη δημι-

ουργία εσωτερικών κινήτρων των μαθητών για επίτευξη στόχων, που επιβεβαιώνει την 

ικανότητα και επάρκειά τους προκαλώντας συναισθήματα ευχαρίστησης. 

 

Ως θετικό στοιχείο της παρέμβασης καταγράφεται η ικανοποίηση των συμμετεχόντων 

από τον σχεδιασμό του μαθήματος στη ψηφιακή τάξη. Οι δραστηριότητες που συμπε-

ριλήφθηκαν βοήθησαν τους μαθητές στην οργάνωση της σκέψης και των ιδεών τους 

σύμφωνα και με τη Delgano (2001). Από τις απαντήσεις των μαθητών προέκυψε ότι 

στα πλαίσια υλοποίησης των δραστηριοτήτων αν και αυτοί κλήθηκαν να εργαστούν σε 

ένα σχεδόν έτοιμο περιβάλλον, οπότε η ευκαιρία εμβάθυνσης δεν προερχόταν από τον 

τρόπο λειτουργίας των κατασκευών, ανέπτυξαν ωστόσο στρατηγικές αλληλεπίδρασης 

με το περιβάλλον και όπως επισημαίνουν οι: Σουφλέρης (2009) και Χατζόπουλος 

(2010), αυτές προώθησαν τον αναστοχασμό επί των αποτελεσμάτων τους και της μετα-

ξύ τους συζήτησης για την ερμηνεία τους ή και την ενδεχόμενη διατύπωση σχετικών 



114 
 

προβλέψεων, όπως επισημαίνει και ο Κόκκοτας (1996). Ο αναστοχασμός αυτός που 

έγινε μέσω των διαφορετικών μορφών αναπαράστασης των εννοιών, προκάλεσε γνω-

στική σύγκρουση αλλά και έδωσε ευκαιρίες υπέρβασής της, αναδεικνύοντας τη συνει-

σφορά των ΤΠΕ στη μάθηση. 

 

Από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ηλεκτρονικού μαθήματος, επιβεβαιώθηκε 

ότι η διερεύνηση των δυναμικών γραφικών παραστάσεων δίνει στους μαθητές ευκαιρί-

ες προβληματισμού για αλλαγή των αντιλήψεών τους σε σχέση με τη κατανόηση μαθη-

ματικών εννοιών, όπως αναγνωρίζεται και από άλλους ερευνητές (Παππάς, 2005). 

 

Η προσεκτική επιλογή μικροπειραμάτων αξιολόγησης που συμπεριλήφθηκαν στο ηλε-

κτρονικό μάθημα, προσέφεραν σύμφωνα και με άλλες έρευνες (Khalid et al., 2000), 

εξηγήσεις εννοιών σε εποικοδομητικά πλαίσια προσέγγισης της μάθησης, στοιχείο που 

αναγνωρίστηκε από το σύνολο των μαθητών. 

 

Το περιεχόμενο και η αισθητική των δραστηριοτήτων καθόρισαν τον βαθμό συμμετο-

χής των μαθητών στη διδακτική διαδικασία. Το dragging κέντρισε τη προσοχή τους 

στις δραστηριότητες καθοδηγούμενης διερεύνησης και η επιζητούμενη αμεσότητα από 

μέρους τους εκφράστηκε από την επικέντρωση του ενδιαφέροντός τους στις ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης. Η πρόσθεση του plugin Geogebra διευκόλυνε ιδιαίτερα τους μαθη-

τές, καθώς τα ποιοτικά υλικά αυτοδιδασκαλίας παρέχουν χρήσιμη αμεσότητα σε καινο-

τόμες διδακτικές προσεγγίσεις (Ferdiánová & Poruba, 2016; Gergelitsova & Holan, 

2014) με στόχο καλύτερες μαθηματικές επιδόσεις. Η απαίτηση λιγότερου κόπου διέγει-

ρε αρχικά το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των μαθητών, ωστόσο η προσεκτική δημι-

ουργία ερωτήσεων που εξασφαλίζουν μαθησιακό όφελος το οποίο αποτυπώνεται και 

στη βαθμολογική επίδοση αποτέλεσε το κριτήριο για διάρκεια της συμμετοχής τους. 

 

Η αξιολόγηση της μαθησιακής επίδοσης ενός διαδικτυακού μαθήματος είναι ένα σύν-

θετο ζήτημα που αποσκοπεί στη βελτίωση της μάθησης. Αν και η πλειοψηφία των ε-

ρευνών συσχετίζει την εφαρμογή μικτής μάθησης μαθηματικών σε διαδικτυακό περι-

βάλλον με αύξηση της επίδοσης (Μπούμπουκα κ.α. 2016; Hung, 2007; Liu, 2010; 

Wang & Yu, 2012; Wiginton, 2013), ωστόσο άλλοι ερευνητές σημειώνουν ότι τα μα-

θησιακά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τη διδασκαλία σε ψηφιακό περιβάλ-

λον δεν είναι σαφή και η αύξηση της επίδοσης συγκριτικά με του παραδοσιακού μοντέ-

λου μάθησης όχι εμφανή (Hsu, 2010; Lin & Chen, 2007), αλλά ο χρόνος παρουσίας σε 
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ένα διαδικτυακό περιβάλλον δεν συνεπάγεται άμεσα αύξηση της επίδοσης, συμπέρα-

σμα που προέκυψε από τη παρούσα έρευνα με το οποίο συμφωνεί και η έρευνα του 

Δαούση (2012). 

 

Μία αποτελεσματικότερη μαθηματική εκπαίδευση οφείλει να μετριάσει τους περιορι-

σμούς της μεθοδολογίας της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού υλικού και του προγράμ-

ματος σπουδών και να εστιάσει στη στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά   

(Köğce, Yıldız, Aydın & Altındağ, 2009; Λιοναράκης κ. α., 2016; Mato Vázquez & de 

la Torre Fernández, 2009; Mohamed & Waheed, 2011; Nicolaidou & Philippou, 2003). 

Για τον λόγο αυτό στη ποιοτική έρευνα της παρούσας μελέτης ερευνήθηκαν και παρά-

μετροι που αφορούν τη στάση των μαθητών στο διδακτικό εγχείρημα εξετάζοντας τη 

στρατηγική και τα κίνητρα που ενδεχομένως την επηρεάζουν. 

  

Συμπερασματικά από την έρευνα προκύπτει ότι μία διδακτική παρέμβαση εφαρμογής 

μικτής διδασκαλίας με τη βοήθεια του Moodle είναι αποδεκτή από μαθητές στη βαθμί-

δα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Lin et al., 2017; Lu, & Law, 2011; White, 2010; 

Γολικίδου & Λιακέας, 2013; Λιοναράκης κ. α., 2016; Μπούμπουκα κ.α., 2016; Νατσιό-

πουλος κ. α., 2010; Χατζάκης, 2015)  και ειδικότερα και στο Λύκειο, όταν ο σχεδια-

σμός του μαθήματος πραγματοποιηθεί με την αρμόζουσα προσοχή και τότε αποδεικνύ-

εται η συνεισφορά της στην ενίσχυση του μαθησιακού αποτελέσματος, στοιχείο το ο-

ποίο αποτυπώνεται και στη βαθμολογική επίδοση (Atanasova-Pacemska, Awodeyi, 

Akpan, & Udo, 2012) καθώς και στη μεταστροφή της στάσης των μαθητών στα μαθη-

ματικά (Kotzer, Shulamit, & Elran, 2012; Λιοναράκης κ. α., 2016; Martín-Blas & 

Serrano-Fernández, 2009; Somenarain; Zakaria, & Daud, 2013).  

 

7.2 Περιορισμοί 

 

Η πολυπλοκότητα του θέματος της μάθησης σε ένα αυθεντικό και καινοτόμο ψηφιακό 

περιβάλλον εφαρμογής των ΤΠΕ εκτός από το ενδιαφέρον εξέτασης που παρουσιάζει, 

συνεπάγεται δυσκολίες εφαρμογής που επιβάλλουν περιορισμούς που αναπόφευκτα 

αναδύθηκαν και από τη παρούσα μελέτη. 

  

Ως βασικός περιορισμός της εμπειρικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε αποτελεί το 

μικρό μέγεθος του δείγματος των συμμετεχόντων μαθητών, που αποτρέπει τη γενίκευ-

ση των εξαχθέντων συμπερασμάτων. Είναι φανερό, ότι η εφαρμογή μικτών διδακτικών 
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παρεμβάσεων σε μεγαλύτερο δείγμα στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

απαιτεί τον συντονισμό και τη συνεργασία του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος, 

ώστε αφενός να είναι εφικτή η προγραμματισμένη πρόσβαση στο σχολικό εργαστήριο 

των υπολογιστών, όποτε αυτό απαιτείται και αφετέρου η διάθεση συνεργασίας των εκ-

παιδευτικών των διαφορετικών τμημάτων να συνεισφέρει στην επιτυχία καινοτόμων 

διδακτικών παρεμβάσεων με χρήση της τεχνολογίας που απαιτεί η μάθηση στη ψηφια-

κή εποχή. 

 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα σημεία της παρούσας εμπειρικής μελέτης, οι 

προβληματισμοί και οι διάφορες δεσμεύσεις από το γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής της 

σε επίπεδο σχολικού περιβάλλοντος καθώς και σε επίπεδο συμπεριφορών και στάσεων 

των μαθητών, τροποποίησαν τη πορεία εφαρμογής της σε μικρότερο αριθμό μαθητών 

και επιπλέον και σε επίπεδο σχεδιασμού του μαθήματος στο Moodle. 

  

Συγκεκριμένα, η αρχική σκέψη για συμπερίληψη δραστηριοτήτων με έλεγχο κατανόη-

σης του περιεχομένου τους με ερωτήσεις ανοικτού τύπου μετασχηματίστηκε στη δημι-

ουργία ερωτήσεων κλειστού τύπου. Η στροφή αυτή επιδοκιμάστηκε από τις προτιμή-

σεις των μαθητών, καθώς κατά τη διαδικασία της συγκεκριμένης παρέμβασης παρατη-

ρήθηκε ότι οι μαθητές απέφευγαν την αποστολή λεπτομερών λύσεων σε ερωτήσεις α-

νοικτού τύπου, ενώ αντίθετα σημειώθηκε συνολική συμμετοχή σε ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. Αν και οι λόγοι επεξήγησης της τακτικής αυτής είναι φανεροί και οι ερμηνείες 

που αποδόθηκαν από τις συνεντεύξεις των μαθητών αποδεκτές σε ένα βαθμό, ωστόσο 

το δεδομένο αυτό αποτελεί μία περιοριστική παράμετρο που χρήζει επιπλέον διερεύνη-

σης η αντιστροφή του. 

 

Επιπλέον, οι χρονικές δεσμεύσεις παρεμπόδισαν την ανάδειξη της ομαδοσυνεργατικής 

συνεισφοράς που στηρίζουν τα συστήματα διαχείρισης μάθησης, μέσω των εργαλείων 

τους και περιόρισαν τις δράσεις των μαθητών σε αυτόνομο κυρίως επίπεδο. 

 

Ακόμη κρίνεται χρήσιμη η αναφορά της δυσκολίας/περιορισμού εύρεσης ερευνών ε-

φαρμογής μικτής και όχι ανεστραμμένης διδασκαλίας με το επιλεγέν Σύστημα διαχείρι-

σης μάθησης, στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια ελληνι-

κή εκπαίδευση, ώστε η σύγκριση των ευρημάτων να είναι περισσότερο αντίστοιχη και 

στοχευμένη.  
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7.3 Βελτιώσεις – Προτάσεις – Περαιτέρω έρευνα 

 

Τα αναφερόμενα συμπεράσματα συνηγορούν υπέρ της εφαρμογής μικτής διδασκαλίας 

στη κατεύθυνση υποστήριξης, ενίσχυσης και εμπλουτισμού της μάθησης των Μαθημα-

τικών στο Λύκειο. Ακόμη, είναι φανερό ότι μία διδακτική παρέμβαση με τη βοήθεια 

ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης όπως το Moodle, μπορεί να πραγματοποιηθεί 

επιτυχώς και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Ένας προσεκτικός σχεδιασμός ηλεκτρονι-

κού μαθήματος με χρήση ΤΠΕ μπορεί να επεκτείνει τον χώρο και τον χρόνο της σχολι-

κής τάξης και να προσδώσει στη μάθηση πλούσιο περιεχόμενο. Λαμβάνοντας δε υπόψη 

τις απαντήσεις των μαθητών στις συνεντεύξεις για περισσότερη καθοδήγηση, μετά από 

προσαρμογή του σχολικού ωραρίου, ένας αριθμός των προτεινόμενων δραστηριοτήτων 

θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου. Με τον τρόπο 

αυτό θα μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την εκμάθηση και εξοικείωση με το σύ-

στημα αρχικά και στη συνέχεια η υλοποίηση κάποιου αριθμού εργασιών του ηλεκτρο-

νικού μαθήματος στα δια ζώσης μαθήματα θα περιορίσει τον συνολικό χρόνο ολοκλή-

ρωσης του ψηφιακού μαθήματος, στοιχείο ιδιαίτερα υπολογίσιμο για τους μαθητές των 

τελευταίων τάξεων του Λυκείου, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος του αριθμού των δρα-

στηριοτήτων και της έκτασης του περιεχομένου τους. Ταυτόχρονα, ένας διαφορετικός 

προγραμματισμός υλοποίησης των εργασιών στη ψηφιακή τάξη θα συνεισφέρει θετικά 

στη διατήρηση της διάρκειας του ενδιαφέροντος των μαθητών, ώστε να διευρυνθεί ο 

χρόνος της μικτής διδασκαλίας με τη βοήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας, και να διαφα-

νεί η ωφελιμότητα της χρήσης νέων μέσων. 

 

 Ενδιαφέρον μελλοντικός στόχος αποτελεί η επέκταση του χρόνου εφαρμογής της μι-

κτής διδασκαλίας σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και η έρευνα επίδρασής της στη 

βαθμολογία σε μαθητές διαφορετικών γνωσιακών επιπέδων.  

 

Κατά τη διαδικασία της παρέμβασης παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές απέφευγαν την α-

ποστολή λεπτομερών λύσεων σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ενώ αντίθετα σημειώθηκε 

συνολική συμμετοχή σε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Αν και οι λόγοι επεξήγησης της 

τακτικής αυτής είναι φανεροί, ωστόσο θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί αν ενδεχόμενη 

εξοικείωση με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που στηρίζονται στις τεχνολογίες του διαδι-

κτύου διαφοροποιούν τις στάσεις αυτές με αποτέλεσμα που αποτυπώνεται άμεσα στη 

βαθμολογική επίδοση.  
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Στο περιεχόμενο του μαθήματος της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκε και ένας αριθμός 

μαθησιακών αντικειμένων των αποθετηρίων σχετικών με τη κατεύθυνση του συγκεκρι-

μένου ψηφιακού μαθήματος. Η συμπερίληψη και άλλων σεναρίων και μικροπειραμά-

των των αποθετηρίων που θα ταξινομηθούν σε ενότητες του μαθήματος της Άλγεβρας 

καθώς και άλλων μαθημάτων σε μία ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει πρότα-

ση εκμετάλλευσής τους. Θεωρούμε όμως, ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δη-

μιουργία βάσης ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης για κάθε ένα από τα μαθησιακά αντικεί-

μενα που θα χρησιμοποιηθούν και η οποία θα επιβεβαιώσει την αξία τους, εμπλέκοντας 

με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς αυτό να θεωρηθεί 

ότι υποτιμάται το περιεχόμενό τους, αλλά αντίθετα τονίζεται η εκτίμηση της συνδρομής 

τους στη μάθηση. Στη κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως επεξεργα-

στές μαθηματικών που δεν εξαρτώνται και από τη Java τα πρόσθετα που διαθέτει το 

Moodle και δεν χρησιμοποιήθηκαν στον σχεδιασμό του παρόντος μαθήματος, όπως το 

tinymce_mathslate.  

 

Επιπλέον το περιεχόμενο των ενοτήτων θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί με σύνολο 

ερωτήσεων, ώστε το μάθημα να δομηθεί με τρόπο ώστε να υποστηρίζεται πιο οργανω-

μένα η διερευνητική – ανακαλυπτική μέθοδος μάθησης, χωρίς να αρχίζει με τη συνηθι-

σμένη εννοιολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε και η οποία ούτως ή άλλως ακο-

λουθείται και στη παραδοσιακή διδασκαλία. Η διαφοροποίηση αυτή ίσως κινητοποιή-

σει περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών, αν οι ερωτήσεις έχουν και μία διαθεματι-

κή διάσταση. Η εξέλιξη του μαθήματος με τις αναζητήσεις και ανακαλύψεις μέσω των 

απαντήσεων ενδεχομένως θα ωθήσει τους μαθητές σε συνεργασίες, ανταλλαγές από-

ψεων και κοινές έρευνες που αποτελούν χαρακτηριστικά της ομαδοσυνεργατικής διδα-

σκαλίας και προσιδιάζει με τη μέθοδο project, που δεν συνηθίζεται στη διδασκαλία μα-

θηματικών, ιδιαίτερα στη βαθμίδα του Λυκείου αναφορικά με το συγκεκριμένο γνωστι-

κό αντικείμενο. Οι μαθητές από την αρχή θα πρέπει να είναι ενεργοί στην επιλογή του 

θέματος, δηλαδή του αρχικού ερωτήματος που θα αποτελέσει το έναυσμα της συνέχειας 

και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ελάχιστα καθοδηγητικός, αλλά δεκτικός στην αντιμετώ-

πιση των λανθασμένων απαντήσεων. Η αξιοποίηση εργαλείων του συστήματος όπως η 

επιλογή και η ρουμπρίκα ενδεχομένως βοηθήσουν στη κατεύθυνση αυτή. Στη συγκε-

κριμένη διδακτική παρέμβαση η σημασία της τήρησης των χρονικών ορίων της υλο-

ποίησης του μαθήματος και η επίδραση στη βαθμολογική επίδοση περιόρισαν την ε-

φαρμογή πιο ευέλικτων διδακτικών προσεγγίσεων όπως η διερευνητική μέθοδος. 
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Η κινητοποίηση των μαθητών αποτελεί ουσιαστικό ζητούμενο κάθε επιτυχούς διδακτι-

κής προσέγγισης. Σε μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να διερευνηθεί πιο συστημα-

τικά η συνεισφορά σημάτων (badges) ή επιπέδων γνώσης (Level up!) που κατακτούν οι 

συμμετέχοντες μαθητές όταν υλοποιούν προτεινόμενες εργασίες και πως αυτό αποτυ-

πώνεται στη βαθμολογική επίδοση. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας η διερεύνηση 

της κινητοποίησης του τύπου αυτού από τους μαθητές καταδείχτηκε μόνο στις απαντή-

σεις της συνέντευξης, από όπου προέκυψε η γενική θετική συνεισφορά και όχι ειδικά 

στη ποσοτική έρευνα.  

Καταλήγοντας, τα ευρήματα της παρούσας εμπειρικής έρευνας παρά τους περιορισμούς 

της, μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλους ερευνητές της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

οι αναφερόμενες προτάσεις να αποτελέσουν το έναυσμα εκμετάλλευσης του περιεχομέ-

νου των αποθετηρίων με τη συμβολή τεχνολογικών μέσων όπως το Moodle, μέσω σχε-

διασμού εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, όπως είναι οι μικτές (blended) ή και 

οι πιο απαιτητικές αντίστροφες (flipped). Στη βάση αυτή η διερεύνηση της συμβολής 

τους στη βαθμολογική επίδοση θα αποκτήσει πρόσθετο ενδιαφέρον, το οποίο ενδεχομέ-

νως να προσέφερε χρήσιμα συγκριτικά αποτελέσματα από συστηματική εφαρμογή σε 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και σε διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παράρτημα Α: Ο οδηγός της συνέντευξης 

 

Γνωστικό προφίλ των συμμετεχόντων 

 

1. Μαθηματικό υπόβαθρο των μαθητών και βαθμός συμμετοχής στη διαδικασία 

2. Γνώσεις Η/Υ και Internet 

 

Α. Απόψεις των μαθητών περί ευχρηστίας του συστήματος 

Α1. Πρώτη επαφή με το περιβάλλον  

Α2. Ευκολία πλοήγησης  

Α3. Χρησιμότητα των συνδέσμων και του μενού επιλογής 

Α4. Η αισθητική του περιβάλλοντος 

Α5. Αξιολόγηση της αναγνωσιμότητας 

Α6. Διευκόλυνση από το κοινό σχεδιαστικό στυλ των ενοτήτων 

A7. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων σε κλιμακωτή μορφή, ώστε οι μαθητές να προ-

σθέτουν νέα γνώση σε προϋπάρχουσα 

 

Β. Απόψεις των μαθητών περί του εκπαιδευτικού υλικού στη πλατφόρμα Moodle 

Β1. Επάρκεια του περιεχομένου ως προς τους διδακτικούς στόχους 

Β2. Ισορροπημένη παρουσίαση της πληροφορίας 

Β3. Καταλληλότητα των πόρων 

Β4. Δυσκολίες ή προβλήματα στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων αναφορικά με τον 

αριθμό και τον απαιτούμενο χρόνο για την εξοικείωση με τα λογισμικά 

Β5. Επάρκεια της ανατροφοδότησης 

Β6. Προτίμηση σε δραστηριότητες: εστιασμένες στη διδακτέα ύλη ή με διαθεματικό 

χαρακτήρα 

Β7. Προτίμηση σε: συνεργατικές δραστηριότητες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, ερωτή-

σεις σύντομης απάντησης 
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Γ. Απόψεις των μαθητών περί της συνεργασίας μεταξύ τους στα πλαίσια υλοποίη-

σης της διδακτικής παρέμβασης 

Γ1. Αποτίμηση της συνεργασίας στις ομάδες 

Γ2. Εκτίμηση της συνεισφοράς στη συνεργασία σε επίπεδο ομάδας 

Γ3. Αίσθημα ανασφάλειας, ενδοιασμού ή συστολής στην παρουσία των ιδεών στο fo-

rum 

Γ4. Αίσθημα φόβου για την αποδοχή από τους άλλους 

 

Δ. Απόψεις των μαθητών περί της ενίσχυσης της κατανόησης μαθηματικών εν-

νοιών –Αξιολόγηση των παιδαγωγικών παραμέτρων από τους μαθητές 

Δ1. Αύξηση ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 

Δ2. Εμβάθυνση σε μαθηματικές έννοιες  

Δ3. Εμπλουτισμός των γνώσεων 

Δ4. Αντιλήψεις του μαθητή για σύνδεση φαινομένου και αναπαράστασης με τη βοήθεια 

Τ.Π.Ε. 

Δ5. Αντιλήψεις του μαθητή για κατανόηση των μαθηματικών εννοιών μέσω εφαρμο-

γών τους με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε. 

Δ6. Αντιλήψεις αναφορικά με τη συσχέτιση των μετασχηματισμών των τριγωνομετρι-

κών συναρτήσεων με κινήσεις στη Φυσική – κατανόηση της διαφοράς φάσης κινήσεων 

με την οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης συνάρτησης 

Δ7. Η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης είναι η εικόνα του φαινομένου ή η αντι-

στοίχιση των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής με τις τιμές της συνάρτησης; 

 

Ε. Απόψεις των μαθητών περί της αποτελεσματικότητας στην επίδοση του μαθή-

ματος ως συνέπεια της συμμετοχής τους 

Ε1. Αύξηση της επίδοσης στη βαθμολογία  

 

ΣΤ. Αποτίμηση της συμμετοχής στην εκπαιδευτική παρέμβαση από τους ίδιους 

ΣΤ1. Αυτοαξιολόγηση της συμμετοχής τους ως ενεργής ή όχι καθώς και του ενδιαφέ-

ροντος που επέδειξαν  

ΣΤ2. Εκτίμηση της παρακολούθησης της ροής των ενοτήτων του ηλεκτρονικού μαθή-

ματος 

ΣΤ3. Αξιολόγηση της κινητοποίησης των μαθητών με τη βοήθεια των σημάτων 
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ΣΤ4. Επιθυμία επανάληψης της εκπαιδευτικής παρέμβασης και για άλλα κεφάλαια της 

Άλγεβρας ή γενικότερα των Μαθηματικών  

ΣΤ5. Εκτίμηση της υποστήριξης ως ποσοτική ή ποιοτική - Βαθμός γενικής ικανοποίη-

σης 

ΣΤ6. Προτάσεις διόρθωσης ή βελτίωσης του σχεδιασμού της παρέμβασης 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4, 6 παρ. 3 

του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργα-

σίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προ-

ϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις 

βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή: 

Ελένη Γκουντρομίχου 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


