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Περίληψη 

Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS είναι ένα 

διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία και διαχείριση ακολουθιών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων με στόχο την υποστήριξη της σύγχρονης και ασύγχρονης 

μαθησιακής διαδικασίας. 

Στην παρούσα έρευνα περιγράφεται μία μελέτη περίπτωσης για την οποία 

μελετώνται η σχεδίαση, η ανάπτυξη-υλοποίηση και η αξιολόγηση κατάλληλων 

ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS στα πλαίσια της Θεματικής 

Ενότητας (ΘΕ) ΠΛΗ37 του ΕΑΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Οι ακολουθίες 

μαθησιακών δραστηριοτήτων διατέθηκαν στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας 

ασύγχρονης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ) Moodle της εν λόγω ΘΕ και ο 

κύριος στόχος τους ήταν η υποστήριξη των φοιτητών στην εκπόνηση των δύο (2) 

πρώτων γραπτών εργασιών (ΓΕ) τους. 

Στα πλαίσια της έρευνας μελετήθηκαν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των φοιτητών 

αναφορικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, η συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες αυτές, καθώς και οι γραπτές επιδόσεις τους στις δύο (2) πρώτες ΓΕ 

της συγκεκριμένης ΘΕ. Για το σκοπό αυτό, οι φοιτητές συμπλήρωσαν ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο και συμμετείχαν σε ατομικές συνεντεύξεις μετά το πέρας της ΘΕ, 

ενώ αξιοποιήθηκαν τα αρχεία καταγραφής τόσο του LAMS όσο και του Moodle.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές εξέφρασαν θετικές 

αντιλήψεις και απέκτησαν θετική στάση αναφορικά με τις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS, ενώ επίσης, παρατηρήθηκε θετική γραμμική συσχέτιση της 

συμμετοχής τους στις συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες και των 

επιδόσεών τους στις αντίστοιχες ΓΕ. 
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Abstract 

The Learning Activity Management System LAMS is a web tool for creating and 

managing sequences of Learning Activities in support of synchronous and 

asynchronous learning process. 

This research describes a case study which examined the design, development-

implementation and evaluation of appropriate sequences of learning activities with 

LAMS, in the PLI37 course of the Hellenic Open University, during the academic year 

2010-2011. These sequences of learning activities were available to students through 

the asynchronous distance learning platform of Moodle, aiming to support the 

students in the preparation of their first two written tasks. 

The research examined the conceptions and attitudes of students regarding the 

learning activities of LAMS, their participation in these activities and their written 

performance in the first two written tasks. For this purpose, the students completed 

an anonymous questionnaire and participated in individual interviews after the end 

of the course, while the log files of LAMS and Moodle were also evaluated.  

The results showed that students expressed positive conceptions and acquired 

positive attitudes towards the learning activities of LAMS, while a positive linear 

correlation between the participation in the learning activities and the performance 

in their respective written tasks was also observed.  
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Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση του διαδικτύου σε όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, οπότε και στην εκπαίδευση με τη μορφή της 

ηλεκτρονικής μάθησης, έδωσαν σημαντική ώθηση στη σχεδίαση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και μάθησης, οδηγώντας στην ανάπτυξη περιβαλλόντων ηλεκτρονικής 

μάθησης. Έτσι, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν στους εκπαιδευόμενους εξ 

αποστάσεως πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών και σε σύγχρονες και 

ασύγχρονες υπηρεσίες, που υποστηρίζουν την αμφίδρομη επικοινωνία τόσο μεταξύ 

των φοιτητών όσο και μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων. Ωστόσο, τα περιβάλλοντα 

αυτά εστιάζουν κυρίως στο εκπαιδευτικό υλικό και στις διαδικασίες μετάδοσής του, 

γεγονός που συχνά οδηγεί στην υποχρησιμοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ που 

ενσωματώνονται. Για να αντιμετωπιστεί η αδυναμία αυτή των περιβαλλόντων 

ηλεκτρονικής μάθησης, αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία το πρότυπο του 

μαθησιακού σχεδιασμού, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική μάθηση 

προς την εκπαιδευτική διαδικασία, τις μαθησιακές δραστηριότητες και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκομένων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.  

Ειδικά λογισμικά-εργαλεία αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται υποστηρίζοντας τη 

δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές του 

μαθησιακού σχεδιασμού. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία μαθησιακού 

σχεδιασμού είναι το LAMS, με βασικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων 

οποιασδήποτε μορφής διδασκαλίας (σύγχρονης, ασύγχρονης, εξ αποστάσεως, δια 

ζώσης) ακόμα και από εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν σχετικά με το μαθησιακό 

σχεδιασμό. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές έρευνες σε πολλά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, οι οποίες έχουν δώσει ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα σχετικά με τις δυνατότητες του LAMS στην υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρακτικής. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της δομής της εργασίας. 
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Στην πρώτη ενότητα παραθέτουμε το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε η 

έρευνά μας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στην 

ηλεκτρονική μάθηση και στην εξΑΕ, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτικού υλικού για την εξΑΕ. Επιπλέον, γίνεται 

αναλυτική παρουσίαση των αρχών και των συστατικών του μαθησιακού 

σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ παράλληλα εξετάζονται κάποιοι τρόποι 

αναπαράστασης των μαθησιακών σχεδιασμών που ενσωματώνουν ΤΠΕ, όπως τα 

διάφορα μοντέλα μαθησιακών δραστηριοτήτων και τα πρότυπα-οδηγοί σχεδίων 

μάθησης.  Επίσης, γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των βασικότερων λογισμικών 

μαθησιακού σχεδιασμού. 

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών και των 

δυνατοτήτων του LAMS και αναφέρονται οι βασικοί λόγοι επιλογής του έναντι των 

άλλων λογισμικών μαθησιακού σχεδιασμού, ενώ γίνεται και μια εκτενής 

παρουσίαση παρόμοιων ερευνών. 

Στην τρίτη ενότητα περιγράφουμε το ερευνητικό πλαίσιο της έρευνάς μας και πιο 

συγκεκριμένα την ερευνητική προβληματική, το σκοπό, τους ερευνητικούς άξονες 

και στόχους, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αναλύονται διεξοδικά 

σε επόμενη ενότητα της εργασίας. 

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνάς μας, η οποία 

βασίζεται στις αρχές της αναπτυξιακής έρευνας με τη μορφή μελέτης περίπτωσης. 

Αρχικά σχεδιάσαμε μία πρότυπη ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων με το 

LAMS, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός για τη ανάπτυξη-υλοποίηση οκτώ (8) 

ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων, τις οποίες στη συνέχεια ενσωματώσαμε 

στην πλατφόρμα εξΑΕ Moodle της ΘΕ ΠΛΗ37 του ΕΑΠ προκειμένου να τις 

χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές. Οι ακολουθίες LAMS στόχευαν στην υποστήριξη των 

φοιτητών για την αποτελεσματικότερη εκπόνηση των δύο (2) πρώτων ΓΕ της ΘΕ 

ΠΛΗ37. Στη συνέχεια αξιολογήσαμε την παιδαγωγική καταλληλότητα των 

ακολουθιών LAMS εφαρμόζοντας μια μελέτη περίπτωσης. Τέλος, περιγράφονται οι 
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επιλογές μας κατά τη σχεδίαση της πρότυπης ακολουθίας LAMS, καθώς και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του LAMS που εγκαταστάθηκε. 

Στην πέμπτη, έκτη και έβδομη ενότητα παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα 

αποτελέσματα της έρευνας, προβαίνουμε σε συμπεράσματα και αναφέρουμε τις 

μελλοντικές προοπτικές χρήσης μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS. Επισημαίνεται 

ότι τα συμπεράσματα αφορούν την αξιολόγηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

LAMS, αναλύοντας τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τη συμμετοχή των φοιτητών στις 

ακολουθίες LAMS της ΘΕ ΠΛΗ37 και ελέγχοντας αν υπάρχει συσχέτιση της επίδοσης 

των φοιτητών στις δύο (2) πρώτες ΓΕ με τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες 

ακολουθίες LAMS. 

Εκτός από το γεγονός ότι οι φοιτητές της ΘΕ ΠΛΗ37 διαμόρφωσαν θετικές 

αντιλήψεις και στάσεις για τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, πολύ σημαντικό 

είναι το γεγονός ότι μέσω της στατιστικής ανάλυσης που διεξήχθη, φάνηκε να 

υπάρχει θετική γραμμική συσχέτιση της συμμετοχής των φοιτητών στις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS με την επίδοσή τους στις αντίστοιχες ΓΕ, επιβεβαιώνοντας 

έτσι την πεποίθησή μας πως οι μαθησιακές δραστηριότητες LAMS μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους φοιτητές στην καλύτερη κατανόηση της 

ύλης και στην αποτελεσματικότερη εκπόνηση των ΓΕ της ΘΕ ΠΛΗ37. Επίσης, όπως 

προέκυψε από τα αρχεία καταγραφής και τις συνεντεύξεις, οι μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμες και για την επανάληψη πριν τις 

τελικές εξετάσεις της ΘΕ ΠΛΗ37.  
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1 Θεωρητικό Πλαίσιο 

1.1 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Η ραγδαία εξέλιξη και χρήση της τεχνολογίας ήταν αναμενόμενο να επηρεάσει και 

τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Ήδη από το 1980 παρουσιάζεται πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, έχοντας ως αποτέλεσμα την εξέλιξη του εκπαιδευτικού-διδακτικού 

σχεδιασμού σύμφωνα με τις αρχές του συμπεριφορισμού και της γνωστικής 

ψυχολογίας σχετικά με τη μάθηση. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 1990, η θεωρία 

του εποικοδομητισμού επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

και πρακτικές, προάγοντας και ενθαρρύνοντας την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τέλος, ακολούθησε η ραγδαία ανάπτυξη και 

εξάπλωση του διαδικτύου σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

οπότε και στην εκπαίδευση με τη μορφή της ηλεκτρονικής μάθησης, δίνοντας νέα 

ώθηση στη σχεδίαση προγραμμάτων εκπαίδευσης και μάθησης. Διεθνώς, πολλά 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν πλέον ενσωματώσει στις οργανωτικές 

τους δομές σύγχρονες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης που παρέχουν στους 

φοιτητές τους δυνατότητες εξΑΕ, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες των ΤΠΕ. 

Σήμερα, οι ΤΠΕ αποτελούν δυναμικά εργαλεία και μπορούν να παρέχουν 

εκπαιδευτικές δυνατότητες που δεν υπήρχαν ποτέ πριν ή ήταν ανέφικτο να 

υλοποιηθούν σε πραγματικούς χώρους και συνθήκες μάθησης. Η ενσωμάτωσή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική καινοτομία, αλλά 

επηρεάζει τις αντιλήψεις μας για τη μάθηση και τη διδασκαλία και ταυτόχρονα 

επηρεάζεται από αυτές, δίνοντας ώθηση σε νέες αναζητήσεις (Κωστάκος, 2005). 

Παράλληλα, η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παρέχει στον εκπαιδευόμενο 

πρόσβαση σε πλούσιες πηγές πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού, διεγείρει το 

ενδιαφέρον του, ενισχύει την αυτοπεποίθησή του, ενώ μπορεί να κινητοποιήσει 

ακόμη και τους πιο αδύνατους εκπαιδευόμενους.  
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Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν πραγματικά στη 

μάθηση μόνον όταν χρησιμοποιούνται μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες 

δραστηριότητες και με σαφώς καθορισμένους στόχους, συνεπώς οι διάφορες 

εκπαιδευτικές εφαρμογές των υπολογιστών οφείλουν να βασίζονται ρητά ή άρρητα 

σε θεωρίες μάθησης και ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες (Κόμης, 2004). Παράλληλα, η 

δυνατότητα των πληροφοριακών συστημάτων να επηρεάζουν τις διαδικασίες 

διδασκαλίας και μάθησης δεν είναι αυτονόητη ούτε εξασφαλίζεται με την απλή 

διάθεση εξοπλισμού στα πανεπιστήμια. Προκύπτει μέσα από προβληματισμό 

σχετικά με το τι χρειάζεται να αλλάξει, πώς να αλλάξει και με ποιους τρόπους θα 

επιτευχθούν οι αλλαγές αυτές.  

Πιο συγκεκριμένα, οι μετα-έρευνες της δεκαετίας του 1990 έδειξαν ότι ο 

υπολογιστής δρα καταλυτικά σε όλα τα ζητήματα, όταν εντάσσεται σε παιδαγωγικές 

μεθόδους, οι οποίες οργανώνονται γύρω από συνεργατικά και εποικοδομητικά 

μοντέλα μάθησης, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων και 

παρέχοντας ένα περίπλοκο περιβάλλον, με τη βοήθεια του οποίου μπορεί ο  

χρήστης να αποκτήσει καλύτερης ποιότητας γνώση, αλλά και να εξασκήσει τη 

δεξιοτεχνία του (Πρέζας, 2003). 

Ωστόσο, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης που έχουν αναπτυχθεί ως τώρα, 

έχουν το χαρακτηριστικό ότι εστιάζουν κυρίως στο εκπαιδευτικό υλικό και στις 

διαδικασίες μετάδοσής του, γεγονός που συχνά οδηγεί στην υποχρησιμοποίηση των 

δυνατοτήτων των ΤΠΕ που ενσωματώνουν. Προκειμένου, λοιπόν, να αντιμετωπιστεί 

η αδυναμία αυτή, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί το πρότυπο του 

μαθησιακού σχεδιασμού, που βασίζεται στις σύγχρονες εποικοδομητικές και 

κοινωνικο-εποικοδομητικές θεωρήσεις για τη μάθηση, μετατοπίζοντας έτσι το 

ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική μάθηση προς την εκπαιδευτική διαδικασία, τις 

μαθησιακές δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκομένων 

εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Η σύγχρονη αυτή τάση έχει οδηγήσει στην 

εξέλιξη των σύγχρονων πλατφόρμων ηλεκτρονικής μάθησης, έτσι ώστε είτε να 

έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν κατάλληλα σχεδιασμένες μαθησιακές 

δραστηριότητες είτε να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με ανεξάρτητα 
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εργαλεία κατασκευής μαθησιακών δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν 

αποτελεσματικότερα τις ΤΠΕ. Έτσι οι πλατφόρμες αυτές παρέχουν μία ποικιλία από 

μαθησιακές εμπειρίες στους εκπαιδευομένους, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα και 

τις αρχές του μαθησιακού σχεδιασμού. 

1.2 Ηλεκτρονική Μάθηση 

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για την ηλεκτρονική μάθηση (e-

learning). Σύμφωνα με τον Rosenberg (2001), ως ηλεκτρονική μάθηση ορίζεται η 

χρήση τεχνολογιών διαδικτύου για την παροχή μιας ποικιλίας λύσεων, που 

ενισχύουν τη γνώση και την απόδοση. Ο ίδιος παρατήρησε ότι η ηλεκτρονική 

μάθηση διαθέτει τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά:  

1. Είναι δικτυακή, γεγονός που την καθιστά ικανή για άμεση ενημέρωση, 

αποθήκευση, ανάκτηση, διανομή και διαμοιρασμό της διδασκαλίας και της 

πληροφορίας.  

2. Παρέχεται στον εκπαιδευόμενο μέσω υπολογιστή και με τη χρήση τυπικών 

διαδικτυακών τεχνολογιών. 

3. Δίνει έμφαση σε μια ευρύτερη θεώρηση για τη μάθηση, που εκτείνεται 

πέρα από τα παραδοσιακά παραδείγματα εκπαίδευσης. 

Η Beetham (2004) έδωσε έναν ευρύτερο ορισμό, ορίζοντας την ηλεκτρονική 

μάθηση ως τη μάθηση που διευκολύνεται και υποστηρίζεται μέσω της χρήσης των 

ΤΠΕ. Επίσης, την χαρακτήρισε ως μία αναβαθμισμένη μορφή μάθησης, που μπορεί 

να εμπλέκει την χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας και πρακτικής μάθησης, 

προκειμένου η μάθηση να καθίσταται πιο αποτελεσματική. 

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς γίνεται φανερό ότι η ηλεκτρονική μάθηση 

εμπλέκει την χρήση των ΤΠΕ και των διαδικτυακών τεχνολογιών για την παροχή 

μάθησης στους εκπαιδευομένους. 
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1.3 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ) 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος 

βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο. Στις μέρες μας, η εξΑΕ υλοποιείται αποκλειστικά 

μέσω υπολογιστή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο και για 

το λόγο αυτό θεωρείται ταυτόσημη με τις έννοιες ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), 

μάθηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή (computer assisted learning), μάθηση 

μέσω διαδικτύου (online learning), διαδικτυακή εκπαίδευση (online education), 

εκπαίδευση βασισμένη στο διαδίκτυο (web-based education). Ωστόσο, η διαφορά 

στη σημασία των όρων αυτών υποβαθμίζεται διαρκώς και ο διαχωρισμός γίνεται 

όλο και πιο δύσκολος (Wikipedia, 2012). 

H εξΑΕ διακρίνεται στη σύγχρονη και στην ασύγχρονη. Πιο συγκεκριμένα, στη 

σύγχρονη εξΑΕ, η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνεται σύγχρονα 

(δηλαδή σε πραγματικό χρόνο), ενώ στην ασύγχρονη εξΑΕ, που είναι και η πιο 

διαδεδομένη, η διαδικασία αυτή γίνεται ασύγχρονα (δηλαδή σε διαφορετικό 

χρόνο). 

Σήμερα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν ειδικές διαδικτυακές 

πλατφόρμες μάθησης, οι οποίες διαθέτουν υπηρεσίες που εκμεταλλεύονται τα 

πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες και των δύο ειδών εξΑΕ για την υποστήριξη των 

εκπαιδευομένων τους. Έτσι μέσω των ασύγχρονων υπηρεσιών, ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να διαχειρίζεται όπως επιθυμεί το ρυθμό και τον χρόνο μάθησής του, ενώ 

μέσω των σύγχρονων υπηρεσιών, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να έρχεται σε άμεση 

επαφή με τους εκπαιδευτές και τους συνεκπαιδευομένους του, μειώνοντας το 

αίσθημα της απόστασης και της αποξένωσης από την εκπαιδευτική κοινότητα και 

διαδικασία. Οι πλατφόρμες αυτές χαρακτηρίζονται ως συστήματα διαχείρισης 

μάθησης (ΣΔΜ). 

Τα ΣΔΜ που υποστηρίζουν την εξΑΕ, έχουν το χαρακτηριστικό ότι παρέχουν ένα 

καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό, που υποστηρίζεται από κατάλληλα 

σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους εκπαιδευομένους και 

επιπλέον διαθέτουν μία ποικιλία υπηρεσιών υποστήριξης της επικοινωνίας των 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=E-learning&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Online_learning&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
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εκπαιδευομένων μεταξύ τους και με τους διδάσκοντες. Για το σκοπό αυτό, τα 

συστήματα διαχείρισης μάθησης σχεδιάζονται με βάση τις παιδαγωγικές αρχές των 

σύγχρονων θεωριών μάθησης, προκειμένου να παρέχουν υψηλού επιπέδου 

μαθησιακές εμπειρίες στους εκπαιδευομένους. Έτσι, λοιπόν, ένας από τους 

βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδίαση των συστημάτων αυτών 

είναι οι αρχές του παιδαγωγικού μοντέλου που υιοθετούν. 

1.3.1 Χαρακτηριστικά Εκπαιδευομένων της εξΑΕ 

Ένας επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη σχεδίαση των ΣΔΜ 

είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι από 

απόσταση συνήθως είναι ενήλικοι που διαθέτουν εμπειρία και κρίση, σε αντίθεση 

με τους φοιτητές συμβατικών ιδρυμάτων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

νεανικότητα και απειρία. Επίσης, χαρακτηρίζονται από την τάση για αυτοκαθορισμό 

και ενεργητική συμμετοχή, από το πλήθος εμπειριών και γνώσεων που έχουν 

αποκτήσει και από τον αποκρυσταλλωμένο τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν (Κόκκος, 

1999). Στα προγράμματα εξΑΕ έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν ένα ευέλικτο 

πρόγραμμα, που δεν απαιτεί φυσική παρουσία και υποχρεωτική παρακολούθηση. 

Έτσι, λοιπόν, ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης εξΑΕ θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένο ώστε να λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να μαθαίνουν με το 

δικό τους ρυθμό και στον χρόνο και χώρο που επιθυμούν. 

1.3.2 Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Υλικού της εξΑΕ 

Το εκπαιδευτικό υλικό της εξΑΕ θα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

καλύπτει όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ο 

διδάσκων στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία και να επιτρέπει στον φοιτητή να 

καθορίσει τον τόπο, τον χρόνο και το ρυθμό της μελέτης του (Ματραλής, 1998). 

Σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις το εκπαιδευτικό υλικό της εξΑΕ θα πρέπει να: 

1. Καθοδηγεί στη μελέτη. 

2. Προάγει την αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενου – μαθησιακού υλικού. 

3. Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες. 
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4. Αξιολογεί και ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο για την πρόοδό του. 

5. Εμψυχώνει και ενθαρρύνει για τη συνέχεια της μελέτης. 

6. Επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να επιλέγει τον τόπο, τον χρόνο και το ρυθμό 

της μελέτης του, υλοποιώντας τις αρχές της εξΑΕ (Λιοναράκης, 2001). 

Έτσι, λοιπόν, προκειμένου το εκπαιδευτικό υλικό να ικανοποιεί τις ανάγκες της 

εξΑΕ απέκτησε τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Αναφορά σαφώς διατυπωμένων στόχων και προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων σε κάθε ενότητα του υλικού. 

 Σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο. 

 Παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης. 

 Ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. 

 Δραστηριότητες και ασκήσεις για πρακτική άσκηση. 

 Κατατετμημένη παρουσίαση της ύλης. 

 Σαφώς διατυπωμένη επίγνωση των δυσκολιών, που ίσως συναντήσει ο 

εκπαιδευόμενος. 

 Βιβλιογραφικές αναφορές και οδηγίες για περαιτέρω μελέτη. 

 Οδηγίες μελέτης και χρήσης του υλικού. 

 Χρήση πολλαπλών μορφών αναπαράστασης (Ματραλής, 1998). 

Τέλος, σύμφωνα με το Λιοναράκη (2001), πολύ σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό 

υλικό της εξΑΕ έχουν οι μαθησιακές δραστηριότητες, που διακρίνονται σε: 

 Ανάδειξης και αξιοποίησης γνώσεων και εμπειριών. 

 Επαλήθευσης και αυτοαξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 Αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών, προάγοντας τη διερευνητική 

μάθηση. 

 Εφαρμογής, προάγοντας την ενεργητική μάθηση. 

 Κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. 
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1.4 Μαθησιακός Σχεδιασμός Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Ο μαθησιακός σχεδιασμός αποτελεί εξέλιξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και 

έχει κάνει την εμφάνισή του την τελευταία δεκαετία. Οι αρχές του 

εποικοδομητισμού σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν οι 

ΤΠΕ στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης, αποτέλεσαν τους κυριότερους λόγους 

εμφάνισης του μαθησιακού σχεδιασμού. Σύμφωνα με τον Driscoll (2000), οι ειδικοί 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης επηρεάστηκαν 

από τις ιδέες του εποικοδομητισμού, όπως είναι η ατομική και συνεργατική επίλυση 

ρεαλιστικών προβλημάτων, η ανάγκη για εξατομικευμένη μάθηση και η ενεργή 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία. Αν και ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός μπορούσε να ενσωματώσει τις απαραίτητες ΤΠΕ προκειμένου να 

καλύψει αυτές τις ανάγκες, ωστόσο, επειδή εστίαζε κυρίως στο μαθησιακό υλικό 

και στις διαδικασίες μετάδοσής του, συχνά οδηγούσε στην υποχρησιμοποίηση των 

δυνατοτήτων των ΤΠΕ που ενσωματώνονταν. Το πρόβλημα αυτό προσπαθεί να το 

λύσει ο μαθησιακός σχεδιασμός, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική 

μάθηση προς την εκπαιδευτική διαδικασία, τις μαθησιακές δραστηριότητες και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκομένων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. 

Ο μαθησιακός σχεδιασμός αφορά μία ποικιλία δραστηριοτήτων, που σχετίζονται 

με την καλύτερη περιγραφή, κατανόηση, υποστήριξη και καθοδήγηση των 

πρακτικών και των διεργασιών ενός παιδαγωγικού σχεδιασμού. Έτσι, λοιπόν, αφορά 

την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία διαχείρισης και 

ανταπόκρισης στις νέες προοπτικές, παιδαγωγικές μεθόδους και μεθόδους 

εργασίας, οι οποίες προκύπτουν από τις σύγχρονες χρήσεις της τεχνολογίας στην 

υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης (Cross & Conole, 2009). 

Στην ηλεκτρονική μάθηση, ο μαθησιακός σχεδιασμός ορίζεται ως η περιγραφή της 

διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας 

μονάδας μάθησης (πχ. μίας ενότητας, ενός μαθήματος ή μίας οποιασδήποτε 

δραστηριότητας μάθησης, όπως μία αξιολόγηση ή ένα εργαστηριακό μάθημα) με τη 

διαμεσολάβηση των ΤΠΕ. Η βασική αρχή του μαθησιακού σχεδιασμού είναι ότι 
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αναπαριστά τις μαθησιακές δραστηριότητες και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες, 

οι οποίες εκτελούνται από τα διάφορα άτομα (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευομένους) 

που συμμετέχουν στα πλαίσια μίας μονάδας μάθησης (Koper, 2006). Σύμφωνα με 

την αρχή αυτή, λοιπόν, είναι φανερό ότι ο μαθησιακός σχεδιασμός εστιάζει κυρίως 

στις μαθησιακές δραστηριότητες και στη διαδικασία της διδασκαλίας και της 

μάθησης, σε αντίθεση με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που εστιάζει κυρίως στο 

μαθησιακό υλικό και τις διαδικασίες μετάδοσής του. 

Η Britain (2004) αναφέρει τις τρεις (3) βασικές ιδέες του μαθησιακού σχεδιασμού, 

οι οποίες μπορούν να προσφέρουν νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της ποιότητας 

και της ποικιλίας της διδασκαλίας και της μάθησης στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

μάθησης: 

1. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα όταν εμπλέκονται ενεργά 

κάνοντας κάτι (πχ συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες), 

2. Οι μαθησιακές δραστηριότητες μπορούν να είναι ακολουθιακές, δηλαδή 

να είναι δομημένες προσεκτικά και σκόπιμα, σχηματίζοντας μία μαθησιακή 

ροή (learning flow), προκειμένου να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη 

μάθηση. 

3. Θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής των μαθησιακών 

σχεδιασμών, ώστε να μπορούν να διαμοιραστούν και να 

επαναχρησιμοποιηθούν μελλοντικά. 

Επίσης, οι Boud και Prosser (2001) υποστηρίζουν ότι προκειμένου τα μαθησιακά 

σχέδια με ΤΠΕ να παρέχουν μάθηση υψηλής ποιότητας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση θα πρέπει να πληρούν τις εξής αρχές: 

 Να προσελκύουν και να εμπλέκουν ενεργά τους εκπαιδευόμενους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πρότερες γνώσεις και τις προσδοκίες τους. 

 Να αποτελούν πρόκληση για τους εκπαιδευόμενους, απαιτώντας την 

ενεργή συμμετοχή τους και ενθαρρύνοντας την αυτοκριτική. 
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 Να λαμβάνουν υπόψη το μαθησιακό πλαίσιο, έχοντας εφικτό 

χρονοδιάγραμμα και καθορισμένους μαθησιακούς στόχους, που 

σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευόμενων. 

 Να παρέχουν δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής, παρέχοντας στους 

εκπαιδευόμενους δυνατότητες εφαρμογής και εξάσκησης της γνώσης. 

1.4.1 Μαθησιακές Δραστηριότητες 

Ως μαθησιακή δραστηριότητα ορίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ατόμου ή 

μιας ομάδας ατόμων που μαθαίνουν και ενός περιβάλλοντος, που μπορεί να 

περιλαμβάνει και άλλα άτομα που μαθαίνουν, μαθησιακούς πόρους, υπηρεσίες και 

εργαλεία για την επίτευξη ενός προκαθορισμένου μαθησιακού στόχου (Beetham, 

2004). 

Οι Conole και Fill (2005) αναφέρουν ότι τα στοιχεία που αποτελούν μία μαθησιακή 

δραστηριότητα είναι: 

 Το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η δραστηριότητα. Σε αυτό 

περιλαμβάνονται το θέμα, το επίπεδο δυσκολίας, τα επιδιωκόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα (ή αλλιώς μαθησιακοί στόχοι) και το περιβάλλον 

στο οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα 

αντιστοιχίζονται στην ταξινομία μαθησιακών αποτελεσμάτων του Bloom 

και ομαδοποιούνται σε τρεις (3) κατηγορίες: γνωστικά, συναισθηματικά και 

ψυχοκινητικά και αφορούν τις γνώσεις ή δεξιότητες που θα πρέπει έχουν 

αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι εφόσον ολοκληρώσουν τη μαθησιακή 

δραστηριότητα. 

 Η παιδαγωγική μέθοδος που υιοθετείται για τη δραστηριότητα, δηλαδή οι 

στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας. Αυτές ομαδοποιούνται σε τρεις (3) 

κατηγορίες: τις συσχετιστικές, τις γνωστικές και τις περιπτωσιακές. 

 Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μαθησιακή δραστηριότητα. Για κάθε 

εργασία καθορίζεται ο τύπος της, η τεχνική διδασκαλίας που θα 

χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξή της, οι σχετικοί πόροι και τα εργαλεία, 
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οι αλληλεπιδράσεις και οι ρόλοι των συμμετεχόντων και οι αξιολογήσεις, 

που σχετίζονται με τη μαθησιακή δραστηριότητα. 

Το σημαντικότερο, στοιχείο μίας μαθησιακής δραστηριότητας είναι η λεπτομερής 

περιγραφή των εργασιών που θα πρέπει να αναλάβουν οι εκπαιδευόμενοι ως μέρος 

της μαθησιακής δραστηριότητας, έτσι ώστε να επιτύχουν τους επιδιωκόμενους 

μαθησιακούς στόχους. Οι εργασίες αυτές ομαδοποιούνται σε έξι (6) κατηγορίες: 

 Αφομοιωτικές (στην ουσία είναι παθητικής φύσης, όπως ανάγνωση, 

προβολή ή ακρόαση). 

 Χειρισμού πληροφοριών (όπως συγκέντρωση και ταξινόμηση πόρων από 

το διαδίκτυο ή χειρισμός δεδομένων σε ένα λογιστικό φύλλο). 

 Προσαρμοστικές (όπως η ενασχόληση με την χρήση λογισμικών 

μοντελοποίησης ή προσομοίωσης). 

 Επικοινωνιακές (όπως η ενασχόληση με διαλογικές δραστηριότητες, όπως 

οι κατά ζεύγη ή ομαδικές συζητήσεις). 

 Παραγωγικές (όπως η ενεργή ενασχόληση με την κατασκευή ενός 

αντικειμένου ή υλικού, όπως μία έκθεση ή μία νέα χημική ένωση κλπ.). 

 Βιωματικές (όπως η εξάσκηση δεξιοτήτων σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ή η 

διεξαγωγή μίας έρευνας). 

Οι εργασίες αυτές μπορούν να υποστηρίζονται από μία ποικιλία στρατηγικών και 

τεχνικών, οι οποίες παρέχουν κίνητρα στους εκπαιδευομένους για ενεργή 

ενασχόληση, επιτυγχάνοντας αποτελεσματικότερη μάθηση. Τέτοιες στρατηγικές και 

τεχνικές μπορεί να εμπλέκουν τους εκπαιδευομένους σε συζητήσεις, 

αντιπαραθέσεις, αινίγματα, προσομοιώσεις, επίλυση προβλημάτων, διαδικτυακές 

αναζητήσεις συλλογής πόρων και πληροφοριών, παίξιμο ρόλων και νοητικές 

κατασκευές, όπως νοητικούς χάρτες.  

Ανάλογα με το είδος της εργασίας και την τεχνική που χρησιμοποιείται, 

παρέχονται κάποιοι ρόλοι και αλληλεπιδράσεις στους συμμετέχοντες στην εργασία. 

Για παράδειγμα, μία σύγχρονη ομαδική συζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει έναν 
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εκπαιδευόμενο που θα ενεργεί ως παρουσιαστής, έναν που θα ενεργεί ως 

διαμεσολαβητής και τους υπόλοιπους να ενεργούν ως συμμετέχοντες της ομάδας. 

Επίσης, οι εργασίες μπορούν να είναι ατομικές, ομαδικές, κατά ζεύγη ή να αφορούν 

την ολομέλεια των εκπαιδευομένων, ενώ στο πλαίσιο κάθε εργασίας μπορεί να 

παρέχονται μια σειρά εργαλείων και πόρων στους εκπαιδευομένους, ώστε να 

διεκπεραιώσουν την εργασία. Τέλος, μία εργασία μπορεί να περιλαμβάνει και ένα 

στοιχείο αξιολόγησης, η οποία μπορεί να είναι διαγνωστική, διαμορφωτική ή 

συνολική. 

1.4.2 Μαθησιακοί Στόχοι 

Οι μαθησιακοί στόχοι καθορίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αναμένεται να 

αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μέσω μίας διδακτικής παρέμβασης, αποτελώντας 

έτσι τη βάση της διδακτικής παρέμβασης. Ο καθορισμός των μαθησιακών στόχων 

έχει μεγάλη σημασία, γιατί με βάση τους στόχους αυτούς θα επιλεγεί η 

καταλληλότερη εκπαιδευτική προσέγγιση, οι μαθησιακές δραστηριότητες, το 

μαθησιακό υλικό και η αξιολόγηση επίτευξής τους.  

Η διατύπωση των μαθησιακών στόχων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια 

και σαφήνεια. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακοί στόχοι είναι προτάσεις που 

προτείνεται να έχουν την εξής δομή: [περιγραφή συμπεριφοράς] + [συνθήκη 

εκδήλωσης συμπεριφοράς] + [κριτήριο επίτευξης στόχου] (Κοκκονός, 2006). 

1.4.2.1 Ταξινόμηση Μαθησιακών Στόχων κατά Bloom 

Λόγω της ποικιλομορφίας των μαθησιακών στόχων πολλοί ειδικοί προσπάθησαν 

να τους ταξινομήσουν, οδηγώντας έτσι σε διάφορες ταξινομίες μαθησιακών 

στόχων, όπως αυτή του Bloom και των Gagne, Briggs και Wager. Η ταξινομία του 

Bloom αποτελεί την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη από αυτές. 

Ο Bloom (1956) ταξινόμησε τους μαθησιακούς στόχους (ή αλλιώς εκπαιδευτικούς 

στόχους) σε τρεις τομείς: 

1. Γνωστικό, που αφορά στόχους που σχετίζονται με τις διεργασίες της 

γνώσης και την ανάπτυξη διανοητικών δεξιοτήτων. 
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2. Συναισθηματικό, που αφορά στόχους που σχετίζονται με τα συναισθήματα 

και τις στάσεις. 

3. Ψυχοκινητικό, που αφορά στόχους που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

σωματικών δεξιοτήτων. 

Επίσης, πρότεινε ταξινομήσεις των μαθησιακών στόχων για το γνωστικό και το 

συναισθηματικό τομέα, ιεραρχώντας τους στόχους ανάλογα με τη δυσκολία και την 

πολυπλοκότητά τους. Αναφορικά με το γνωστικό τομέα, διέκρινε έξι (6) κατηγορίες-

επίπεδα δεξιοτήτων, τις οποίες ο εκπαιδευόμενος κατακτά διαδοχικά, ξεκινώντας 

από την πρώτη (απλούστερη) και συνεχίζοντας προς τις επόμενες (δυσκολότερες). 

Στo ακόλουθο γράφημα (Γράφημα 1) φαίνονται οι κατηγορίες-επίπεδα ταξινόμησης 

των μαθησιακών στόχων του γνωστικού τομέα, σύμφωνα με τον Bloom. 

 
Γράφημα 1: Επίπεδα ταξινόμησης μαθησιακών στόχων γνωστικού τομέα σύμφωνα 

με τον Bloom 

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή καθενός επιπέδου: 

1. Γνώση: το χαμηλότερο επίπεδο, που σχετίζεται με την ανάκληση των 

πρότερων γνώσεων. Ουσιαστικά ελέγχεται η απομνημόνευση και η 

δυνατότητα άρτιας παρουσίασης.  

2. Κατανόηση: σχετίζεται με την κατανόηση κάποιας έννοιας, την ερμηνεία 

προβλημάτων και οδηγιών και τη δήλωση ενός προβλήματος με 
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διαφορετικές λέξεις. Ουσιαστικά ελέγχεται η δυνατότητα ερμηνείας και 

κατηγοριοποίησης. 

3. Εφαρμογή: σχετίζεται με την εφαρμογή-χρήση της γνώσης σε νέες 

καταστάσεις για την επίλυση προβλημάτων. Εξετάζεται κατά πόσο η νέα 

γνώση έχει κατανοηθεί σε βάθος, ώστε να αποτελεί εργαλείο για την 

επίλυση νέων ζητημάτων. 

4. Ανάλυση: σχετίζεται με την ανάλυση στοιχείων και σχέσεων και την εύρεση 

της οργανωτικής τους δομής.  

5. Σύνθεση: σχετίζεται με την κατανόηση των σχέσεων που συνδέουν κάποια 

συστατικά και τη σύνθεση μίας νέας δομής ή ενός νέου ενιαίου συνόλου. 

6. Αξιολόγηση: το υψηλότερο επίπεδο, που σχετίζεται με την αποτίμηση της 

αξίας της νέας γνώσης και τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων. 

1.4.3 Ακολουθίες Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Για την επίτευξη αποτελεσματικότερης μάθησης δεν αρκεί απλώς η δημιουργία 

αποτελεσματικών δραστηριοτήτων μέσω των οποίων οι εκπαιδευόμενοι θα 

επιτυγχάνουν προκαθορισμένους μαθησιακούς στόχους, αλλά απαιτείται και η 

προσεκτική σχεδίαση της σειράς με την οποία θα εκτελεστούν οι δραστηριότητες 

αυτές, ο σωστός χρονοπρογραμματισμός τους και η παροχή των κατάλληλων πόρων 

(περιεχόμενο), που θα υποστηρίζουν τις δραστηριότητες αυτές.  

Η σειρά εκτέλεσης των δραστηριοτήτων ορίζει μία ακολουθία μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Η σχεδίαση της ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων μπορεί 

να έχει μία απλή σειριακή δομή ή να περιλαμβάνει διακλαδώσεις της μαθησιακής 

ροής, οι οποίες εκτελούνται παράλληλα. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται 

ομαδοποίηση των εκπαιδευομένων με βάση κάποιο κριτήριο και στη συνέχεια κάθε 

ομάδα να εκτελεί στις δραστηριότητες που τις έχουν ανατεθεί. Μπορεί, επίσης, με 

βάση κάποιο κριτήριο να περιλαμβάνει και εναλλακτικές μαθησιακές διαδρομές. 

Για παράδειγμα, με βάση τα αποτελέσματα κάποιας δραστηριότητας αξιολόγησης, 

ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ακολουθεί διαφορετική μαθησιακή πορεία και να 

εκτελεί διαφορετικές δραστηριότητες από τους υπολοίπους. 
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Σύμφωνα με την Britain (2004), η δόμηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων σε 

ακολουθίες, παρέχει δύο (2) πλεονεκτήματα στον εκπαιδευτή: 

 Οι εκπαιδευτές μπορούν να απεικονίζουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και 

αποτελεσματικότητα τις μαθησιακές δραστηριότητες. 

 Οι ακολουθίες που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσματικές, μπορούν να διαμοιραστούν μεταξύ των εκπαιδευτών ή 

να αρχειοθετηθούν για μελλοντική χρήση. 

1.4.4 Η Προδιαγραφή IMS-LD 

Η προδιαγραφή IMS-LD αναπτύχθηκε από τον οργανισμό IMS Global Learning 

Consortium Inc. (2003). Παρέχει ένα εννοιολογικό μοντέλο και τον κατάλληλο 

συμβολισμό, προκειμένου να μπορεί να περιγραφεί και να αναπαρασταθεί από τα 

υπολογιστικά συστήματα ο μαθησιακός σχεδιασμός όλης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στα πλαίσια μίας μαθησιακής ενότητας (δηλαδή, μιας πλήρους σειράς 

μαθημάτων ή ενός μαθήματος ή μιας διδακτικής ενότητας, κλπ.). Επίσης, η 

προδιαγραφή μπορεί να περιγράψει μια μεγάλη ποικιλία παιδαγωγικών μοντέλων 

και στρατηγικών μάθησης, όπως της εξατομικευμένης και συνεργατικής μάθησης. 

Σύμφωνα με το εννοιολογικό μοντέλο της προδιαγραφής IMS-LD (Εικόνα 1) ένας 

μαθησιακός σχεδιασμός αναπαριστάται χρησιμοποιώντας τις εξής κύριες έννοιες: 

Ένα άτομο (person) με συγκεκριμένες ιδιότητες (properties), αναλαμβάνει έναν 

ρόλο (role) εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τυπικά το ρόλο του 

εκπαιδευόμενου (learner) ή του εκπαιδευτικού (staff). Στο πλαίσιο αυτού του 

ρόλου, το άτομο εργάζεται για την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (outcomes), εκτελώντας δραστηριότητες (activities) εντός ενός 

περιβάλλοντος (environment), οι οποίες διακρίνονται σε μαθησιακές 

δραστηριότητες (learning activities), που εκτελούνται από τον εκπαιδευόμενο και 

δραστηριότητες υποστήριξης (support activities), που συνήθως εκτελούνται από τον 

εκπαιδευτικό. Το περιβάλλον αποτελείται από τα κατάλληλα μαθησιακά 

αντικείμενα (learning objects) και τις υπηρεσίες (services), που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των μαθησιακών δραστηριοτήτων ή των 
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δραστηριοτήτων υποστήριξης. Τα ζητήματα που αφορούν στο ποιος ρόλος εκτελεί 

ποια δραστηριότητα και σε ποια χρονική στιγμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

καθορίζονται από τη μέθοδο (method). 

 
Εικόνα 1: Εννοιολογική δομή προδιαγραφής IMS-LD (IMS Global Learning 

Consortium Inc., 2003) 

Η προδιαγραφή IMS-LD βασίστηκε στην γλώσσα XML. Στην πράξη, το αποτέλεσμα 

είναι η  δημιουργία ενός πακέτου μορφής .zip, το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί από 

οποιαδήποτε εφαρμογή συμβατή με την προδιαγραφή IMS-LD. Έτσι, είναι εφικτός ο 

διαμοιρασμός και η επαναχρησιμοποίηση των μαθησιακών σχεδίων. Επίσης, επειδή 

γίνεται διάκριση μεταξύ της σύνταξης του μαθησιακού σχεδίου και της εκτέλεσής 

του, απαιτούνται εργαλεία που να υποστηρίζουν τη σύνταξη μαθησιακών σχεδίων 

και εργαλεία που να εκτελούν μαθησιακά σχέδια μέσα σε κατάλληλα περιβάλλοντα 

εκτέλεσης. 

Για τη συγγραφή ενός μαθησιακού σχεδίου με βάση την προδιαγραφή IMS-LD 

ακολουθούνται τέσσερεις (4) διαδοχικές φάσεις. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Φάση ανάλυσης: Αρχικά ένα συγκεκριμένο διδακτικό πρόβλημα αναλύεται 

οδηγώντας έτσι σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο περιγράφεται 

αρχικά σε αφηγηματική μορφή. 
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2. Φάση σχεδίασης: Στη συνέχεια, το εκπαιδευτικό σενάριο σε αφηγηματική 

μορφή αναπαρίσταται με τη μορφή ενός UML διαγράμματος 

δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να η ανάλυση να γίνει λεπτομερέστερη. Αυτό 

είναι το πρώτο βήμα της φάσης της σχεδίασης. Το UML διάγραμμα 

αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός XML εγγράφου, που είναι 

σύμφωνο με την προδιαγραφή IMS-LD. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα της 

φάσης σχεδίασης. 

3. Φάση ανάπτυξης: Στη φάση αυτή, το έγγραφο XML αποτελεί τη βάση για 

την ανάπτυξη του πραγματικού περιεχομένου (πόρων). 

4. Φάση εκτέλεσης: Το πακέτο περιεχομένου (πακέτο .zip), που είναι 

συσκευασμένοι οι πόροι και ο μαθησιακός σχεδιασμός μπορεί στη 

συνέχεια να αξιολογηθεί, εκτελούμενο από κάποιο κατάλληλο λογισμικό 

εκτέλεσης. 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η συγγραφή ενός μαθησιακού σχεδίου 

σύμφωνα με την προδιαγραφή IMS-LD είναι μία απαιτητική διαδικασία που απαιτεί 

γνώσεις UML, XML και της ίδιας της προδιαγραφής IMS-LD. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η Britain (2004), ακόμα και αν οι εκπαιδευτικοί είναι συνηθισμένοι 

στην δημιουργία μαθησιακών σεναρίων σε λεκτική μορφή (που πολλοί δεν είναι), 

ελάχιστοι από αυτούς θα έμπαιναν στην διαδικασία να μετατρέψουν τα σενάρια 

τους σε διαγράμματα UML και έπειτα σε συμβολισμούς XML. 

1.4.5 Μοντέλα Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Τα μοντέλα μαθησιακών δραστηριοτήτων αποτελούν χρήσιμα βοηθήματα, 

προτείνοντας κατευθυντήριες οδηγίες για τη κατασκευή μαθησιακών σχεδίων που 

ενσωματώνουν ΤΠΕ, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν γνώση της 

εξειδικευμένης προδιαγραφής IMS-LD. Τα πιο διαδεδομένα μοντέλα μαθησιακών 

δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν ΤΠΕ είναι: 

 Ιστοεξερευνήσεις 

 Μικρομαθήματα 

 Επικοινωνιακές δραστηριότητες 
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 Μαθησιακά σχέδια εργασίας με πολυμέσα 

 Επίλυση προβλημάτων 

 Διαθεματικές δραστηριότητες 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1) παρουσιάζεται προσαρμοσμένη η σύνοψη 

των βασικών χαρακτηριστικών καθενός μοντέλου μαθησιακών δραστηριοτήτων που 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ, σύμφωνα με τους Φεσάκη και Δημητρακοπούλου (2009). 

Πίνακας 1: Σύνοψη μοντέλων μαθησιακών δραστηριοτήτων (Φεσάκης & 
Δημητρακοπούλου, 2009) 

Μοντέλο 
Ιστοεξερευνήσεις 

(Webquests) 
Μικρομαθήματα
(microLESSONS) 

Επικοινωνιακές 
δραστηριότητες 

Μαθησιακά 
σχέδια εργασίας 

με πολυμέσα 

Τρόπος 
περιγραφής 

Συγκεκριμένη δομή, 
διατυπωμένη ως 
ιστοσελίδα 

Δεν έχουν 
συγκεκριμένη δομή, 
αλλά βασίζονται σε 
ένα μικρό σύνολο 
περιγραμμάτων 
ανάλογα την 
παιδαγωγική 
προσέγγιση  

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη δομή. 
Χρήση λεκτικών 
περιγραφών και CSCL 
Scripts 

Ακολουθούν τις 
τυποποιήσεις των 
πραγματικών 
σχεδίων εργασίας, 
όπως 
χρονοδιαγράμματα, 
διαγράμματα ροής 
κλπ. 

Διάρκεια Μικρή και μεγάλη  Μικρή Μεγάλη  Μεγάλη 

Βασική χρήση 
ΤΠΕ 

Χρήση του διαδικτύου 
ως κύρια πηγή και 
εργαλείων 
παραγωγικότητας 

Χρήση γνωστικών 
εργαλείων, 
εργαλείων 
παραγωγικότητας 
και διαδικτύου ως 
πηγή πληροφοριών 

Χρήση διαδικτύου ως 
επικοινωνιακό μέσο 

Ολοκληρωμένη 
αξιοποίηση όλων 
των εργαλείων 

Ρόλος 
εκπαιδευομένων 

Υλοποιούν τη 
δραστηριότητα  

Υλοποιούν τη 
δραστηριότητα 

Υλοποιούν τη 
δραστηριότητα 

Συμμετέχουν στο 
σχεδιασμό  

Παιδαγωγική 
προσέγγιση 

Κυρίως διερευνητική Αναζήτηση 
διαδικτυακών 
πόρων, επίλυση 
προβλήματος, 
μελέτη περίπτωσης, 
προσομοίωση, 
συνεργατική 

Κοινωνική 
αλληλεπίδραση, 
συνεργατική 

Αρκετά γενική - 
συμπεριλαμβάνει 
όλες τις υπόλοιπες 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μερικά από τα παραπάνω μοντέλα προτείνουν 

συγκεκριμένη δομή, ενώ κάποια άλλα δεν προτείνουν συγκεκριμένη δομή, αλλά 

παρέχουν ένα γενικό περίγραμμα της δομής. Ωστόσο, οι βασική δομή όλων των 
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μοντέλων έχει το χαρακτηριστικό ότι υπακούει στις αρχές του μαθησιακού 

σχεδιασμού. 

Από τα μοντέλα αυτά, το μοντέλο των μικρομαθημάτων, το οποίο 

χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας, παρουσιάζει την εξής γενική δομή: 

 Αναγνώριση των χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων. 

 Καθορισμός ενός θέματος διδασκαλίας, που είναι δύσκολο να διδαχθεί με 

παραδοσιακό τρόπο, όπως κάποιο πρόβλημα κλπ. 

 Ξεκάθαρη διατύπωση των μαθησιακών στόχων, με βάση την ταξινόμηση 

του Bloom. Οι επιλεγμένοι στόχοι θα πρέπει να είναι λίγοι σε αριθμό. 

 Επιλογή του κατάλληλου μαθησιακού υλικού, όπως παραδείγματα, 

αντιπαραδείγματα, σενάρια, μελέτες περίπτωσης, ερωτήσεις ή 

προβλήματα. 

 Σχεδίαση των κατάλληλων δραστηριοτήτων, που προάγουν την κριτική 

σκέψη και όχι την απομνημόνευση και την ανάκληση των προσφερόμενων 

γνώσεων. 

Οι κύριοι λόγοι επιλογής του μοντέλου των μικρομαθημάτων, ήταν η συμβατότητα 

που παρουσιάζει με την εξΑΕ, καθώς και η ανάγκη οι ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων να είναι σύντομες και ελκυστικές, ώστε να προκαλούν το 

ενδιαφέρον και την συμμετοχή των φοιτητών. 

1.4.6 Πρότυπα-Οδηγοί Σχεδίων Μάθησης 

Τα πρότυπα (ή αλλιώς οδηγοί) σχεδίων μάθησης δημιουργήθηκαν για να 

βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να σχεδιάσουν γρήγορα και αποτελεσματικά 

τα δικά τους μαθησιακά σχέδια, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα τις βασικές αρχές 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (στρατηγικών). Στην ουσία, κάθε 

πρότυπο παρέχει μόνο από τη βασική ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων που 

εκτελούνται από τους συμμετέχοντες, στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης 

εκπαιδευτικής στρατηγικής. Το γεγονός, λοιπόν, ότι τα πρότυπα αυτά είναι 

τροποποιήσιμα, παρέχει μεγάλη ευελιξία στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 
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φτιάξουν ένα μαθησιακό σχέδιο, επιτρέποντάς τους να τα επεκτείνουν και να 

ενσωματώσουν τις δικές τους δραστηριότητες και το δικό τους μαθησιακό 

περιεχόμενο, ανάλογα με την περίπτωση. 

Το 2000 η επιτροπή AUTC χρηματοδότησε το διετούς διάρκειας ερευνητικό 

πρόγραμμα «ICT-based learning designs» (Learning Designs: Products of the AUTC 

Project of the ICT-Based Learning Designs) στα πλαίσια του οποίου 

κατασκευάστηκαν πολλά μαθησιακά σχέδια, που ενσωματώνανε ΤΠΕ και 

ακολουθούσανε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, σύμφωνα με τις 

ανάγκες των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τα μαθησιακά σχέδια εστιάζανε: 

 Στη συνεργασία 

 Στην ανάπτυξη εννοιών-διαδικασιών 

 Στη μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων 

 Στην μελέτη περίπτωσης/σχέδια εργασίας 

 Στο παίξιμο ρόλων 

Σύμφωνα με αυτές τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα μαθησιακά σχέδια 

ταξινομήθηκαν και προτάθηκαν τα εξής πρότυπα-οδηγοί μαθησιακών σχεδίων: 

1. «Εξερευνώ, Περιγράφω, Εφαρμόζω»: Υποστηρίζει την επίλυση προβλήματος.  

2. «Παρατηρώ, Αναπαριστώ, Συνθέτω»: Εστιάζει στην ανάπτυξη επιστημονικά 

ορθών νοητικών μοντέλων για αόρατα φυσικά φαινόμενα. 

3. «Ανασκοπώ, Προσπελάζω, Ερωτώ, Αποφασίζω, Αναφέρω, Αναστοχάζομαι»: 

Δίνει έμφαση στη δομημένη επίλυση προβλήματος. 

4. «Ανασκοπώ, Ερμηνεύω, Κατασκευάζω, Αιτιολογώ»: Υποστηρίζει την επίλυση 

πλαισιωμένων προβλημάτων. 

5. «Δηλώνω συμμετοχή, Ερευνώ, Αντιδρώ, Επιλύω, Αναστοχάζομαι»: Βασίζεται 

στο παίξιμο ρόλων. 

Αργότερα, ο Dalziel (2010) χρησιμοποιώντας το λογισμικό μαθησιακής σχεδίασης 

LAMS, παρείχε πρότυπα-οδηγούς σχεδίων μάθησης για τις εξής προσεγγίσεις: 
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 «Προβλέπω, Παρατηρώ, Ερμηνεύω» (Εικόνα 2) 

 «Επίλυση προβλήματος» (Εικόνα 3) 

 «Παίξιμο ρόλων» (Εικόνα 4) 

Παρακάτω φαίνονται οι σχετικές ακολουθίες LAMS, που αφορούν τις 

συγκεκριμένες προσεγγίσεις. 

 
Εικόνα 2: Πρότυπη ακολουθία LAMS για την προσέγγιση «Προβλέπω, Παρατηρώ, 

Ερμηνεύω» 

 

 
Εικόνα 3: Πρότυπη ακολουθία LAMS για την προσέγγιση «Επίλυση προβλήματος» 
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Εικόνα 4: Πρότυπη ακολουθία LAMS για την προσέγγιση «Παίξιμο ρόλων» 

1.4.7 Λογισμικά Σχεδίασης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

1.4.7.1 Reload LD Editor 

Ο συντάκτης Reload Learning Design Editor (Εικόνα 5) παρέχεται δωρεάν, 

υποστηρίζει οποιαδήποτε παιδαγωγική προσέγγιση, αλλά απαιτεί πολύ καλή γνώση 

της προδιαγραφής IMS-LD. Έτσι, χρησιμοποιείται από σχεδιαστές και τεχνικούς 

ομάδων ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το γραφικό του περιβάλλον έχει 

δενδρική μορφή και παρέχει μια σειρά από φόρμες που έχουν δομή παρόμοια με 

αυτή της προδιαγραφής IMS-LD. Έχει το βασικό μειονέκτημα ότι δεν αναπαριστά 

γραφικά τη ροή των δραστηριοτήτων, ενώ για την εκτέλεση ενός μαθησιακού 

σχεδίου απαιτείται η χρήση εξωτερικού player (Reload LD Player ή CopperCore).  
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Εικόνα 5: Το περιβάλλον εργασίας του Reload LD Editor (www.reload.ac.uk) 

1.4.7.2 ReCourse 

Ο συντάκτης ReCourse LD Editor (Εικόνα 6), αποτελεί εξέλιξη του Reload LD Editor, 

παρέχεται δωρεάν και μπορεί να υποστηρίξει όλες τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 

ενώ η χρήση του απαιτεί πολύ καλή γνώση της προδιαγραφής IMS-LD. Επιπλέον, σε 

σχέση με το Reload LD Editor είναι αρκετά ευκολότερος στην χρήση, διαθέτοντας 

πιο εξελιγμένο γραφικό περιβάλλον με εικονίδια και άλλες οπτικές 

αναπαραστάσεις. Για τη λειτουργία του απαιτείται η εγκατάσταση της Java, ενώ 

διαθέτει ενσωματωμένο player, προκειμένου τα μαθησιακά σχέδια να είναι άμεσα 

εκτελέσιμα από τους εκπαιδευομένους. 
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Εικόνα 6: Το περιβάλλον εργασίας του ReCourse LD Editor (http://tencompetence-

project.bolton.ac.uk/ldauthor) 

1.4.7.3 CopperAuthor 

Ο συντάκτης CopperAuthor (Εικόνα 7) κατασκευάστηκε ως λογισμικό ανοικτού 

κώδικα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Υποστηρίζει όλες τις 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενώ η χρήση του απαιτεί πολύ καλή γνώση της 

προδιαγραφής IMS-LD. Διαθέτει γραφικό περιβάλλον, όπου η περιγραφή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται συμπληρώνοντας ειδικές φόρμες, που έχουν 

πινακοειδή μορφή. Επιπλέον, υποστηρίζει την προεπισκόπηση, τη δημοσίευση και 

την εκτέλεση του μαθησιακού σχεδίου με εκπαιδευομένους, αφού διαθέτει 

ενσωματωμένο το λογισμικό εκτέλεσης μαθησιακών σχεδίων CopperCore. Για τη 

λειτουργία του απαιτείται η εγκατάσταση της Java. Υστερεί στο γεγονός ότι δεν 

παρέχει δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

ούτε παρέχει καθοδήγηση για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη 

διαδικασία περιγραφής του μαθησιακού σχεδίου. 
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Εικόνα 7: Το περιβάλλον εργασίας του CopperAuthor 

(http://coppercore.sourceforge.net/index.shtml) 

1.4.7.4 CoSMoS 

Ο συντάκτης CoSMoS (Collaboration Script Modeling System) (Εικόνα 8) 

σχεδιάστηκε αρχικά για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης, ωστόσο 

εξελίχθηκε ώστε να υποστηρίζει όλες τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Είναι ανοικτού 

κώδικα και απαιτεί πολύ καλή γνώση της προδιαγραφής IMS-LD. Το γραφικό του 

περιβάλλον είναι απλό και εύκολο στην χρήση, υποστηρίζοντας την τεχνική drag & 

drop. Η συγγραφή του μαθησιακού σχεδίου γίνεται με τη συμπλήρωση κατάλληλων 

φορμών, ενώ για την εκτέλεσή του με εκπαιδευομένους απαιτείται κατάλληλο 

λογισμικό, πχ το CopperCore. Επιπλέον, για την χρήση του απαιτείται  η 

εγκατάσταση της Java. 
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Εικόνα 8: Το περιβάλλον εργασίας του CoSMoS (Miao, 2005) 

1.4.7.5 ASK-LDT 

Το ASK-LDT (Advanced e-Services for the Knowledge Society Research Unit – 

Learning Designer Toolkit) (Εικόνα 9), είναι ένας συντάκτης LD που αναπαριστά το 

μαθησιακό σχέδιο χρησιμοποιώντας διαγραμματικές τεχνικές. Αναπτύχθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Πειραιά (Karampiperis & Sampson, 2004), για να υποστηρίξει όλες τις 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Διαθέτει γραφικό περιβάλλον που είναι εύκολο στην 

χρήση, υποστηρίζοντας την τεχνική drag & drop και παρέχει μία σειρά από έτοιμες 

μαθησιακές δραστηριότητες, όπως αξιολόγησης, συζήτησης κλπ., τις οποίες ο 

χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει και να συνδυάσει, κατασκευάζοντας πιο 

σύνθετες δραστηριότητες και σχηματίζοντας την επιθυμητή ροή δραστηριοτήτων 

για το μαθησιακό του σχέδιο. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από 

απλούστερους χρήστες, όπως εκπαιδευτικούς, με μικρή εμπειρία στο μαθησιακό 

σχεδιασμό και την προδιαγραφή IMS-LD. Ωστόσο, το ASK-LDT δεν επιτρέπει την 

γραφική αναπαράσταση της συνολικής ροής δραστηριοτήτων, παρά μόνο του 

ενεργού τμήματος της ροής. 
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Εικόνα 9: Το περιβάλλον εργασίας του ASK-LDT (Karampiperis & Sampson, 2004) 

1.4.7.6 MOT+ 

Το εργαλείο MOT+ (Εικόνα 10) αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ 

στον Καναδά. Υποστηρίζει όλες τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διαθέτει γραφικό 

περιβάλλον σύνταξης του μαθησιακού σχεδίου, σύμφωνα με την προδιαγραφή IMS-

LD.  Χρησιμοποιεί διαγραμματικές τεχνικές για την αναπαράσταση των στοιχείων 

του μαθησιακού σχεδίου, αλλά δεν παρέχει τη δυνατότητα συσχέτισης των πόρων 

με τα στοιχεία (δραστηριότητες κλπ.) της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για τη 

συσχέτιση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιος συντάκτης LD, όπως ο Reload LD 

Editor. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει ένα εύκολο στην χρήση γραφικό περιβάλλον, 

ωστόσο, ο τρόπος δόμησης του μαθησιακού σχεδίου είναι αρκετά πολύπλοκος για 

τους μέσους χρήστες (De la Teja, Lundgren-Cayrol, & Paquette, 2005).  
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Εικόνα 10: Το περιβάλλον εργασίας του MOT+ (De la Teja, Lundgren-Cayrol, 

& Paquette, 2005) 

1.4.7.7 COLLAGE 

Ο συντάκτης COLLAGE (COLaborative LeArning desiGn Editor) (Εικόνα 11) είναι 

ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση. Βασίζεται στο Reload LD 

Editor v2.0 και διαθέτει γραφικό περιβάλλον, που στηρίζεται στη συμπλήρωση 

φορμών. Στόχος του COLLAGE ήταν η υποστήριξη των απλών εκπαιδευτικών, χωρίς 

εμπειρία στην προδιαγραφή IMS-LD, για τη δημιουργία των δικών τους μαθησιακών 

σχεδίων. Διαθέτει υποδείγματα συνεργατικών μαθησιακών σχεδίων, που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη δημιουργία νέων. Βασικό του πλεονέκτημα 

είναι ότι παρέχει πλήρη καθοδήγηση στον χρήστη για τη δημιουργία του 

επιθυμητού μαθησιακού σχεδίου. Το παραγόμενο μαθησιακό σχέδιο, μπορεί να 

εκτελεστεί με εκπαιδευομένους μέσω ενός λογισμικού εκτέλεσης μαθησιακών 

σχεδίων, όπως ο Reload LD Player ή ο CopperCore (Hernández-Leo, et al., 2006). 

 

 
 

 



 

 

28 

 

 
Εικόνα 11: Το περιβάλλον εργασίας του COLLAGE (Hernández-Leo, et al., 2006) 

1.4.7.8 LAMS 

Το LAMS (Learning Activity Management System) (Εικόνα 12) είναι ταυτόχρονα 

συντάκτης και μηχανή εκτέλεσης μαθησιακών σχεδίων. Υποστηρίζει όλες τις 

γραμμικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενώ διαθέτει ένα πολύ εύχρηστο γραφικό 

περιβάλλον, που υποστηρίζει τη σύνταξη και την εκτέλεση μαθησιακών σχεδίων με 

εκπαιδευομένους. Επιπλέον, παρέχει περιβάλλον εποπτείας της προόδου των 

εκπαιδευομένων κατά την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η σύνταξη του 

μαθησιακού σχεδίου βασίζεται σε μία ποικιλία έτοιμων μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, που μπορούν να συνδυαστούν και να συνδεθούν μεταξύ τους 

σχηματίζοντας μία ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων. Το γραφικό 

περιβάλλον υποστηρίζει την τεχνική drag & drop, ενώ απουσιάζει πλήρως η 

ορολογία της προδιαγραφής IMS-LD. Υπό την έννοια αυτήν είναι ιδιαίτερα 

ελκυστικό ακόμη και για μη εξοικειωμένους χρήστες, όπως είναι οι μαθητές αλλά 

και οι εκπαιδευτικοί. Αν και το LAMS βασίζεται στις αρχές του μαθησιακού 

σχεδιασμού, ωστόσο δεν είναι πλήρως συμβατό με την προδιαγραφή IMS-LD. Στα 

μειονεκτήματα του LAMS συγκαταλέγεται το γεγονός ότι οι ακολουθίες LAMS δεν 

μπορούν να εκτελεστούν από άλλα εργαλεία, καθώς και το γεγονός της αυστηρά 

σειριακής εκτέλεσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Το LAMS περιγράφεται 

αναλυτικά στην επόμενη ενότητα (Ενότητα 2). 
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Εικόνα 12: Το περιβάλλον σύνταξης του LAMS (LAMS Foundation, 2012) 

 

  

http://timtamteb.files.wordpress.com/2011/04/lams2_2.jpg


 

 

30 

 

2 Tο LAMS (Learning Activity Management System) 

2.1 Περιγραφή 

Το LAMS (Learning Activity Management System ή Σύστημα Διαχείρισης 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων) είναι ένα δωρεάν-ανοικτού κώδικα διαδικτυακό 

σύστημα μαθησιακού σχεδιασμού, που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο 

Macquarie της Αυστραλίας και παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και εκτέλεσης 

ψηφιακών σχεδίων μαθημάτων. Κάθε ψηφιακό σχέδιο μαθήματος LAMS, που 

ονομάζεται και σχέδιο μάθησης ή μαθησιακό σχέδιο, έχει τη μορφή μίας 

ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων, που μπορεί να περιλαμβάνει μία 

ποικιλία ατομικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων που αφορούν 

την ολομέλεια της τάξης, οι οποίες (μαθησιακές δραστηριότητες) μπορούν να 

βασίζονται στο περιεχόμενο ή/και στη συνεργασία. Η όλη διαδικασία είναι 

οπτικοποιημένη με αποτέλεσμα η σχεδίαση των μαθημάτων να μετατρέπεται σε μία 

απλή και ευχάριστη οπτική εμπειρία. 

Το LAMS παρέχει ένα οπτικό και φιλικό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης. Οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το LAMS για να σχεδιάσουν μια ακολουθία 

μαθησιακών δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευόμενους, η οποία περιλαμβάνει 

περιεχόμενο (μαθησιακά αντικείμενα) και ατομικές/συνεργατικές εργασίες. Στη 

συνέχεια το LAMS εκτελεί την ακολουθία των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

προβάλλοντάς την στους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

παρακολουθούν την πρόοδο των εκπαιδευόμενων μέσω ενός ειδικού 

περιβάλλοντος παρακολούθησης. Η σχεδίαση και η εκτέλεση ενός απλού 

μαθησιακού σχεδίου (ακολουθία LAMS) δεν απαιτεί περισσότερο από 10 λεπτά, 

ενώ επιπλέον, αυτά τα μαθησιακά σχέδια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να 

δημοσιευτούν και να μοιραστούν στην εκπαιδευτική κοινότητα, προκειμένου άλλοι 

εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν και να τα 

προσαρμόσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους (ακολουθίες LAMS). 
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Σήμερα το LAMS χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της μάθησης σε όλες τις 

μορφές και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δηλαδή στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, 

στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και στην 

εταιρική εκπαίδευση. Στις μέρες μας, το LAMS δοκιμάζεται και χρησιμοποιείται από 

εκατοντάδες οργανισμούς σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως, ενώ έχουν 

γίνει πολλές διαδικτυακές δημοσιεύσεις σχετικών άρθρων σε 6 διαφορετικές 

γλώσσες. Μάλιστα έχει δημιουργηθεί και μία διεθνής διαδικτυακή κοινότητα LAMS, 

η οποία αριθμεί περί τα 7300 μέλη και 900 LAMS ακολουθίες, ενώ το LAMS έχει 

μεταφραστεί σε 30 γλώσσες (LAMS Community, 2012).  

Στην Ελλάδα το LAMS χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2008 από το ΕΑΠ και 

το ΤΕΙ Λαμίας, ενώ σήμερα η χρήση του έχει επεκταθεί σε πολλά σχολεία και 

φορείς. Επίσης, έχει δημιουργηθεί η κοινότητα μάθησης και πρακτικής των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών του LAMS, με 230 μέλη περίπου. 

2.2 Ρόλοι Χρηστών 

Το LAMS υποστηρίζει μία ποικιλία διαφορετικών ρόλων χρηστών, παρέχοντας μια 

πιο εύκολη και περισσότερο ασφαλή διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων, των 

τάξεων και των δεδομένων των χρηστών. Έτσι, κατά τη δημιουργία ενός νέου 

λογαριασμού χρήστη του ανατίθεται κάποιος ρόλος, που αφενός συνεπάγεται 

διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη στην πλατφόρμα και στα 

μαθήματα και αφετέρου ο χρήστης βλέπει διαφορετική όψη και έχει διαφορετικό 

τρόπο αλληλεπίδρασης με το LAMS. 

Οι ρόλοι των χρηστών διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στους γενικούς 

ρόλους (global roles) και στους ρόλους ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθήματος 

(course based roles). Οι βασικοί ρόλοι είναι οι ακόλουθοι: i)Διαχειριστής 

Συστήματος (System Administrator), ii) Διαχειριστής Μαθημάτων (Course 

Administrator) και iii) Διαχειριστής Συγγραφέων (Author Administrator). Οι ρόλοι 

ανάλογα με το περιεχόμενο είναι οι εξής: i) Διαχειριστής Μαθήματος (Course 

Manager), ii) Βοηθός Διαχειριστής Μαθήματος (Course Administrator), iii) 

Συγγραφέας (Author), iv) Επόπτης (Monitor) και v) Εκπαιδευόμενος (Learner). 
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Επίσης, υπάρχει σοβαρή σκέψη να δημιουργηθούν μελλοντικά δύο επιπλέον ρόλοι: 

i) Γονέας/Κηδεμόνας (Parent/Manager) και ii) Επισκέπτης (Guest). 

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2) παρουσιάζονται οι ρόλοι των χρηστών και τα 

δικαιώματά τους που υποστηρίζονται στο LAMS. Κάθε ρόλος έχει διαφορετικά 

δικαιώματα σχετικά με τη διαχείριση της δομής και τη διαχείριση του περιεχομένου 

των ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Πίνακας 2: Ρόλοι & δικαιώματα χρηστών (LAMS Foundation, 2012) 

Ρόλος  

(Role) 

Δομή μαθήματος  

(Course structure) 

Περιεχόμενο  

(Content) 

Διαχειριστής 
Συστήματος 
(Sysadmin) 

Πλήρη δικαιώματα Πλήρη δικαιώματα 

Γενικός Διαχειριστής 
Μαθημάτων 

(Global Course Admin) 

Πλήρη δικαιώματα διαχείρισης όλων των 
μαθημάτων, τάξεων και χρηστών 

- 

Γενικός Διαχειριστής 
Συγγραφέων 

(Global Αuthor Admin) 

- 
Πλήρη δικαιώματα διαχείρισης στα 
περιεχόμενα των φακέλων όλων των 
συγγραφέων 

Διαχειριστής 
μαθήματος 

(Course Manager) 

 Διαχείριση τάξεων ενός μαθήματος 
 Εκκίνηση/Διακοπή ακολουθιών 
 Δημιουργία νέων στιγμιότυπων των 

εκτελούμενων ακολουθιών 
 Εποπτεία προόδου εκπαιδευομένων 

Πλήρη δικαιώματα διαχείρισης στα 
περιεχόμενα του μαθήματος 

Βοηθός Διαχειριστή 
Μαθήματος 

(Course Admin) 

Διαχείριση τάξεων ενός μαθήματος Κανένα δικαίωμα 

Συγγραφέας 

(Author) 
Κανένα δικαίωμα 

 Δημιουργία περιεχομένων και 
ακολουθιών για ένα μάθημα 

 Διαγραφή των δικών του ακολουθιών 

Επόπτης/Σύμβουλος 

(Monitor/Tutor) 

 Δημιουργία νέων στιγμιότυπων των 
εκτελούμενων ακολουθιών 

 Εκκίνηση/Διακοπή ακολουθιών 
 Κατανέμει τους εκπαιδευόμενους της 

τάξης 
 Εποπτεία προόδου εκπαιδευομένων 

Ανάγνωση των περιεχομένων του φακέλου 
του μαθήματος 

Εκπαιδευόμενος 
(Learner) 

 Εκτέλεση των ακολουθιών που του 
έχουν ανατεθεί 

Κανένα δικαίωμα 
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 Εξαγωγή της προόδου του (εξαγωγή 
φακέλου εργασιών) για τις ακολουθίες 
που συμμετέχει 

Οι γενικοί ρόλοι δίνονται σε χρήστες που έχουν ευθύνη για τη διαχείριση του 

συστήματος στο επίπεδο του εκπαιδευτικού οργανισμού που ανήκει το LAMS. 

Δηλαδή οι γενικοί ρόλοι, αποδίδονται σε χρήστες που έχουν την εξουσιοδότηση να 

ενεργούν στο επίπεδο ολόκληρου του εκπαιδευτικού οργανισμού και συνεπώς σε 

οποιοδήποτε τμήμα του ή άλλο συνεργαζόμενο οργανισμό. 

2.3 Εργαλεία του LAMS 

Το LAMS διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε μια σειρά παιδαγωγικών προσεγγίσεων από τους καθηγητές για τους 

εκπαιδευόμενους με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και εξειδίκευσης (Dalziel J. , 

2003). Τα εργαλεία αυτά βρίσκονται στο περιβάλλον Συγγραφέα (Author) και 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Εργαλεία δραστηριοτήτων, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των 

δραστηριοτήτων που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι, όπως 

ατομικές και ομαδικές εργασίες ή εργασίες που αφορούν την ολομέλεια μίας 

τάξης. Κάθε εργαλείο έχει το δικό του εικονίδιο και ανήκει σε μία υπό-

κατηγορία εργαλείων, ενώ κάθε υπό-κατηγορία έχει το δικό της ξεχωριστό 

χρώμα. Πιο συγκεκριμένα, οι υπό-κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

o Πληροφόρησης, που χρησιμοποιούνται για παροχή πληροφοριών στους 

εκπαιδευομένους με οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή. 

o Αξιολόγησης, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τεστ ή άλλων 

δοκιμασιών με βαθμολόγηση. 

o Αναστοχασμού, που χρησιμοποιούνται για να συλλέξει ο εκπαιδευτής 

πληροφορίες από τους εκπαιδευομένους μέσω ψηφοφοριών ή 

ερωταπαντήσεων, χωρίς όμως βαθμολόγηση, έτσι ώστε στην πορεία του 

μαθήματος να χρησιμοποιηθούν σε κάποια συζήτηση ή σε κάποια άλλη 

εργασία. 
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o Συνεργασίας, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συνεργατικών 

δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία 

μεταξύ των εκπαιδευομένων. 

o Ομαδικών δραστηριοτήτων, που χρησιμοποιούνται για ομαδικές 

εργασίες που εμπλέκουν την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων 

και κάποιου άλλου τύπου εργασία, όπως διαμοίραση πόρων κλπ. 

 Εργαλεία διαχείρισης ροής, που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα για τη δημιουργία 

διακλαδώσεων, παύσεων κλπ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3) παρουσιάζονται τα βασικότερα εργαλεία 

του LAMS με μία σύντομη εξήγηση της χρήσης τους. 

Πίνακας 3: Εργαλεία του LAMS (LAMS Foundation, 2012) 

Εργαλεία πληροφόρησης 
Δραστηριότητα Χρήση 

 
Πίνακας ανακοινώσεων 

Για να παρέχουμε πληροφορίες στους εκπαιδευομένους σε 
οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή και html. 

 
Διαμοίραση πόρων 

Για να διαμοιράσουμε αρχεία ή υπερσυνδέσμους στους 
εκπαιδευομένους. 

 
Λίστα εργασιών 

Για να αναθέσουμε μία σειρά εργασιών στους εκπαιδευομένους, 
προκειμένου να ελέγξουμε αν έχουν κατανοήσει συγκεκριμένα 
τμήματα της ύλης. Δεν μπορεί να έχει βαθμολόγηση. 

 
Επεξεργασία εικόνας 

Για να παρέχουμε μία εικόνα προς επεξεργασία και συμπλήρωση από 
τους εκπαιδευομένους. 

 
Υπολογιστικό φύλλο 

Για να παρέχουμε δεδομένα σε μορφή πίνακα ή να συμπληρώσουν οι 
εκπαιδευόμενοι κάποιον πίνακα. Μπορεί να έχει βαθμολόγηση. 

 
Έκθεση εικόνων 

Για να δημιουργήσουμε έναν χώρο με εικόνες που θα βλέπουν οι 
εκπαιδευόμενοι, αλλά θα μπορούν να βάλουν και τις δικές τους. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Δραστηριότητα Χρήση 

 
Αξιολόγηση 

Για να δημιουργήσουμε αυτοματοποιημένα τεστ ή δοκιμασίες με 
βαθμολόγηση. Υποστηρίζει όλους τους τύπους ερωτήσεων. 

 
Πολλαπλή επιλογή 

Ίδιο με το εργαλείο αξιολόγησης, όμως παρέχει δυνατότητα 
ανατροφοδότησης και αποτελεσμάτων. Υποστηρίζει ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και σωστού-λάθους. 

 

Για να υποβάλουν οι εκπαιδευόμενοι αρχείο/α προς αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση. Παρέχει δυνατότητα σχολίων και αποτελεσμάτων. 
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Υποβολή αρχείου 

Εργαλεία αναστοχασμού 
Δραστηριότητα Χρήση 

 
Ερωτήσεις & απαντήσεις 

Για να απαντήσουν οι εκπαιδευόμενοι σε διαγνωστικές ερωτήσεις και 
να βλέπουν τις απαντήσεις των υπολοίπων. Χωρίς βαθμολόγηση. 

 
Έρευνα 

Για να απαντήσουν οι εκπαιδευόμενοι σε διαγνωστικές ερωτήσεις και 
να συλλέξουμε τις απαντήσεις τους. Οι απαντήσεις εμφανίζονται μόνο 
στον εκπαιδευτή και δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

 
Ψηφοφορία 

Για να συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι σε ψηφοφορία. Εμφανίζει 
τελικά αποτελέσματα και στατιστικά. 

 
Συλλογή δεδομένων 

Για να παρέχουμε τη δυνατότητα χρήσης κάποιας βάσης δεδομένων. 

 
Σημειωματάριο 

Για να παρέχουμε έναν χώρο στους εκπαιδευομένους, όπου θα 
κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

 
Νοητικός χάρτης 

Για να παρέχουμε στους εκπαιδευομένους τη δυνατότητα δημιουργίας, 
τροποποίησης και μελέτης ενός νοητικού χάρτη. 

 
Εγγραφή βίντεο 

Για να παρέχουμε δυνατότητα εγγραφής βίντεο. Χρειάζεται κάμερα και 
λογισμικό. 

Εργαλεία συνεργασίας 
Δραστηριότητα Χρήση 

 
Επισκόπηση 

Για να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευομένων σε κάποιο θέμα. 
Συνδυάζεται με συζήτηση forum ή συνομιλία chat. 

 
Ιστότοπος wiki 

Για την παρουσίαση ιστότοπου μορφής wiki, όπου οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν (προαιρετικά) να τροποποιήσουν το περιεχόμενό του. 

 
Συζήτηση forum 

Για να παρέχουμε τη δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας σε όλη τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

 
Τηλεδιάσκεψη 

Για να παρέχουμε τη δυνατότητα σύγχρονης τηλεδιάσκεψης. 

 
Συνομιλία chat 

Για να παρέχουμε τη δυνατότητα σύγχρονης συνομιλίας για κάποιο 
θέμα. Οι συνομιλίες καταγράφονται για να μπορούμε να τις 
αναλύσουμε αργότερα. 

 
Χάρτης Google 

Για να παρουσιάσουμε στους εκπαιδευομένους έναν χάρτη της Google 
προς μελέτη ή επεξεργασία του. 

Ομαδικές δραστηριότητες 
Δραστηριότητα Χρήση 

 
Πόροι & συζήτηση 

Για να παρέχουμε κάποια αρχεία ή ιστοσελίδες στους 
εκπαιδευομένους, και στη συνέχεια να συζητήσουν μέσω forum για 
κάποιο σχετικό θέμα. 
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Συζήτηση & επισκόπηση 

Για να συνδυάσουμε τα εργαλεία της συζήτησης και της επισκόπησης 
και να εμφανίσουμε σε μια συγκεντρωτική αναφορά όλες τις 
απαντήσεις που δόθηκαν σε κάποιο θέμα. 

 
Συνομιλία & επισκόπηση 

Για να παρέχουμε στους εκπαιδευομένους τη δυνατότητα σύγχρονης 
συνομιλίας (chat) για κάποιο θέμα, είτε σε ομάδες είτε στην ολομέλεια 
της τάξης και στη συνέχεια κάποιος που έχει οριστεί από τον 
εκπαιδευτή να καταγράψει τα συμπεράσματα της συζήτησης. 

Εργαλεία διαχείρισης ροής 
Δραστηριότητα Χρήση 

 
Μετάβαση 

Για να συνδέσουμε δύο δραστηριότητες, ορίζοντας έτσι τη σειρά των 
δραστηριοτήτων. Έχει τη μορφή ενός βέλους στην περιοχή σχεδίασης. 

 
Ομαδοποίηση 

Για να δημιουργήσουμε ομάδες εκπαιδευομένων με βάση κάποιο 
κριτήριο και κάθε ομάδα να εκτελέσει διαφορετικές δραστηριότητες. 

 
Πύλη 

Για να δημιουργήσουμε σημεία παύσης της ακολουθίας, μέχρι να 
ικανοποιηθεί κάποια συνθήκη. 

 
Διακλάδωση 

Για να δημιουργήσουμε διαφορετικά μονοπάτια, με βάση κάποια 
συνθήκη ή αποτέλεσμα προηγούμενης δραστηριότητας. 

 
Προαιρετική 

δραστηριότητα 

Για να δημιουργήσουμε δραστηριότητες που οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να επιλέξουν ποια δραστηριότητα θα ακολουθήσουν και ποια 
όχι. 

 
Προαιρετικές ακολουθίες 

Ίδιο με το εργαλείο προαιρετικής δραστηριότητας, με τη διαφορά ότι 
δεν παρέχουμε προς επιλογή μεμονωμένες δραστηριότητες, αλλά 
ολόκληρες ακολουθίες δραστηριοτήτων. 

 
Δραστηριότητα 

υποστήριξης 

Για να παρέχουμε στους εκπαιδευομένους δραστηριότητες 
υποστηρικτικού υλικού. Εμφανίζονται σε όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος και είναι ανεξάρτητες από τη βασική ακολουθία 
δραστηριοτήτων. 

Επισημαίνεται, ότι για να θεωρηθεί έγκυρη μία ακολουθία μαθησιακών 

δραστηριοτήτων θα πρέπει οι δραστηριότητες να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω 

μεταβάσεων (Transitions), ώστε να σχηματίζουν μία συνεχόμενη ροή, χωρίς 

κύκλους. 
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2.4 Συγγραφή, Εκτέλεση και Εποπτεία Ακολουθιών LAMS 

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτής να δημιουργήσει μία ακολουθία μαθησιακών 

δραστηριοτήτων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δικαιώματα Συγγραφέα. Αφού 

συνδεθεί στο LAMS με τα διαπιστευτήριά του και επιλέξει την καρτέλα 

«Συγγραφέας», μεταβαίνει σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον 

σχεδίασης, που διαθέτει μία ποικιλία εργαλείων για τη σύνταξη της ακολουθίας των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων (Εικόνα 13). 

 
Εικόνα 13: Περιβάλλον συγγραφής μαθησιακών ακολουθιών στο LAMS 

Για τη δημιουργία μιας ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτής 

αρκεί να σύρει πάνω στην περιοχή σχεδίασης τα εργαλεία που χρειάζεται και στη 

συνέχεια να τα ενώσει με μεταβάσεις (βέλη), ορίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των 

δραστηριοτήτων. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής μπορεί να προσθέσει το μαθησιακό περιεχόμενο στις 

δραστηριότητες που έχει δημιουργήσει και να τροποποιήσει τις ιδιότητές τους, 

προκειμένου να συμπεριφέρονται όπως επιθυμεί. Η προσθήκη μαθησιακού 

περιεχομένου σε κάποια δραστηριότητα γίνεται κάνοντας διπλό αριστερό κλικ πάνω 

της, οπότε εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με τρεις καρτέλες (Εικόνα 14). Η 

καρτέλα «Βασικό», χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση δεδομένων στην 

δραστηριότητα, η καρτέλα «Προχωρημένο», χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση 
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κάποιων ειδικών ρυθμίσεων της δραστηριότητας και η καρτέλα «Οδηγίες», μέσω 

της οποίας δίνεται η δυνατότητα καταγραφής οδηγιών για μελλοντική χρήση από 

άλλους συγγραφείς. 

 
Εικόνα 14: Παράθυρο εισαγωγής μαθησιακού περιεχομένου του LAMS 

Αφού ο εκπαιδευτής αποθηκεύσει τις αλλαγές, μπορεί να κάνει προεπισκόπηση 

της ακολουθίας, ώστε να δει πως θα φαίνεται στους εκπαιδευομένους. 

Ο εκπαιδευόμενος, από την πλευρά του, κατά την εκτέλεση κάποιας ακολουθίας 

μαθησιακών δραστηριοτήτων, μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβουλεύεται τον 

χάρτη πλοήγησης που του παρέχεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης (Εικόνα 15), 

ώστε να γνωρίζει σε ποιο σημείο της ακολουθίας βρίσκεται. Στον χάρτη αυτόν, το 

κόκκινο τετράγωνο δείχνει την δραστηριότητα που εκπονεί ο εκπαιδευόμενος την 

τρέχουσα στιγμή, οι μπλε κύκλοι δείχνουν τις ήδη εκπονημένες δραστηριότητες και 

τα πράσινα τρίγωνα δείχνουν τις δραστηριότητες που δεν έχουν εκπονηθεί ακόμα.  
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Εικόνα 15: Μαθησιακό περιβάλλον εκπαιδευομένου στο LAMS 

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επισκεφθεί κάποια δραστηριότητα που έχει ήδη 

εκπονήσει, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ πάνω της, οπότε η δραστηριότητα αυτή 

ανοίγει σε νέο ανεξάρτητο παράθυρο. Αν ο εκπαιδευτής δεν έχει «κλειδώσει» τη 

δυνατότητα συνέχισης εκπόνησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, τότε ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενό της.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τα εξής: 

 Αν ο εκπαιδευόμενος εξέλθει από μία ακολουθία του LAMS, τότε όταν την 

επανεκτελέσει, αυτομάτως θα συνεχίσει από το σημείο που είχε 

σταματήσει την τελευταία φορά. 

 Στο αρχείο καταγραφής (log file) του LAMS, καταγράφονται μόνο οι χρόνοι 

και τα στατιστικά που αφορούν στην πρώτη εκπόνηση κάθε 

δραστηριότητας, εκτός αν η δραστηριότητα δεν έχει «κλειδωθεί» από τον 

εκπαιδευτή. Αυτό όμως δεν ισχύει αν ο εκπαιδευόμενος έχει ολοκληρώσει 

όλη την ακολουθία. 

Τέλος, ο εκπαιδευτής που διαθέτει δικαιώματα τουλάχιστον Επόπτη, μπορεί να 

παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευομένων μέσω ενός κατάλληλου 

περιβάλλοντος εποπτείας, που διαθέτει τις εξής τρεις καρτέλες: 
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 Καρτέλα Μάθημα (Lesson) (Εικόνα 16), μέσω της οποίας βλέπει τις βασικές 

πληροφορίες της ακολουθίας, μπορεί να ορίσει τους εκπαιδευομένους που 

θα συμμετέχουν και να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες των άμεσων 

μηνυμάτων, τη δυνατότητα οι εκπαιδευόμενοι να εξάγουν το φάκελο 

εργασιών τους και να βλέπουν ποιοι είναι συνδεδεμένοι. 

 Καρτέλα Ακολουθία (Sequence) (Εικόνα 17), μέσω της οποίας μπορεί να 

βλέπει σε ποια δραστηριότητα βρίσκεται ο κάθε εκπαιδευόμενος, πόσοι 

έχουν ολοκληρώσει, ενώ έχει τις δυνατότητες επεξεργασίας της 

ακολουθίας σε πραγματικό χρόνο (Live Edit), εξαγωγής του φακέλου 

εργασιών όλων των εκπαιδευομένων και υποχρεωτικής προώθησης 

κάποιων εκπαιδευομένων σε επόμενες δραστηριότητες. 

 Την καρτέλα Εκπαιδευόμενοι (Learners) (Εικόνα 18), μέσω της οποίας 

μπορεί να βλέπει την πρόοδο των εκπαιδευομένων, να έχει πρόσβαση σε 

στατιστικά και να εξάγει τους φακέλους εργασιών των εκπαιδευομένων. 

 

Εικόνα 16: Η καρτέλα Μάθημα (Lesson) του περιβάλλοντος εποπτείας του LAMS 
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Εικόνα 17: Η καρτέλα Ακολουθία (Sequence) του περιβάλλοντος εποπτείας του LAMS 

 

 
Εικόνα 18: Η καρτέλα Εκπαιδευόμενοι (Learners) του περιβάλλοντος εποπτείας του LAMS 

2.5 Ενσωμάτωση Εκπαιδευτικών Στρατηγικών 

Οι ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων του LAMS ουσιαστικά αποτελούν τη 

μεταφορά ενός παραδοσιακού σχεδίου-πλάνου μαθήματος σε ψηφιακή μορφή. Ο 

εκπαιδευτής μέσω του LAMS μπορεί να οργανώσει ευκολότερα τη σειρά όλων των 

απαραίτητων δραστηριοτήτων που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι, 

προκειμένου να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους, όπως θα συνέβαινε και σε 
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μία παραδοσιακή τάξη, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του LAMS γίνεται 

προσπάθεια αξιοποίησης των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των ΤΠΕ.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαδικασία μεταφοράς ενός 

παραδοσιακού σχεδίου μαθήματος σε ψηφιακή μορφή είναι μία απαιτητική 

διαδικασία, προκειμένου το μάθημα να έχει τα επιθυμητά εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα. Η βασικότερη δυσκολία έγκειται στην εύρεση του τρόπου με τον 

οποίο ο εκπαιδευτής θα καταφέρει να ενσωματώσει τις εκπαιδευτικές στρατηγικές 

που επιθυμεί, προκειμένου να επιτύχει τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα.  

Το LAMS μπορεί να υποστηρίξει μία ποικιλία εκπαιδευτικών στρατηγικών. 

Μάλιστα, πρόσφατα οι δημιουργοί του LAMS κατασκεύασαν την υπηρεσία 

LessonLAMS (Εικόνα 19), που παρέχει έτοιμες πρότυπες ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, που στόχος τους είναι να αποτελέσουν το σκελετό για τη γρήγορη 

ανάπτυξη ακολουθιών LAMS βασισμένες σε διάφορες εκπαιδευτικές στρατηγικές 

(όπως τις Predict-Observe-Explain, Problem Based Learning, Role Playing κλπ). 

 
Εικόνα 19: Η υπηρεσία LessonLAMS (http://lessonlams.com/lams/cloud/index.do) 
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2.6 Λόγοι Επιλογής του LAMS 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η χρήση του LAMS, επειδή υπερίσχυε σε πολλά 

σημεία έναντι των άλλων λογισμικών μαθησιακού σχεδιασμού. Παρακάτω 

συνοψίζονται οι βασικότεροι λόγοι επιλογής του LAMS: 

 Παρέχει ένα εύχρηστο, οπτικό περιβάλλον δημιουργίας και διαχείρισης 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

 Παρέχει ενσωματωμένο οπτικό περιβάλλον προεπισκόπησης και εκτέλεσης 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων, ενώ τα περισσότερα άλλα λογισμικά 

απαιτούν την χρήση ειδικού λογισμικού, όπως για παράδειγμα του 

CopperCore. 

 Παρέχει ενσωματωμένο οπτικό περιβάλλον εποπτείας και ελέγχου της 

προόδου των εκπαιδευομένων. 

 Μέσω του περιβάλλοντος εποπτείας παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής των 

φακέλων εργασιών των εκπαιδευομένων, καταγράφοντας τις ενέργειές 

τους υπό τη μορφή αρχείου καταγραφής (log file). 

 Η χρήση του LAMS για την κατασκευή μαθησιακών δραστηριοτήτων δεν 

απαιτεί γνώση της προδιαγραφής IMS ή κάποιας άλλης, γεγονός που 

θεωρείται προαπαιτούμενο, έστω και σε μικρό βαθμό, από τα περισσότερα 

άλλα λογισμικά. 

 Οι μαθησιακές δραστηριότητες μπορούν να εξαχθούν ως συμπιεσμένα 

πακέτα (zip packages), που είναι συμβατά με το πρότυπο IMS-LD Level A, 

σε περίπτωση που χρειαστεί μελλοντικά να ενσωματωθούν σε κάποιο άλλο 

λογισμικό διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

 Παρέχει πληθώρα εργαλείων, που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους 

για την υποστήριξη κάθε είδους παιδαγωγικής προσέγγισης. 

 Μπορεί να υποστηρίξει το ίδιο αποτελεσματικά τη σύγχρονη, ασύγχρονη, 

δια ζώσης και εξ αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία. 

 Παρέχει τη δυνατότητα διαμοιρασμού και προσαρμογής των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων (ψηφιακά σχέδια μαθημάτων), που έχουν αναγνωριστεί 

από τη διεθνή κοινότητα LAMS ως καλύτερες διδακτικές πρακτικές. 
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 Η ενσωμάτωσή του (integration) στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης 

Moodle είναι εύκολη και διαφανής. 

 Η εκτέλεση των μαθησιακών δραστηριοτήτων από την πλευρά των 

εκπαιδευομένων δεν απαιτεί την εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού, 

παρά μόνο την ύπαρξη ενός φυλλομετρητή (browser). 

 Είναι συμβατό με όλους τους δημοφιλής φυλλομετρητές (browsers). 

 Ο LAMS Server είναι συμβατός με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα. 

 Είναι ανοικτό λογισμικό και χορηγείται με άδεια General Public License v2, 

οπότε παρέχεται δωρεάν. 

 Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα συγγραφέων, εκπαιδευτικών και τεχνικών 

υπεύθυνων, που ασχολούνται με την τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη 

του LAMS και των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, γεγονός που 

καθιστά αμεσότερη και ευκολότερη την υποστήριξη σε περίπτωση ανάγκης 

για βοήθεια. 

2.7 Παρόμοιες Έρευνες 

Από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες σε διεθνές επίπεδο, οι 

οποίες αφορούν την αποτελεσματικότητα του LAMS στην υποστήριξη τόσο της 

παραδοσιακής δια ζώσης όσο και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Ωστόσο, στον ελληνικό χώρο έχουν διεξαχθεί λίγες και 

μικρής κλίμακας έρευνες, που τα ευρήματά τους όμως συμβαδίζουν με τα 

ευρήματα των ερευνών του εξωτερικού, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να 

υπάρξουν πιο ευρείας κλίμακας ερευνητικές προσπάθειες, προκειμένου να 

αποδειχθεί η καταλληλότητα του LAMS για τα ελληνικά δεδομένα. 

Οι βασικότερες μελέτες αξιολόγησης του LAMS έχουν γίνει στην Αγγλία με την 

χρηματοδότηση της επιτροπής JISC στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 

αναφορικά με το μαθησιακό σχεδιασμό και την ένταξη των ΤΠΕ σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι έρευνες αυτές αποτέλεσαν οδηγούς για την βελτίωση 

του LAMS, αφού εκτός από τις αναφορές αξιολόγησής του σε πραγματικές 

συνθήκες, παρήγαγαν γενικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχή 
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εφαρμογή και αξιοποίησή του. Επιπλέον, ήταν σύμφωνες με τη μεθοδολογία της 

αναπτυξιακής έρευνας, είχαν τη μορφή μελετών περίπτωσης και εκτός των άλλων 

διερευνούσαν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των συμμετεχόντων, χρησιμοποιώντας 

κυρίως ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, ενώ κάποιες αξιοποιούσανε επιπλέον και 

τα αρχεία καταγραφής του LAMS, όπως και η παρούσα έρευνα. Τα ευρήματα των 

αξιολογήσεων αυτών καταδεικνύουν ότι το LAMS μπορεί να υποστηρίξει 

αποτελεσματικά μία ποικιλία γραμμικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και να 

βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, εφόσον έχει προηγηθεί προσεκτικός 

σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και του υλικού. Επιπλέον, όλες οι αξιολογήσεις 

αναφέρουν αρκετά θετικές αντιλήψεις και στάσεις των συμμετεχόντων. 

Η πρώτη μεγάλης κλίμακας δοκιμή του LAMS έγινε στην Αγγλία, η οποία διήρκησε 

από τον Ιούλιο του 2004 ως τον Μάρτιο του 2005 και ουσιαστικά αποτέλεσε την 

πρώτη αξιολόγηση του LAMS (MasterMan & Lee, 2005). Η έρευνα αυτή 

χρηματοδοτήθηκε από την επιτροπή JISC και έθεσε το μεθοδολογικό πλαίσιο 

σχεδίασης και αξιολόγησης για τις μεταγενέστερες έρευνες και αξιολογήσεις του 

LAMS. Η συγκεκριμένη έρευνα είχε δύο (2) σκοπούς: 

1. Την αξιολόγηση της χρήσης και της καταλληλότητας του LAMS ως εργαλείο 

δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

2. Την παροχή οδηγιών και καλών πρακτικών για την αποτελεσματική 

σχεδίαση και χρήση μαθησιακών ακολουθιών LAMS, σύμφωνα με τα 

πρότυπα του μαθησιακού σχεδιασμού. 

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι: 

 Το LAMS ήταν εύκολο στην εκμάθηση και στην χρήση. 

 Το LAMS ήταν ικανό να υποστηρίξει μια ποικιλία παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων και στρατηγικών, όπου οι σχεδιαστές μπορούσαν να 

επιλέξουν τις δραστηριότητες που επιθυμούσανε και να ενσωματώσουν 

μαθησιακό υλικό, ανάλογα με το μάθημα και το στυλ τους. 
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 Η υιοθέτηση του LAMS ως βασική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης σε 

επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύματος, δημιουργούσε αυξημένο φόρτο εργασίας 

για τους εκπαιδευτές, αλλά αυτό αναμενόταν να φθίνει με την πάροδο του 

χρόνου και την αύξηση της εμπειρίας τους. 

 Το LAMS δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά τα μαθησιακά αποτελέσματα 

συγκριτικά με το υπάρχον περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Ωστόσο, η 

χρήση του LAMS για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων δεν ήταν 

ο πρωταρχικός σκοπός της έρευνας. 

 Το LAMS ενίσχυσε το ενδιαφέρον και ενθάρρυνε την ενεργή συμμετοχή των 

πιο διστακτικών εκπαιδευομένων. Μάλιστα, οι εκπαιδευόμενοι σχολίασαν 

θετικά τόσο τις ατομικές όσο και τις συνεργατικές μαθησιακές 

δραστηριότητες του LAMS, διαμορφώνοντας θετική στάση σχετικά με 

μελλοντική του χρήση. 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων δήλωσε ότι τους άρεσε η ανεξαρτησία 

και η ελευθερία που τους παρείχε το LAMS ώστε να εργάζονται με το δικό 

τους ρυθμό, στον χρόνο και χώρο που επιθυμούσαν. 

 Το χαρακτηριστικό της γραμμικότητας των ακολουθιών του LAMS από 

μερικούς εκπαιδευομένους εκτιμήθηκε θετικά, παρέχοντας καθοδήγηση, 

αποτρέποντας τον αποπροσανατολισμό και βοηθώντας να εστιάσουν στους 

επιδιωκόμενους στόχους, ενώ από άλλους εκτιμήθηκε αρνητικά, 

περιορίζοντας την πλοήγηση και τη μαθησιακή τους διαδρομή. 

 Παρατηρήθηκε ότι το LAMS στην πρώτη του έκδοση παραβίαζε κάποιους 

βασικούς κανόνες ευχρηστίας και παρείχε περιορισμένη υποστήριξη 

γραφικών, κάτι όμως που βελτιώθηκε στην επόμενη έκδοσή του. 

 Επίσης, πολλοί εκπαιδευόμενοι δηλώσανε ότι επιθυμούσανε αμεσότερη 

ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό τους, γεγονός που υποδείκνυε την 

ανάγκη για πιο προσεκτική σχεδίαση και επιλογή κατάλληλων 

δραστηριοτήτων (πχ σύγχρονων συνομιλιών). 

 Τέλος, οι εκπαιδευτές εξέφρασαν θετικές στάσεις για την 

επαναχρησιμοποίηση και διαμοίραση των μαθησιακών ακολουθιών τους, 
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ωστόσο εκφράστηκαν αμφιβολίες, δεδομένου ότι υπήρχαν τεχνικά και 

πολιτισμικά εμπόδια που θα έπρεπε να ξεπεραστούν. 

Σε παρόμοια ευρήματα κατέληξε και η αξιολόγηση του LAMS στην Αυστραλία, που 

διεξήχθη παράλληλα με την προηγούμενη έρευνα, προκειμένου να εκτιμηθεί αν 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας 

(Gibbs & Philip, 2005). Η έρευνα στόχευε στην καταγραφή και ανάλυση των 

απόψεων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών σχετικά με τα μαθησιακά 

οφέλη, την χρησιμότητά του και τις μελλοντικές του δυνατότητες.  

Ακολούθησε πάλι μία έρευνα της JISC στην Αγγλία, από το 2005 ως το 2007, που 

στόχευε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων μελέτης των εκπαιδευομένων (Jameson, 

2007). Για τους σκοπούς της έρευνας σχεδιάστηκαν κυρίως συνεργατικές 

ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων στο LAMS, οι οποίες ενσωματώθηκαν 

στην πλατφόρμα Moodle στα πλαίσια του μοντέλου μεικτής μάθησης των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην έρευνα. Τόσο το LAMS όσο και το 

Moodle δοκιμάστηκαν με διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, προκειμένου να 

διαπιστωθεί πιο σύστημα μπορούσε να υποστηρίξει καλύτερα την κάθε 

προσέγγιση. Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούσαν και επιβεβαίωναν αυτά της 

προηγούμενης έρευνας του JISC. Επιπλέον, το LAMS χαρακτηρίστηκε ως πιο 

δασκαλοκεντρικό και καταλληλότερο για πιο αυστηρά δομημένες μαθησιακές 

δραστηριότητες και υλικό, ενώ το Moodle χαρακτηρίστηκε ως πιο μαθητοκεντρικό 

και καταλληλότερο για πιο ελεύθερα δομημένες δραστηριότητες και υλικό. Επίσης, 

στο LAMS αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου 

των εκπαιδευομένων, ειδικά για την υποστήριξη των συζητήσεων και την 

καθοδήγηση των εκπαιδευομένων με δυσκολίες, καθώς και για την παροχή 

κινήτρου και ενθάρρυνσης. Τέλος, η έρευνα πρότεινε για την αύξηση της 

συμμετοχής των εκπαιδευομένων στις σύγχρονες συνεργατικές δραστηριότητες να 

παρέχονται αυθεντικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα να συμμετέχει ο 

εκπαιδευτής.  
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Την καταλληλότητα του LAMS και του Moodle για την υποστήριξη διαφορετικού 

είδους μαθημάτων επισήμανε και η έρευνα των Bower & Wittmann (2011), στην 

οποία συμμετείχαν οι φοιτητές μίας παιδαγωγικής σχολής. Η έρευνα εστίαζε στις 

αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τη σύγκριση των δύο συστημάτων ως 

τεχνολογίες μαθησιακού σχεδιασμού και έδειξε ότι οι συμμετέχοντες 

αντιλαμβάνονταν το LAMS ως καταλληλότερο για μικρής έκτασης μαθήματα, ενώ το 

Moodle για μεγαλύτερες θεματικές ενότητες. Επίσης, επισημάνθηκε το γεγονός ότι 

το LAMS καθόριζε αυστηρότερα τη σειρά με την οποία οι εκπαιδευόμενοι 

προσπελάζανε τους πόρους και τις δραστηριότητες, ενώ το Moodle παρείχε 

μεγαλύτερη αυτονομία πλοήγησης.  

Από εκεί και πέρα, ακολούθησε πληθώρα ερευνών που αξιολογούσανε την 

καταλληλότητα του LAMS για την υποστήριξη συγκεκριμένων παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων, όπως της μάθησης μέσω έρευνας (IBL) (Levy, Aiyegbayo, Little, 

Loasby, & Powel, 2008), μέσω επίλυσης προβλημάτων (PBL) (Richards & Cameron, 

2008) και μέσω μελέτης περιπτώσεων (CBL) (Dalziel B. , 2007). Οι έρευνες αυτές 

επιβεβαιώνανε την ικανότητα του LAMS να υποστηρίζει μία ποικιλία παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων και αποδεικνύανε ότι η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων και 

στάσεων των συμμετεχόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο 

μεταφοράς και υλοποίησης της παιδαγωγικής προσέγγισης στην σχεδίαση των 

μαθησιακών ακολουθιών. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε και η ενεργή συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στην κατασκευή μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS, που 

αποτελούσε μία από τις καινοτομίες των ερευνών αυτών. Επίσης, οι έρευνες αυτές 

προτείνανε ως αποτελεσματικότερο τρόπο αξιοποίησης του LAMS, την ενσωμάτωσή 

του στην υπάρχουσα πλατφόρμα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Στην τάση αυτή κινήθηκαν πολλά πανεπιστήμια, όπως το πανεπιστήμιο του 

Szczecin στην Πολωνία, στο οποίο είχε ξεκινήσει από το 2006 ένα ερευνητικό 

πρόγραμμα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Macquarie του Sydney για τη 

δημιουργία μίας πολωνικής έκδοσης του LAMS. Ο κύριος σκοπός του προγράμματος 

ήταν να χρησιμοποιηθεί το LAMS ως η βασική πλατφόρμα εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευσης, που θα φιλοξενούσε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του πανεπιστημίου, 

στα πλαίσια του μοντέλου της μεικτής μάθησης. Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου 

προγράμματος έδειξε ότι η μεικτή μέθοδος διδασκαλίας μέσω του LAMS ήταν δύο 

φορές πιο αποτελεσματική συγκριτικά με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, 

ενώ σύμφωνα με τις δηλώσεις των φοιτητών, όλα τα στοιχεία της μεικτής μεθόδου 

υπερτερούσαν έναντι της παραδοσιακής, εκτός του στοιχείου της επικοινωνίας, το 

οποίο έπρεπε να βελτιωθεί. Το 2008 παρατάθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και 

έγινε η σύνδεση του LAMS με το Moodle, προκειμένου να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Stecyk & 

Chojnowski, 2008).  

Ένα παρόμοιο ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2008 στο 

πανεπιστήμιο της Νικοσίας στην Κύπρο, όπου εκεί όμως χρησιμοποιήθηκε 

αποκλειστικά το LAMS ως πλατφόρμα παροχής 20 ηλεκτρονικών μαθημάτων με τη 

μέθοδο της πλήρους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών (Alexander, 2010). 

Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος ήταν πολύ 

ενθαρρυντικά, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα του LAMS να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά ως πλατφόρμα για την παροχή πλήρους εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης στα πλαίσια πανεπιστημιακών μαθημάτων. Φάνηκε ότι η ενσωμάτωση 

του LAMS στις οργανωτικές δομές του πανεπιστημίου, οδήγησε σε σημαντική 

αύξηση των εσόδων του πανεπιστημίου (50%), αφού μέσω του LAMS το 

πανεπιστήμιο είχε τη δυνατότητα να απευθύνεται σε μια ευρύτερη αγορά σε 

διεθνές επίπεδο, προσελκύοντας φοιτητές που εργάζονταν και αδυνατούσαν να 

παρακολουθήσουν τις δια ζώσης διδασκαλίες. Στη συγκεκριμένη αξιολόγηση 

αναλύθηκαν 126 ανώνυμα ερωτηματολόγια, ενώ έγινε σύγκριση των τελικών 

επιδόσεων 797 φοιτητών που παρακολούθησαν τις δια ζώσης διδασκαλίες με τις 

τελικές επιδόσεις 150 φοιτητών που παρακολούθησαν τα μαθήματα εξ 

αποστάσεως, προκειμένου να αξιολογηθούν συνολικά τα αποτελέσματα και οι 

διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εξ 

αποστάσεως φοιτητές χρησιμοποιώντας το LAMS επιτύγχαναν λιγότερα Α και Β, 

αλλά και λιγότερα D και F, σε σχέση με τους φοιτητές που παρακολούθησαν τα 
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μαθήματα δια ζώσης. Αυτό καταδείκνυε ότι οι πιο αδύναμοι φοιτητές 

επωφελήθηκαν περισσότερο από την πλατφόρμα LAMS, ενώ οι καλύτεροι από τα 

δια ζώσης μαθήματα. Η πλειοψηφία των φοιτητών δήλωσε ότι δεν είχε προβλήματα 

με την χρήση της πλατφόρμας LAMS (95%) και ότι η μελέτη μέσω της πλατφόρμας 

ήταν εύκολη ή πολύ εύκολη (80%). Επιπλέον, οι φοιτητές δήλωσαν ότι τα πιο 

σημαντικά πλεονεκτήματα που παρείχε η πλατφόρμα LAMS ήταν η δυνατότητα 

επανάληψης των διαλέξεων, η μελέτη με λιγότερο άγχος και η μεγάλη ποικιλία 

ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων, που παρείχαν κίνητρα για ενεργή συμμετοχή και 

έκαναν πιο ενδιαφέρουσα τη μελέτη με την εξ αποστάσεως μέθοδο. 

Στον χώρο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διεξαχθεί τρεις (3) 

ενδιαφέρουσες ερευνητικές προσπάθειες, δύο (2) εκ των οποίων σε ΤΕΙ και μία (1) 

στο ΕΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, το 2008 διεξήχθη μία έρευνα στο ΤΕΙ Λαμίας, όπου το 

LAMS χρησιμοποιήθηκε ως η βασική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για 

22 μαθήματα, κυρίως του τμήματος Πληροφορικής (Pentaris, Antonis, Lampsas, & 

Papadakis, 2008). Στην έρευνα αυτή, για την υποστήριξη των μαθημάτων μέσω του 

LAMS δοκιμάστηκαν δύο παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μία πιο δασκαλοκεντρική και 

μία πιο μαθητοκεντρική, που βασίζονταν στη μάθηση μέσω της συνεργατικής 

επίλυσης προβλημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το LAMS μπόρεσε να 

υποστηρίξει αρκετά ικανοποιητικά και τις δύο παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενώ η 

πλειοψηφία των φοιτητών (90%) έκρινε θετικά τη συνολική διαδικασία, η οποία 

ικανοποίησε τις αρχικές τους προσδοκίες. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι οι 

περισσότεροι φοιτητές (75%) δεν αξιοποίησαν αρκετά τις δυνατότητες των 

εργαλείων συνεργασίας του LAMS, γεγονός που καταδεικνύει τη δυσκολία 

υποκίνησης των εξ αποστάσεως φοιτητών για να συμμετέχουν σε συνεργατικές 

δραστηριότητες. 

Άλλη μία έρευνα διεξήχθη στο ΤΕΙ Μεσολογγίου κατά το 2008-2009, όπου το LAMS 

χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος 

«Βάσεις Δεδομένων» του τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 

(Πασχάλης & Παπαδάκης, 2009). Η συγκεκριμένη έρευνα αξιοποιούσε κυρίως τις 
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συνεργατικές δυνατότητες του LAMS, στοχεύοντας στην αύξηση της συνεργασίας 

και της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών, οι οποίες ενθαρρύνουν την οικοδόμηση 

και τη βαθύτερη κατανόηση της γνώσης. Διαπιστώθηκαν θετικές αντιλήψεις και 

στάσεις των φοιτητών σχετικά με την αξιοποίηση του LAMS, αύξηση των 

συνεργατικών αλληλεπιδράσεων και της κατανόησης του αντικειμένου και 

βελτίωση των επιδόσεών τους στις προόδους και στις εξετάσεις. Η έρευνα 

επισημαίνει ότι τα βασικά στοιχεία που ενθαρρύνανε την ενεργή συμμετοχή των 

φοιτητών ήταν η απόδοση νοήματος, η παρακίνηση, το ενδιαφέρον που προκαλεί 

το περιβάλλον μάθησης, η ποιότητα των μαθησιακών πόρων και τα συναισθήματα 

που βιώνουν (οι φοιτητές) από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία. 

Τέλος, το 2009 διεξήχθη στο ΕΑΠ μία πιλοτική έρευνα αξιοποίησης του LAMS για 

την εξ αποστάσεως υποστήριξη των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων στο 

μάθημα της Πληροφορικής (Pierrakeas, Papadakis, & Xenos, 2009). Η έρευνα 

βασίστηκε στη μεθοδολογία και στις προτάσεις των ερευνών της επιτροπής JISC και 

είχε ως σκοπό να αποτελέσει τον προπομπό για τη διεξαγωγή μίας μεγαλύτερης 

κλίμακας δοκιμής του LAMS στο ΕΑΠ. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι με την 

πάροδο του χρόνου η συμμετοχή στις ακολουθίες LAMS έφθινε, ενώ οι μισοί 

περίπου φοιτητές δεν είχαν ξεκινήσει καμία ακολουθία LAMS. Οι σπουδαιότεροι 

λόγοι που ανέφεραν οι φοιτητές ήταν η έλλειψη χρόνου, το γεγονός ότι δεν είχαν 

κίνητρο και δε μπορούσαν να αντιληφθούν την εκπαιδευτική αξία της συμμετοχής 

τους στις ακολουθίες LAMS, η έλλειψη αυτοπεποίθησης στην χρήση υπολογιστών 

και το γεγονός ότι το έντυπο υλικό ήταν πολύ εύκολο και συνεπώς δεν χρειάζονταν 

(οι φοιτητές) κάποιου είδους βοήθεια.  

Επίσης, η πλειοψηφία των φοιτητών δήλωσε ότι επιθυμούσε πιο δασκαλοκεντρικά 

μαθήματα με πρακτικά παραδείγματα και με τη δυνατότητα οι εκπαιδευτές να 

δέχονται ερωτήσεις και να τις απαντούν άμεσα. Αυτό βέβαια, φανέρωνε την ανάγκη 

για περισσότερες δια ζώσης συναντήσεις και σύγχρονες συνεργατικές 

δραστηριότητες. Ωστόσο, φάνηκε ότι όσοι φοιτητές συμμετείχαν στις ακολουθίες 

LAMS επωφελήθηκαν, χωρίς όμως να παρατηρηθούν δραματικές βελτιώσεις των 



 

 

52 

 

επιδόσεών τους. Σε γενικές γραμμές, οι φοιτητές εξέφρασαν θετικές αντιλήψεις και 

διαμόρφωσαν θετική στάση σχετικά με το LAMS, δηλώνοντας ότι τους παρείχε 

χρήσιμη καθοδήγηση και βοήθεια στη μελέτη τους και ότι επιθυμούσαν τη συνέχεια 

της χρήσης του LAMS.  

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτές εκτίμησαν θετικά την καθοδήγηση που 

παρείχε το LAMS στους φοιτητές, μέσω των γραμμικά δομημένων δραστηριοτήτων 

του και δήλωσαν ότι παρά το γεγονός ότι η σχεδίαση των ακολουθιών LAMS ήταν 

επίπονη και χρονοβόρα, ωστόσο βελτίωσε πολύ την εκπαιδευτική διαδικασία και 

υποστήριξε επιτυχώς τον απαιτητικό ρόλο του εκπαιδευτή. Επίσης, θετικά 

εκτιμήθηκε και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των μαθησιακών ακολουθιών 

του LAMS. 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες εφαρμογής του 

LAMS στην ελληνική δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση από 

μεμονωμένους ερευνητές. Παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές είχαν 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ωστόσο, όλες διαπιστώνανε ότι ο εξοπλισμός των 

σχολικών εργαστηρίων (σύνδεση internet, LAN) λειτουργεί ως τροχοπέδη για την 

ευρεία εφαρμογή του LAMS στα ελληνικά σχολεία.  
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3 Ερευνητικό Πλαίσιο 

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε επισκόπηση της βιβλιογραφίας, αναφορικά με 

τις παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις του μαθησιακού σχεδιασμού, που 

επικεντρώνονται στις μαθησιακές δραστηριότητες και αξιοποιούν τις δυνατότητες 

των ΤΠΕ στην εξΑΕ. Δόθηκε έμφαση κυρίως στις προσπάθειες που αφορούν την 

χρήση του LAMS, δεδομένου ότι το LAMS επιλέχθηκε ως το πλέον ικανό για να 

ανταποκριθεί στο σκοπό της έρευνάς μας σε σχέση με τα υπόλοιπα εργαλεία.  

Με βάση αυτά, φάνηκε ότι στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση οι 

προσπάθειες βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, αφορώντας έρευνες 

περιορισμένης έκτασης και κλίμακας με αποτελέσματα κυρίως ποιοτικής μορφής. 

Επίσης, φάνηκε ότι τα υπάρχοντα μοντέλα (πρότυπα) μαθησιακών δραστηριοτήτων 

δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ΘΕ ΠΛΗ37. Έτσι, 

λοιπόν, αποφασίσαμε να προτείνουμε ένα νέο μοντέλο (πρότυπο) μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους φοιτητές της ΘΕ ΠΛΗ37 κατά 

την εκπόνηση των γραπτών τους εργασιών. Ακολούθως, με βάση το νέο αυτό 

μοντέλο και αξιοποιώντας τις δυνατότητες μαθησιακού σχεδιασμού του LAMS 

κατασκευάσαμε οχτώ (8) ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων, τις οποίες 

παρείχαμε στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας Moodle της ΘΕ ΠΛΗ37, ενώ μετά 

το τέλος του ακαδημαϊκού έτους αξιολογήσαμε την παιδαγωγική καταλληλότητα 

των ακολουθιών. Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε την ερευνητική προβληματική, 

το σκοπό, τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνάς μας. 

3.1 Ερευνητική Προβληματική 

Η ερευνητική μας διαδικασία έχει τη μορφή μίας μελέτης περίπτωσης και 

ακολουθεί τη μεθοδολογία της αναπτυξιακής έρευνας τύπου 2, η οποία διεξάγεται 

σε τρεις φάσεις: τη σχεδίαση/ανάπτυξη του μοντέλου (εργαλείου-διαδικασίας), την 

εφαρμογή/χρήση του και την αξιολόγησή του. Στην πρώτη φάση, σχεδιάσαμε και 

αναπτύξαμε μία πρότυπη ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων για τη ΘΕ 

ΠΛΗ37 του ΕΑΠ, που βασίστηκε στις παιδαγωγικές αρχές του εκπαιδευτικού υλικού 
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για την εξΑΕ και του μαθησιακού σχεδιασμού. Με βάση την ακολουθία αυτή, που 

λειτούργησε ως οδηγός, υλοποιήθηκε μία σειρά από οκτώ (8) ακολουθίες 

μαθησιακών δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων έγινε η παρουσίαση και η 

ανάλυση-επεξήγηση παρόμοιων υποδειγματικά λυμένων ΓΕ από παλαιότερους 

φοιτητές της ΘΕ ΠΛΗ37. Στη δεύτερη φάση, αυτές οι ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα εξΑΕ Moodle της ΘΕ ΠΛΗ37 και 

χρησιμοποιήθηκαν από τους φοιτητές, ενώ στην τρίτη φάση έγινε η αξιολόγηση των 

ακολουθιών LAMS αναφορικά με την παιδαγωγική τους καταλληλότητα. 

3.2 Σκοπός Έρευνας 

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύξαμε στην προηγούμενη ενότητα, 

σκοπός της έρευνάς μας είναι η μελέτη της σχεδίασης, ανάπτυξης, εφαρμογής και 

αξιολόγησης μαθησιακών δραστηριοτήτων με το σύστημα διαχείρισης μαθησιακών 

δραστηριοτήτων LAMS, στο πλαίσιο μιας προπτυχιακής ΘΕ του ΕΑΠ (ΘΕ ΠΛΗ37) 

προκειμένου να υποστηριχθούν οι φοιτητές κατά την εκπόνηση των δύο (2) πρώτων 

γραπτών τους εργασιών. Η αξιολόγηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων του LAMS 

βασίστηκε στις αντιλήψεις και στις στάσεις που διαμόρφωσαν οι φοιτητές, καθώς 

και στη συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες δραστηριότητες, κατά την 

παρακολούθηση της εν λόγω ΘΕ στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. 

Στην πρώτη φάση της ερευνητικής διαδικασίας μελετάται η σχεδίαση, η ανάπτυξη 

και η υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με το διαδικτυακό εργαλείο LAMS, 

κάνοντας χρήση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου μοντέλου (προτύπου) 

μαθησιακών δραστηριοτήτων, βασισμένο στις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το 

εκπαιδευτικό υλικό για την εξΑΕ και του μαθησιακού σχεδιασμού. 

Στη δεύτερη φάση μελετάται η εφαρμογή των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS 

σε πραγματικές συνθήκες, στα χρονικά πλαίσια των δύο (2) πρώτων ΓΕ και των 

τελικών εξετάσεων της ΘΕ ΠΛΗ37. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν οι 

δυνατότητες τόσο του LAMS όσο και της πλατφόρμας Moodle, που φιλοξενούσε τις 

μαθησιακές δραστηριότητες, ώστε να παρακολουθείται και να μελετάται η 

συμμετοχή των φοιτητών στις μαθησιακές δραστηριότητες. 
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Στην τρίτη φάση αξιολογείται η συνολική εφαρμογή των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων LAMS, μέσω της ανάλυσης των αντιλήψεων και των στάσεων που 

διαμορφώσανε οι φοιτητές, καθώς και της συμμετοχής τους στις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS. 

3.3 Ερευνητικοί Άξονες 

Με βάση τα προηγούμενα, ο σκοπός της έρευνάς μας μπορεί να αναλυθεί σε 

πέντε (5) ερευνητικούς άξονες: 

1. Σχεδίαση και ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων με χρήση του 

εργαλείου LAMS, στα πλαίσια της ΘΕ ΠΛΗ37 του ΕΑΠ. 

2. Εφαρμογή και αξιολόγηση της παιδαγωγικής καταλληλότητας των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS για την προπτυχιακή ΘΕ ΠΛΗ37 του 

ΕΑΠ. 

3. Μελέτη των αντιλήψεων και των στάσεων των φοιτητών που 

χρησιμοποιήσανε τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS της ΘΕ ΠΛΗ37. 

4. Μελέτη της συμμετοχής των φοιτητών στις μαθησιακές δραστηριότητες 

LAMS της ΘΕ ΠΛΗ37. 

5. Έλεγχος συσχέτισης της συμμετοχής στις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS 

και των επιδόσεων των φοιτητών στις γραπτές εργασίες της ΘΕ ΠΛΗ37.  

3.4 Ερευνητικοί Στόχοι 

Με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο, οι ερευνητικοί στόχοι της έρευνάς μας 

μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 

1. Μελέτη των αντιλήψεων και των στάσεων που διαμορφώνουν οι φοιτητές 

όταν χρησιμοποιούν υποστηρικτικές μαθησιακές δραστηριότητες LAMS για 

την εκπόνηση των ΓΕ της ΘΕ ΠΛΗ37 του ΕΑΠ, που αφορά το μάθημα 

«Πληροφορική και Εκπαίδευση». 

2. Μελέτη της συμμετοχής των φοιτητών στις μαθησιακές δραστηριότητες 

του LAMS. 
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3. Μελέτη της σχέσης που υπάρχει στη συμμετοχή των φοιτητών στις 

μαθησιακές δραστηριότητες LAMS και στις επιδόσεις τους στις αντίστοιχες 

ΓΕ και κατά πόσο η παιδαγωγική προσέγγιση που υιοθετήθηκε στις 

μαθησιακές δραστηριότητες LAMS ωφέλησε την επίδοση τους. 

3.5 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Με βάση τους στόχους που θέσαμε προέκυψαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών αναφορικά με τις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS στις οποίες συμμετείχαν; 

2. Ποιες είναι οι στάσεις των φοιτητών αναφορικά με τις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS στις οποίες συμμετείχαν; 

3. Πως εξελίχθηκε η συμμετοχή των φοιτητών στις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS;  

4. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη συμμετοχή των φοιτητών στις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS και στις επιδόσεις τους στις δύο (2) πρώτες ΓΕ; 

3.6 Βασικοί Ορισμοί 

3.6.1 Αντιλήψεις 

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί σχετικά με την αντίληψη, ενώ έχουν 

δημιουργηθεί και διάφορες σχολές, που καθεμία υποστηρίζει τη δική της θεωρία 

σχετικά με την αντίληψη και τους νόμους που τη διέπουν. Σύμφωνα με τη σύγχρονη 

ψυχολογία, αντίληψη είναι η γνωστική διεργασία μέσω της οποίας γνωρίζουμε το 

περιβάλλον μας, δια της οργανώσεως και ερμηνείας των ερεθισμών των αισθήσεων 

(Γεωργούσης, 1981). Σήμερα οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η αντίληψη 

εμπλέκει τόσο τις αισθήσεις όσο και τη λογική, υπό το πρίσμα των πρότερων 

γνώσεων και εμπειριών και ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία 

ανάλογης (θετικής ή αρνητικής) συμπεριφοράς. Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι οι αντιλήψεις έχουν μια γενικότερη έννοια, περιλαμβάνοντας 

δομές, όπως οι πεποιθήσεις, η γνώση, η κατανόηση, η προτίμηση, το νόημα και οι 

απόψεις (Thompson, 1992). Οι Φιλίππου και Χρίστου (2001) ορίζουν τις αντιλήψεις 
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ως προτάσεις τις οποίες αποδέχονται τα άτομα ως ορθές, ανάλογα με τις 

υποκειμενικές τους γνώσεις, αξιολογήσεις και θεωρίες που έχουν διαμορφώσει για 

τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους. 

Οι αντιλήψεις είναι υποκειμενικές, για παράδειγμα δύο άνθρωποι ενδέχεται να 

αντιλαμβάνονται διαφορετικά το ίδιο ερέθισμα, αντικείμενο ή κατάσταση, συνεπώς 

αναμένεται να συμπεριφερθούν διαφορετικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

αντίληψη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, που διακρίνονται στους 

εσωτερικούς, οι οποίοι σχετίζονται με τη λογική και τις πρότερες εμπειρίες και 

γνώσεις και στους εξωτερικούς, οι οποίοι σχετίζονται με τις αισθήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, ως εσωτερικοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν οι ακόλουθοι: i) 

τα ενδιαφέροντα, ii) οι προσδοκίες, iii) τα κίνητρα και iv) τα συναισθήματα. Επίσης, 

ως εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν οι εξής: i) η αλλαγή, ii) η κίνηση, 

iii) το μέγεθος, iv) η ένταση, v) η επανάληψη και vi) η αντίθεση. Η μεταβολή 

κάποιου παράγοντα μεταβάλλει την αντίληψη και κατά επέκταση τη συμπεριφορά. 

Στην παρούσα εργασία, με τον όρο αντιλήψεις αναφερόμαστε σε αυτές που 

σχετίζονται με τους εσωτερικούς παράγοντες και πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε 

στις απόψεις, στις γνώμες και στις προτιμήσεις των φοιτητών της ΘΕ ΠΛΗ37 σχετικά 

με την παιδαγωγική καταλληλότητα των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS στις 

οποίες συμμετείχαν, τις οποίες συλλέξαμε μέσω του ερωτηματολογίου και της 

συνέντευξης.  

3.6.2 Στάσεις 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία παρατηρούμε ότι έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί 

για την έννοια της στάσης. Ένας από τους πιο αποδεκτούς ορισμούς είναι αυτός που 

έδωσε ο ψυχολόγος Allport (1966), αναφέροντας «… νοερή και νευρική κατάσταση 

ετοιμότητας, η οποία είναι οργανωμένη με βάση εμπειρίες, ώστε να κατευθύνει και 

να επηρεάζει δυναμικά τις αντιδράσεις του ατόμου προς αντικείμενα και συνθήκες 

με τις οποίες συσχετίζεται». Παρόμοιο ορισμό έδωσε και ο Oppenheim (1992), 

σύμφωνα με τον οποίο, στάση θεωρείται μια κατάσταση ετοιμότητας, μια τάση για 

αντίδραση με κάποιο ορισμένο τρόπο, όταν αντιμετωπίζεται με ορισμένα κίνητρα 
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(διεγέρσεις). Η σύγχρονη κοινωνική ψυχολογία αναφέρει ότι με την έννοια της 

στάσης προς κάποιο αντικείμενο, ιδέα ή πρόσωπο, εννοείται ένα διαρκές σύστημα 

με γνωστικό στοιχείο, συναισθηματικό στοιχείο και με κάποια τάση προς την 

έκφραση συμπεριφοράς (Γεώργας, 1995). 

Σύμφωνα με τους προηγούμενους ορισμούς, παρατηρούμε ότι υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των αντιλήψεων, των στάσεων και της εκφραζόμενης συμπεριφοράς. 

Επίσης, συμπεραίνουμε ότι οι στάσεις, όπως και οι αντιλήψεις, εμπλέκουν έντονα 

το στοιχείο της υποκειμενικότητας. 

Στην παρούσα εργασία, μελετάμε τις στάσεις των φοιτητών της ΘΕ ΠΛΗ37 

αναφορικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS στις οποίες συμμετείχαν, μέσω 

υποθετικών ερωτήσεων που εκφράζουν την επιθυμία των φοιτητών για τη 

μελλοντική χρήση μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS (τάση συμπεριφοράς). 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τους παράγοντες που 

διαμορφώνουν στάσεις, όπως τα στοιχεία των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS 

που άρεσαν και δεν άρεσαν στους φοιτητές. Τις απαντήσεις των φοιτητών τις 

συλλέξαμε μέσω του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. 
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4 Μεθοδολογία έρευνας 

4.1 Αναπτυξιακή Έρευνα και Μελέτη Περίπτωσης 

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί τη μεθοδολογία της αναπτυξιακής έρευνας και έχει 

τη μορφή μίας μελέτης περίπτωσης. Η αναπτυξιακή έρευνα χρησιμοποιείται ευρέως 

στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, επειδή εμπεριέχει ένα μοναδικό 

συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής. Αφορά έρευνες που περιλαμβάνουν την 

παραγωγή γνώσης με απώτερο στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών της 

εκπαιδευτικής σχεδίασης, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης. Αυτές οι έρευνες 

βασίζονται είτε σε συγκεκριμένες καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων είτε σε 

γενικευμένες ερευνητικές διαδικασίες. Έτσι, λοιπόν, ως αναπτυξιακή έρευνα στον 

τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας έχει οριστεί η συστηματική μελέτη του 

σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

διαδικασιών και προϊόντων που πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της εσωτερικής 

συνοχής και αποτελεσματικότητας (Richey, Klein, & Nelson, 2004). Στη γενική της 

μορφή, μία αναπτυξιακή έρευνα μπορεί να είναι είτε: 

 η μελέτη της διαδικασίας και των επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των προσπαθειών ανάπτυξης ή 

 μία κατάσταση όπου κάποιος εκτελεί δραστηριότητες εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, ανάπτυξης ή αξιολόγησης και παράλληλα μελετάει την ίδια τη 

διαδικασία ή 

 η μελέτη είτε της συνολικής διαδικασίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 

ανάπτυξης και αξιολόγησης είτε κάποιων μεμονωμένων τμημάτων της 

συνολικής διαδικασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, γίνεται διάκριση ανάμεσα στην εκτέλεση μίας διαδικασίας 

(πράξη) και στη μελέτη της ίδιας της διαδικασίας (θεωρία). Η αναφορά μίας 

αναπτυξιακής έρευνας μπορεί να έχει τη μορφή είτε μίας μελέτης περίπτωσης είτε 

μιας αναφοράς έρευνας αξιολόγησης είτε ακόμα και μιας τυπικής αναφοράς 

πειραματικής έρευνας. 
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Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι αναπτυξιακής έρευνας, ανάλογα με το αντικείμενο 

στο οποίο εστιάζουν οι διαδικασίες της έρευνας και ανάλογα με το βαθμό στον 

οποίο τα συμπεράσματά της μπορούν να γενικευτούν ή αφορούν ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο αναφοράς.  

Πιο συγκεκριμένα, η αναπτυξιακή έρευνα Τύπου 1, δίνει έμφαση στη σχεδίαση και 

στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ή προϊόντος. Η 

κυρίαρχη μεθοδολογική προσέγγιση είναι οι μελέτες περίπτωσης. Επίσης, τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν είναι εξειδικευμένα και περιορίζονται στο πλαίσιο 

της συγκεκριμένης έρευνας, ενώ αφορούν θέματα όπως: 

 Τις προτεινόμενες βελτιώσεις για το πρόγραμμα ή προϊόν. 

 Τις συνθήκες που προάγουν την επιτυχή χρήση του προγράμματος ή 

προϊόντος. 

 Τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου προγράμματος ή προϊόντος. 

 Τις συνθήκες που ευνοούν την αποδοτική σχεδίαση/ανάπτυξη και/ή 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ή προϊόντος 

Από την άλλη πλευρά, η αναπτυξιακή έρευνα Τύπου 2, την οποία ακολουθήσαμε 

στην παρούσα έρευνα, δίνει έμφαση στη χρήση/εφαρμογή ενός μοντέλου ή 

τεχνικής και όχι σε κάποιο προϊόν ή πρόγραμμα. Έτσι, ασχολείται κυρίως με τις ίδιες 

τις διαδικασίες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης, παρά με την επίδειξη της 

εφαρμογής τους. Χρησιμοποιεί διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως 

μελέτες περίπτωσης, πειραματικές και σχεδόν πειραματικές μεθόδους, ακόμα και 

φιλοσοφικές. Απώτερος στόχος της είναι η παραγωγή γνώσης, συχνά με τη μορφή 

μίας νέας βελτιωμένης τεχνικής/μοντέλου σχεδίασης ή ανάπτυξης. Επίσης, τα 

συμπεράσματα της αναπτυξιακής έρευνας Τύπου 2 είναι γενικεύσιμα και αφορούν 

θέματα, όπως: 

 Αποδείξεις της εγκυρότητας και/ή της αποτελεσματικότητας μιας 

συγκεκριμένης τεχνικής ή μοντέλου. 
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 Προϋποθέσεις – συνθήκες και διαδικασίες, που ευνοούν την επιτυχή χρήση 

μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή μοντέλου. 

 Εξηγήσεις των επιτυχιών ή των αποτυχιών, που προέκυψαν από τη χρήση 

μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή μοντέλου. 

 Μία σύνθεση γεγονότων και/ή απόψεων σχετικά με την χρήση μιας 

συγκεκριμένης τεχνικής ή μοντέλου. 

 Ένα νέο ή βελτιωμένο μοντέλο σχεδίασης, ανάπτυξης και/ή αξιολόγησης. 

Και οι δύο τύποι αναπτυξιακής έρευνας αποτελούνται από τρεις φάσεις: 

1. Φάση 1η: Τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του μοντέλου ή εργαλείου ή 

διαδικασίας. 

2. Φάση 2η: Την εφαρμογή/χρήση του. 

3. Φάση 3η: Την αξιολόγησή του. 

Αναλυτικότερα, τα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής έρευνας τύπου 2, που 

ακολουθήσαμε στην έρευνα μας, είναι: 

 Προσδιορισμός του ερευνητικού προβλήματος και επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας. 

 Συμμετοχή διαφορετικών πληθυσμών στην έρευνα ανάλογα με τη φάση 

διεξαγωγής (φοιτητές της ΘΕ ΠΛΗ37 του ΕΑΠ). 

 Χρήση ποικίλων ερευνητικών μεθόδων, όπως αξιολόγηση, παρατήρηση 

πεδίου, ανάλυση κειμένων, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια. 

 Χρήση ποικίλων εργαλείων συλλογής δεδομένων ανάλογα με το επίκεντρο 

της έρευνας (log files, SurveyMonkey). 

 Οργάνωση, σύνθεση και ανάλυση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 

περιγραφικών αναπαραστάσεων των δεδομένων, των ποιοτικών και των 

ποσοτικών αναλύσεών τους. 

 Παραγωγή αναφορών εξέλιξης της έρευνας και δημοσίευση τους για 

επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση τους. 
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Στην ερευνητική διαδικασία εφαρμόσαμε μια μελέτη περίπτωσης, εφόσον θέλαμε 

με τη βοήθεια ενός χαρακτηριστικού δείγματος φοιτητών να μελετήσουμε και να 

παρατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας σε βάθος.  

Στην πρώτη φάση της έρευνας, ορίσαμε το σκοπό, τους ερευνητικούς στόχους και 

τα ερευνητικά ερωτήματα. Ακολούθως, βασιζόμενοι στη σχετική βιβλιογραφία, 

ορίσαμε το πλαίσιο σχεδίασης των ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS 

για τη ΘΕ ΠΛΗ37 του ΕΑΠ.  

Στη δεύτερη φάση της έρευνας και με βάση τις σχεδιαστικές αρχές του μοντέλου 

που προτείναμε, υλοποιήσαμε μέσω του λογισμικού LAMS οχτώ (8) ακολουθίες 

μαθησιακών δραστηριοτήτων για τη ΘΕ ΠΛΗ37 «Πληροφορική στην εκπαίδευση». 

Οι ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων, αρχικά αποθηκεύτηκαν στο LAMS 

Server της ΘΕ ΠΛΗ37 και ακολούθως ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα εξΑΕ 

Moodle της ΘΕ ΠΛΗ37 για να χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές. 

Τέλος, στην τρίτη φάση της έρευνας αξιολογήσαμε την παιδαγωγική 

καταλληλότητα των ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, 

χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικές (συνεντεύξεις) όσο και ποσοτικές μεθόδους 

(αρχεία καταγραφής, ερωτηματολόγια) αξιολόγησης. Η αξιολόγηση έγινε μέσω της 

ανάλυσης των αντιλήψεων, των στάσεων και της συμμετοχής των φοιτητών της ΘΕ 

ΠΛΗ37 του ΕΑΠ, που εκτέλεσαν τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα αρχεία καταγεγραμμένων ενεργειών 

χρήστη (log files) που μας παρείχε το LAMS και το Moodle, ένα ερωτηματολόγιο 

αντιλήψεων και στάσεων, που κατασκευάσαμε και διανείμαμε μέσω του 

διαδικτυακού εργαλείου SurveyMonkey, καθώς και ατομικές συνεντεύξεις 

ημιδομημένου τύπου, που διεξήχθησαν μέσω του λογισμικού Skype και 

καταγράφηκαν μέσω του πρόσθετου (plugin) PrettyMay Call Recorder του Skype. 

Έτσι, καταλήξαμε σε αναφορές που περιλαμβάνανε την περιγραφική ανάλυση και 

τη γραφική αναπαράσταση των δεδομένων μας. Επίσης, μέσω του λογισμικού SPSS 

17.0 εκτελέσαμε στατιστική ανάλυση για να ελέγξουμε αν υπάρχει συσχέτιση των 
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επιδόσεων των φοιτητών στις ΓΕ με τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες ακολουθίες 

μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS. 

Για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων, τόσο το Moodle όσο και το LAMS 

αποθηκεύουν τις ενέργειες των συμμετεχόντων με τη μορφή αρχείων καταγραφής 

(log files), χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων MySQL. Μάλιστα, το LAMS διαθέτει 

περιβάλλον εποπτείας, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής 

ολόκληρων των φακέλων εργασιών των φοιτητών καθώς και στατιστικών στοιχείων, 

τα οποία αξιοποιήσαμε στην έρευνά μας. 

4.2 Πλαίσιο Σχεδίασης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS 

Στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος 

Πληροφορικής του ΕΑΠ και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 οι 

φοιτητές της ΘΕ ΠΛΗ37 «Πληροφορική και Εκπαίδευση» παρακολούθησαν τα 

μαθήματα της ΘΕ που αφορούσαν α) τη Διδακτική της Πληροφορικής, β) την 

Πληροφορική στην Εκπαίδευση και γ) της Σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, 

εθελοντικά, μέσω της πλατφόρμας εξΑΕ του Moodle.  

Η διάρκεια της ΘΕ ΠΛΗ37 ήταν 35 εβδομάδες, συμπεριλαμβάνοντας 2 εβδομάδες  

διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα), ενώ οι φοιτητές ήταν συνολικά 62, χωρισμένοι σε 

δύο (2) ομάδες, την ομάδα της Αθήνας (ΑΘΗ-1) με 32 φοιτητές και την ομάδα της 

Θεσσαλονίκης (ΘΕΣ-1) με 30 φοιτητές. 

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάσαμε και παρείχαμε στους φοιτητές οκτώ (8) κατάλληλα 

σχεδιασμένες ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS, τις οποίες 

ενσωματώσαμε στην πλατφόρμα εξΑΕ Moodle της ΘΕ ΠΛΗ37. Βασικός σκοπός της 

προσπάθειας αυτής ήταν η υποβοήθηση των φοιτητών στην καλύτερη κατανόηση 

και στην αποτελεσματικότερη εκπόνηση των δύο (2) πρώτων ΓΕ της ΘΕ ΠΛΗ37.  

Οι ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS σχεδιάστηκαν με βάση τις 

σύγχρονες θεωρήσεις του μαθησιακού σχεδιασμού και τις αρχές της εξΑΕ, 

ενσωματώνοντας κατάλληλες δραστηριότητες, οι οποίες αξιοποιούσαν τη 

στρατηγική μάθησης μέσω επεξηγηματικών μελετών περίπτωσης, προκειμένου να 
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επιτευχθούν οι επιθυμητοί μαθησιακοί στόχοι. Έτσι, οι ακολουθίες LAMS 

βασίστηκαν στην παρουσίαση και ανάλυση παλαιότερων υποδειγματικά λυμένων 

εργασιών φοιτητών της ΘΕ ΠΛΗ37 και στην επεξήγηση των δύσκολων σημείων τους. 

Οι παλαιότερες αυτές εργασίες είχαν παρόμοια θέματα με αυτά των δύο (2) 

πρώτων ΓΕ του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. Ουσιαστικά, ακολουθήθηκε η 

προσέγγιση της επεξηγηματικής μελέτης περίπτωσης, κάτι που είχε ζητηθεί και από 

τους φοιτητές του ΕΑΠ κατά την έρευνα των Pierrakeas et al (2009). 

Με βάση αυτά, αρχικά σχεδιάσαμε μία πρότυπη ακολουθία μαθησιακών 

δραστηριοτήτων με το LAMS, την οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε ως οδηγό 

(μοντέλο) για την κατασκευή όλων των ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων 

LAMS της ΘΕ ΠΛΗ37. Για τη σχεδίαση της πρότυπης αυτής ακολουθίας LAMS, 

χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των μικρομαθημάτων, που ακολουθούσε το 

περίγραμμα μίας μελέτης περίπτωσης, τροποποιημένο ώστε να συμφωνεί με τις 

προδιαγραφές του υλικού της εξΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, η πρότυπη ακολουθία LAMS 

βασίστηκε στις εξής σχεδιαστικές επιλογές: 

 Κατάτμηση του συνολικού θέματος καθεμίας ΓΕ σε τέσσερα (4) μικρότερα 

τμήματα, ώστε να είναι ευκολότερη η μελέτη του υλικού και η εκπόνηση 

της συνολικής ΓΕ. Κάθε ακολουθία LAMS αφορούσε ένα τέτοιο τμήμα. 

 Κάθε επιμέρους ακολουθία LAMS, που πραγματεύονταν ένα τμήμα του 

συνολικού θέματος της καθεμίας ΓΕ, έπρεπε να είναι σύντομη απαιτώντας 

μέχρι 30 λεπτά ενασχόλησης, ώστε οι φοιτητές να μην κουράζονται και 

χάνουν το ενδιαφέρον τους. 

 Επιλογή και αναφορά των εκπαιδευτικών στόχων (κατά Bloom) και των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από την εκτέλεση της ακολουθίας, ώστε 

οι φοιτητές να γνωρίζουν την χρησιμότητά της και να εκτιμούν την πρόοδό 

τους. 

 Καλωσόρισμα των φοιτητών, ώστε να διαμορφώνεται κατάλληλο 

συναισθηματικό κλίμα. 
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 Ενσωμάτωση των κατάλληλων μαθησιακών πόρων, όπως έγγραφα pdf με 

τα θέματα των παλαιότερων ΓΕ και τις υποδειγματικές λύσεις τους, καθώς 

και επιπλέον υποστηρικτικό υλικό και συνδέσεις σε ιστοσελίδες με τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά, που σχετίζονταν με την αντίστοιχη ΓΕ. 

 Σταδιακή παρουσίαση και ανάλυση της υποδειγματικής λύσης που 

αφορούσε το συγκεκριμένο τμήμα της ΓΕ, με τη μορφή επεξηγηματικής 

μελέτης περίπτωσης, που προχωρούσε από τα ευκολότερα προς τα 

δυσκολότερα ζητήματα, παρέχοντας έτσι καθοδήγηση στη μελέτη. 

 Επεξήγηση των δύσκολων ζητημάτων μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων, 

αντιπαραδειγμάτων και σχολίων. 

 Ενσωμάτωση κατάλληλα σχεδιασμένων ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, 

απαιτώντας την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών, προάγοντας έτσι την 

ενεργητική μάθηση και παρέχοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να 

αξιολογούν την πρόοδό τους. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις αξιοποιούσαν τη 

στρατηγική πρόκλησης γνωστικών συγκρούσεων, ενισχύοντας έτσι την 

κριτική σκέψη. Επιπλέον, οι ασκήσεις διέθεταν κυρίως ερωτήσεις κλειστού 

τύπου (σωστό-λάθος, αντιστοίχιση, ταξινόμηση, πολλαπλή επιλογή), με 

βαθμολόγηση, χωρίς χρονομέτρηση και επέτρεπαν την απεριόριστη 

επανεκτέλεσή τους. Τέλος, παρείχαν κατάλληλες ανατροφοδοτήσεις με 

σχόλια επιβράβευσης και ενθάρρυνσης, ενώ παρουσιάζανε τις σωστές και 

λάθος απαντήσεις μαζί με κατάλληλο σχολιασμό και τεκμηρίωση, ώστε οι 

φοιτητές να κατανοούν ευκολότερα τα λάθη τους χωρίς να 

αποθαρρύνονται. Έτσι τα λάθη λειτουργούσαν ως κίνητρα για την 

περαιτέρω βελτίωση των φοιτητών. 

 Ενσωμάτωση κατάλληλων υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως σύγχρονης 

συνομιλίας (chat) και δραστηριοτήτων ασύγχρονης συζήτησης (forum), 

ώστε οι φοιτητές να μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα 

ζητήματα της ΓΕ που πραγματεύονταν η ακολουθία LAMS. 
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 Ενσωμάτωση δραστηριότητας αξιολόγησης και αποτίμησης της ακολουθίας 

LAMS μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου, προκειμένου να είναι εφικτή η 

μελλοντική βελτίωση της ακολουθίας. 

 Στο τέλος παρεχόταν σύνοψη των σπουδαιότερων θεμάτων που 

πραγματευόταν η ακολουθία LAMS, ώστε να προάγεται ο αναστοχασμός. 

 Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα της ακολουθίας LAMS, επιλέχθηκε να μην 

μπορεί να παρακαμφθεί από τους φοιτητές, ώστε να εξασφαλίζεται η 

επίτευξη όλων των στόχων της. 

 Ενεργοποίηση του εργαλείου του Σημειωματάριου του LAMS, ώστε οι 

φοιτητές να μπορούν να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της ακολουθίας. 

 Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το ίδιο το LAMS παρέχει χάρτη 

πλοήγησης, που ενημερώνει τους φοιτητές για το ακριβές σημείο της 

ακολουθίας στο οποίο βρίσκονται, ώστε οι ίδιοι να επιλέγουν τον χρόνο 

που θα αφιερώσουν και να ρυθμίσουν το ρυθμό μελέτης τους. 

4.3 Ανάπτυξη-Υλοποίηση Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS 

Με βάση τις σχεδιαστικές επιλογές και σύμφωνα με το σχεδιαστικό περίγραμμα 

της μελέτης περίπτωσης των μικρομαθημάτων και τις αρχές της εξΑΕ, η ανάπτυξη 

της πρότυπης ακολουθίας LAMS είχε την δομή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 

(Εικόνα 20). 
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Εικόνα 20: Πρότυπη ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS υποστήριξης των ΓΕ 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Η αρχική δραστηριότητα της πρότυπης ακολουθίας αφορούσε το 

καλωσόρισμα και την ενημέρωση των φοιτητών για τον τίτλο του θέματος 

της ακολουθίας. Υλοποιήθηκε μέσω της δραστηριότητας «Πίνακας 

Ανακοινώσεων» του LAMS. 

 Η επόμενη δραστηριότητα ενημέρωνε τους φοιτητές για το σκοπό, τις 

προαπαιτούμενες γνώσεις, τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από 

την ολοκλήρωσή της και παρείχε την περιγραφή του θέματος της 

ακολουθίας. Υλοποιήθηκε μέσω της δραστηριότητας «Πίνακας 

Ανακοινώσεων» του LAMS. 

 Στη συνέχεια μέσω της κατάλληλης δραστηριότητας παρέχονταν οι 

απαραίτητοι πόροι (έγγραφα pdf, υπερσύνδεσμοι κλπ.) που σχετίζονταν με 

το κομμάτι της ΓΕ, το οποίο πραγματευόταν η συγκεκριμένη ακολουθία 

LAMS. Οι πόροι αυτοί συνοδεύονταν από κατάλληλα παραδείγματα και 

αντιπαραδείγματα και παρείχαν τις απαραίτητες επεξηγήσεις στα δύσκολα 

σημεία. Υλοποιήθηκε μέσω της δραστηριότητας «Πίνακας Ανακοινώσεων» 

του LAMS. 
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 Άλλη μία δραστηριότητα παρείχε και επεξηγούσε μία προτεινόμενη δομή 

για την ανάπτυξη του θέματος της ΓΕ, έτσι ώστε οι φοιτητές να 

διευκολυνθούν στην προσέγγιση του θέματος της ΓΕ. Υλοποιήθηκε μέσω 

της δραστηριότητας «Πίνακας Ανακοινώσεων» του LAMS. 

 Ακολουθούσε μία σύνθετη δραστηριότητα, η οποία αποτελούνταν από μία 

δραστηριότητα που παρείχε τα αρχεία μίας παλαιότερης υποδειγματικά 

λυμένης εργασίας, που είχε παρόμοιο θέμα με αυτό της τρέχουσας ΓΕ. Οι 

φοιτητές παρακινούνταν να μελετήσουν το θέμα και τη λύση της παλιάς ΓΕ 

και καλούνταν μέσω μίας δραστηριότητας ασύγχρονης συζήτησης (forum) 

να συζητήσουν για τις ομοιότητες και τις διαφορές και να εκφράσουν τις 

απορίες τους σχετικά με τη ΓΕ. Υλοποιήθηκε μέσω της σύνθετης 

δραστηριότητας «Πόροι και Συζήτηση» του LAMS. 

 Στη συνέχεια μέσω μίας ή δύο δραστηριοτήτων προτεινόταν στους 

φοιτητές η μελέτη συγκεκριμένων κομματιών του έντυπου υλικού του 

μαθήματος, καθώς και συμπληρωματικές πηγές και πόροι, που σχετίζονταν 

με το εκπαιδευτικό λογισμικό που έπρεπε να αξιοποιήσουν οι φοιτητές στη 

ΓΕ. Υλοποιήθηκε μέσω της δραστηριότητας «Πίνακας Ανακοινώσεων» του 

LAMS. 

 Επίσης, με μία σύνθετη δραστηριότητα παρέχονταν τα αρχεία εκμάθησης 

του σχετικού εκπαιδευτικού λογισμικού με αναλυτικές οδηγίες, ενώ επίσης 

οι φοιτητές καλούνταν να εκτελέσουν με αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό 

τα αρχεία της παλαιότερης υποδειγματικά λυμένης ΓΕ και στη συνέχεια να 

συμμετέχουν σε μία δραστηριότητα ασύγχρονης συζήτησης, στην οποία 

έπρεπε να σχολιάσουν την προσέγγιση της λυμένης ΓΕ προτείνοντας 

κάποια εναλλακτική προσέγγιση. Επίσης, μπορούσαν να συζητήσουν για τα 

σημεία που τους δυσκόλεψαν, να εκφράσουν απορίες ή ό,τι άλλο 

επιθυμούσαν σχετικά με τη ΓΕ. Υλοποιήθηκε μέσω της σύνθετης 

δραστηριότητας «Πόροι και Συζήτηση» του LAMS. 

 Ακολουθούσε μία μεταγνωστική δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης, που 

αξιοποιώντας τη στρατηγική των γνωστικών συγκρούσεων, έθετε 
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ερωτήματα σχετικά με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενέργειες και 

καταστάσεις που αφορούσαν την ανάπτυξη του θέματος της ΓΕ και 

πρότεινε κάποιες έτοιμες απαντήσεις ή ζητούσε από τους ίδιους τους 

φοιτητές να πληκτρολογήσουν την απάντησή τους. Έτσι οι φοιτητές 

μπορούσαν να αξιολογήσουν την πρόοδο και την κατανόησή τους. Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν είχε χρονικό περιορισμό ούτε περιορισμό 

στις προσπάθειες εκτέλεσης, αλλά είχε βαθμολόγηση. Μετά από την 

απάντηση καθεμίας από τις προτεινόμενες προβληματικές καταστάσεις της 

δραστηριότητας αυτοαξιολόγησης, φανερώνονταν οι σωστές και οι λάθος 

επιλογές, ενώ μέσω κατάλληλης ανατροφοδότησης παρέχονταν κατάλληλη 

τεκμηρίωση. Στο τέλος της δραστηριότητας, παρεχόταν η συνολική 

βαθμολόγηση με κατάλληλα σχόλια ενθάρρυνσης ή προτάσεις για τη 

μελέτη κάποιων συγκεκριμένων τμημάτων του υλικού. Υλοποιήθηκε μέσω 

της δραστηριότητας «Αξιολόγηση» του LAMS. 

 Στη συνέχεια ακολουθούσε μία δραστηριότητα αξιολόγησης της συνολικής 

ακολουθίας LAMS, στην οποία οι φοιτητές ενθαρρύνονταν να παρέχουν 

σχόλια σχετικά με τα στοιχεία της ακολουθίας LAMS που τους αρέσανε και 

τα στοιχεία που δεν τους αρέσανε και να προτείνουν βελτιώσεις για τις 

μελλοντικές ακολουθίες LAMS. Υλοποιήθηκε μέσω της δραστηριότητας 

«Έρευνα» του LAMS. 

 Η τελευταία δραστηριότητα παρείχε μία σύνοψη των κρίσιμων ζητημάτων 

της ΓΕ που πραγματευόταν η ακολουθία LAMS και αποχαιρέτιζε τους 

φοιτητές. Υλοποιήθηκε μέσω της δραστηριότητας «Πίνακας 

Ανακοινώσεων» του LAMS. 

Με βάση την πρότυπη ακολουθία LAMS κατασκευάστηκαν οι οκτώ (8) ακολουθίες 

LAMS που αφορούσαν τις δύο (2) πρώτες ΓΕ της ΠΛΗ37, απαιτώντας για κάθε 

διαφορετική ακολουθία LAMS να τροποποιηθούν κατάλληλα μόνο τα περιεχόμενα 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων (όπως κείμενα και πόροι) και όχι ο τύπος ή η 

σειρά-ροή των μαθησιακών δραστηριοτήτων της ακολουθίας LAMS. 
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Έτσι, για την υποστήριξη της 1ης ΓΕ της ΘΕ ΠΛΗ37 κατασκευάστηκαν τέσσερεις (4) 

διαδοχικές, αλλά ανεξάρτητες ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS. 

Βασικός στόχος ήταν οι φοιτητές μέσω των ακολουθιών LAMS να μελετήσουν και να 

αναδομήσουν ένα πραγματικό εκπαιδευτικό σενάριο, που ενσωμάτωνε κάποιο 

εκπαιδευτικό λογισμικό. Αυτές οι ακολουθίες LAMS αφορούσαν τα εξής θέματα 

σχεδίασης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου: 

 1η ακολουθία LAMS - Δραστηριότητες γνωστικής και ψυχολογικής 

προετοιμασίας 

 2η ακολουθία LAMS - Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού 

αντικειμένου 

 3η ακολουθία LAMS - Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού 

αντικειμένου 

 4η ακολουθία LAMS - Δραστηριότητες αξιολόγησης 

Στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 21 ως Εικόνα 24) φαίνονται οι ακολουθίες 

μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS που αφορούσαν την 1η ΓΕ. 

 
Εικόνα 21: Ακολουθία LAMS δραστηριοτήτων γνωστικής και ψυχολογικής 

προετοιμασίας σεναρίου 
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Εικόνα 22: Ακολουθία LAMS δραστηριοτήτων διδασκαλίας γνωστικού 

αντικειμένου σεναρίου 

 

 
Εικόνα 23: Ακολουθία LAMS δραστηριοτήτων εμπέδωσης γνωστικού 

αντικειμένου σεναρίου 
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Εικόνα 24: Ακολουθία LAMS δραστηριοτήτων αξιολόγησης σεναρίου 

Για την υποστήριξη της 2ης ΓΕ της ΘΕ ΠΛΗ37 κατασκευάστηκαν επίσης τέσσερεις 

(4) διαδοχικές, αλλά ανεξάρτητες ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, 

με βασικό στόχο την μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης κατάλληλων φύλλων 

εργασιών, που βασίζονταν στο σενάριο της πρώτης ΓΕ. Αυτές οι ακολουθίες LAMS 

αφορούσαν τα εξής θέματα σχεδίασης ενός φύλλου εργασίας: 

 1η ακολουθία LAMS - Δραστηριότητες γνωστικής και ψυχολογικής 

προετοιμασίας 

 2η ακολουθία LAMS - Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού 

αντικειμένου 

 3η ακολουθία LAMS - Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού 

αντικειμένου 

 4η ακολουθία LAMS - Δραστηριότητες αξιολόγησης μαθητών 

Στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 25 ως Εικόνα 28) φαίνονται οι ακολουθίες 

μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS που αφορούσαν τη 2η ΓΕ. 
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Εικόνα 25: Ακολουθία LAMS δραστηριοτήτων γνωστικής και ψυχολογικής 

προετοιμασίας φύλλου εργασίας 

 

 
Εικόνα 26: Ακολουθία LAMS δραστηριοτήτων διδασκαλίας γνωστικού 

αντικειμένου φύλλου εργασίας 
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Εικόνα 27: Ακολουθία LAMS δραστηριοτήτων εμπέδωσης γνωστικού 

αντικειμένου φύλλου εργασίας 

 

 
Εικόνα 28: Ακολουθία LAMS δραστηριοτήτων αξιολόγησης μαθητών φύλλου 

εργασίας 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι οι φοιτητές δεν ήταν υποχρεωμένοι να 

εκτελέσουν με τη σειρά τις ακολουθίες LAMS της καθεμίας ΓΕ. Για παράδειγμα, ήταν 

δυνατόν κάποιος φοιτητής να εκτελέσει την πρώτη ακολουθία LAMS της πρώτης ΓΕ, 

να παραλείψει τη δεύτερη και την τρίτη ακολουθία και να συνεχίσει με την τέταρτη. 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή των φοιτητών στις ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων του LAMS ήταν καθαρά προαιρετική. 
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4.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά του LAMS που Εγκαταστάθηκε 

Το LAMS μπορεί είτε να εγκατασταθεί ως ανεξάρτητη πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης είτε να ενσωματωθεί σε κάποια άλλη πλατφόρμα, όπως το Moodle. Στην 

παρούσα έρευνα ενσωματώθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα εξΑΕ Moodle της ΘΕ 

ΠΛΗ37. Το βασικό πλεονέκτημα που παρέχει αυτή η επιλογή είναι ότι οι φοιτητές 

δεν χρειάστηκε να δημιουργήσουν λογαριασμό σύνδεσης στο LAMS κατά την πρώτη 

σύνδεσή τους ούτε να χρησιμοποιούν τα συνθηματικά τους, προκειμένου να 

εκτελέσουν τις σχετικές μαθησιακές δραστηριότητες. Τις λειτουργίες αυτές 

αναλάμβανε να εκτελέσει αυτόματα και με διαφανή τρόπο η ίδια η πλατφόρμα 

Moodle όταν οι φοιτητές επέλεγαν να εκτελέσουν μία μαθησιακή δραστηριότητα 

LAMS μέσα από το περιβάλλον του Moodle. 

Το LAMS έχει αναπτυχθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού Java, προκειμένου να 

είναι συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα. Είναι ανοικτού κώδικα, που 

σημαίνει ότι δεν απαιτείται η αγορά του, ενώ όπως και τα περισσότερα δικτυακά 

προγράμματα ανοικτού κώδικα, συνεργάζεται με τη γλώσσα PHP, τον Apache web 

server και τη βάση δεδομένων MySql. Πιο συγκεκριμένα, τα προαπαιτούμενα για 

την εγκατάσταση του LAMS v2.3.4, που χρησιμοποιήθηκε, είναι τουλάχιστον: 

 Λειτουργικό σύστημα Windows, Linux, MacOS, 

 Java Sun JDK v1.5.x ή 1.6.x, 

 MySQL v5.x, 

 Apache Web Server v2.x, 

 PHP v5.x και  

 Openfire (πρώην Wildfire) Jabber Chat Server v2.x (για χρήση του Chat) 

Από την πλευρά τους οι χρήστες για να εκτελέσουν τις δραστηριότητες LAMS 

πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον: 

 οποιοδήποτε φυλλομετρητή, 

 Adobe Flash Player v7.x και  

 Java Sun JRE v1.5.x. 
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Βέβαια, όλοι οι σύγχρονοι φυλλομετρητές διαθέτουν ενσωματωμένη υποστήριξη 

τόσο για τον Flash Player όσο και για την εκτέλεση Java κώδικα. 

Για τις ανάγκες της ΘΕ ΠΛΗ37, εγκαταστάθηκε η έκδοση 2.3.4 του LAMS σε ένα 

ανεξάρτητο μηχάνημα με IP: 150.140.160.79, που βρισκόταν στο «Τμήμα Επιστημών 

της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία», του Πανεπιστημίου 

Πατρών. Το μηχάνημα αυτό λειτουργούσε ως LAMS Server και η πρόσβαση 

επιτυγχάνονταν μέσω του URL: http://150.140.160.79:8180/lams.  Η ενσωμάτωση 

του LAMS (αποκαλείται και με τον όρο «ολοκλήρωση») στην πλατφόρμα Moodle 

v1.9.9+ της ΘΕ ΠΛΗ37, έγινε εγκαθιστώντας ένα ειδικό κομμάτι κώδικα του LAMS 

(που αποκαλείται LAMS Module) στο Moodle και κάνοντας τις απαραίτητες 

ρυθμίσεις στο LAMS και το Moodle. Το Moodle ήταν εγκατεστημένο σε διαφορετικό 

μηχάνημα με την ίδια IP (150.140.160.79), αλλά με διαφορετική θύρα (port), ενώ η 

πρόσβαση επιτυγχάνονταν μέσω του URL: http://150.140.160.79/moodle. Τη 

διαδικτυακή σύνδεση παρείχε το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά από σχετική αίτηση. 

Παρακάτω (Εικόνα 29) απεικονίζεται η ενσωμάτωση του LAMS στο Moodle. 

 
Εικόνα 29: Ενσωμάτωση (ολοκλήρωση) LAMS – Moodle 

 

http://150.140.160.79:8180/lams
http://150.140.160.79/moodle
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Το μηχάνημα στο οποίο εγκαταστάθηκε το LAMS v2.3.4 είχε τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu Server v10.04 

 Moodle v1.9.9+ (build 20100922) 

 Java Sun JDK v1.6 

 MySql v5.1.41 

 Apache web server v2.2.14 

 PHP ν5.3.2-1 

 Openfire Chat Server v2.6.2 

Το συγκεκριμένο μηχάνημα συνδέθηκε με UPS και ρυθμίστηκε να λαμβάνει 

τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων καταγραφής του LAMS, επειδή έπρεπε 

να βρίσκεται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια όλου του ακαδημαϊκού έτους 2010-

2011 και επειδή παλαιότερα είχαν αναφερθεί πτώσεις τάσης και παροδικές 

διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο που στεγαζόταν. Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί ότι προέκυψαν δύο σημαντικά προβλήματα που επηρέασαν την 

παρούσα έρευνα.  

 Κατά τη διάρκεια κάποιων Σαββατοκύριακων παρουσιάστηκαν 

γενικευμένες και παρατεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης πολλών 

κτηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση 

των φοιτητών στις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS. Έτσι προκλήθηκε 

πολλές φορές ο απότομος τερματισμός της λειτουργίας του συγκεκριμένου 

μηχανήματος. 

 Στα μέσα του ακαδημαϊκού έτους, ο σκληρός δίσκος του μηχανήματος που 

φιλοξενούσε το LAMS Server καταστράφηκε, πιθανότατα εξαιτίας των 

πολλών απότομων τερματισμών που οφείλονταν στις διακοπές ρεύματος. 

Αυτό είχε σαν άμεση συνέπεια να χαθούν τα αρχεία καταγραφής, οπότε 

χρειάστηκε να γίνει ανάκτησή τους από το πιο πρόσφατο αντίγραφο 

ασφαλείας. 
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5 Ανάλυση Δεδομένων – Αποτελέσματα 

Στην ενότητα αυτή παραθέτονται τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν μέσω των 

ερωτηματολογίων, των συνεντεύξεων και των αρχείων καταγραφής του LAMS 

(μέσω της δυνατότητας εξαγωγής του φακέλου εργασιών που παρέχει το 

περιβάλλον εποπτείας του LAMS) και του Moodle, ενώ επίσης, εξάγονται και κάποια 

χρήσιμα αρχικά συμπεράσματα.  

Για την περιγραφή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της 

περιγραφικής στατιστικής, όπου τα αποτελέσματα οργανώνονται σε πίνακες και 

γίνεται μία πρώτη περιγραφή τους. Επίσης, για την ανάλυση της συμμετοχής των 

φοιτητών στις ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS και στις επιμέρους 

δραστηριότητες χρησιμοποιούνται γραφήματα-ραβδογράμματα, τα οποία 

χρησιμεύουν στην καλύτερη κατανόηση και στη σύγκριση των στοιχείων που 

αφορούν τη συμμετοχή. Επιπλέον, για το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα 

χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της στατιστικής ανάλυσης για να ελέγξουμε αν υπάρχει 

συσχέτιση της συμμετοχής των φοιτητών στις ακολουθίες LAMS με τις επιδόσεις 

τους στις δύο πρώτες ΓΕ της ΘΕ ΠΛΗ37. 

Μόλις ολοκληρώθηκε η ύλη της ΘΕ ΠΛΗ37, αρχικά ζητήθηκε από τους φοιτητές να 

συμπληρώσουν ανώνυμα και μέσω διαδικτύου ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε 

τις αντιλήψεις και τις στάσεις τους για την παιδαγωγική καταλληλότητα 

(παιδαγωγική αξιολόγηση) των ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, 

ενώ στη συνέχεια επιλέχθηκαν κάποιοι φοιτητές για να συμμετέχουν σε 

συνεντεύξεις, προκειμένου να συγκεντρωθούν κάποια επιπλέον στοιχεία 

αναφορικά με την αξιολόγηση των ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων του 

LAMS. 

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν τελικά 27 σε σύνολο 62 φοιτητών, δηλαδή 

ποσοστό περίπου 44%, το οποίο κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό, αν λάβουμε υπόψη 

το γεγονός ότι η συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ήταν 

προαιρετική για τους φοιτητές και ότι η διαδικασία αυτή διεξήχθη λίγο πριν τις 
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τελικές εξετάσεις της ΘΕ ΠΛΗ37. Επίσης, στις συνεντεύξεις κλήθηκαν να 

συμμετέχουν 12 άτομα, εκ των οποίων οι 2 δεν συμμετείχαν λόγω προσωπικών 

υποχρεώσεων, οπότε συγκεντρώθηκαν τελικά οι απαντήσεις από 10 άτομα. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 18 ερωτήσεις κλειστού τύπου, από τις 

οποίες προέκυψαν οι μεταβλητές που αφορούσανε τις αντιλήψεις και τις στάσεις 

των φοιτητών σχετικά με τις ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS (σε 

κλίμακα Likert 1-5, «Καθόλου» - «Πάρα πολύ» αντίστοιχα). Οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου σχετίζονταν με την αξιολόγηση της παιδαγωγικής 

καταλληλότητας των ακολουθιών LAMS και αφορούσαν τους εξής άξονες: 

1. Προφίλ συμμετεχόντων - δημογραφική ανάλυση 

2. Ανάλυση περιεχομένου - πόρων 

3. Ανάλυση στόχων 

4. Οργάνωση - σχεδίαση 

5. Στρατηγική μάθησης 

Επίσης, η συνέντευξη ήταν ημιδομημένου τύπου με τους εξής άξονες – ερωτήσεις: 

 Αν είχανε δυσκολίες/προβλήματα στην χρήση του LAMS και των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

 Τι τους άρεσε και τους έδωσε κίνητρο να ολοκληρώσουν τις 

δραστηριότητες LAMS. 

 Τι δεν τους άρεσε και τους απέτρεψε να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες 

LAMS. 

 Γιατί δεν αξιοποιήσανε τις κοινωνικές δυνατότητες των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων του LAMS. 

 Αν υιοθετήσανε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων στην εκπόνηση των ΓΕ. 

 Αν τους άρεσε η παιδαγωγική προσέγγιση που υιοθετήθηκε μέσω των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS για την υποστήριξη των ΓΕ. 
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 Προτάσεις βελτίωσης των δραστηριοτήτων LAMS και της παιδαγωγικής 

προσέγγισης. 

 Γενικότερος σχολιασμός της συνολικής εμπειρίας από την ενασχόληση με 

τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS. 

Σε μια τρίτη φάση της ανάλυσής μας, αξιοποιήθηκαν τα αρχεία καταγραφής του 

LAMS και του Moodle, τα οποία παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες για τη συμμετοχή 

των φοιτητών στις ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων του LAMS. Τέλος, τα 

αρχεία καταγραφής αξιοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες των 

φοιτητών στις δύο πρώτες ΓΕ για τη διεξαγωγή στατιστικού ελέγχου συσχέτισης της 

συμμετοχής και των επιδόσεών τους στις αντίστοιχες ΓΕ. 

5.1 Αντιλήψεις Φοιτητών για τις Μαθησιακές Δραστηριότητες 

LAMS 

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις αντιλήψεις των φοιτητών για το 

διαδικτυακό περιβάλλον LAMS της ΘΕ ΠΛΗ37 κάναμε χρήση τόσο του 

ερωτηματολογίου, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά οι φοιτητές 

μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, όσο και των απαντήσεων που δόθηκαν στις 

συνεντεύξεις, που πραγματοποιήθηκαν μέσω Skype σε επιλεγμένο δείγμα 

φοιτητών. 

Παρακάτω παραθέτουμε αρχικά την περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

που αφορούν το προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, πρότερη εμπειρία στην 

ηλεκτρονική μάθηση και στο LAMS). 

Πίνακας 4: Φύλο 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Άνδρας 19 70,4 

Γυναίκα 8 29,6 

Σύνολο 27 100,0 
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Διαπιστώνουμε ότι στην έρευνα μας σχετικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες 

LAMS, συμμετείχε δείγμα 27 φοιτητών, που αποτελούνταν από 19 άνδρες και 8 

γυναίκες (Πίνακας 4). 

Πίνακας 5: Ηλικιακή ομάδα 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

18 - 25 0 0,0 

26 – 35 9 33,3 

36 – 45 16 59,3 

46 – 55 2 7,4 

Άνω των 55 0 0,0 

Σύνολο 27 100,0 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 5) φαίνεται πως η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (ποσοστό 92,6%) ήταν μεταξύ 26 με 45. 

Πίνακας 6: Τμήμα 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

ΑΘΗ-1 14 51,9 

ΘΕΣ-1 13 48,1 

Σύνολο 27 100,0 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6) φαίνεται πως στην έρευνα συμμετείχε 

περίπου ίδιος αριθμός φοιτητών και από τα δύο τμήματα της ΘΕ ΠΛΗ37. 

Πίνακας 7: Ικανότητα χρήσης τεχνολογιών διαδικτύου 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Χαμηλή 0 0,0 

Μέτρια 1 3,7 
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Καλή 6 22,2 

Πολύ καλή 11 40,8 

Άριστη 9 33,3 

Σύνολο 27 100,0 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 7) φαίνεται πως η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (74,1%) κρίνει ότι έχει άριστη ή πολύ καλή την ικανότητα χρήσης 

των τεχνολογιών του Διαδικτύου, ποσοστό 22,2% καλή, ενώ μόλις ένας φοιτητής 

(ποσοστό 3,7%) μέτρια. 

Πίνακας 8: Πρότερη εμπειρία στην ηλεκτρονική μάθηση 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 6 22,2 

Λίγο 4 14,8 

Αρκετά 7 26,0 

Πολύ 8 29,6 

Πάρα πολύ 2 7,4 

Σύνολο 27 100,0 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 8) φαίνεται ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (ποσοστό 63,0%) δήλωσε ότι είχε αρκετή ως πάρα πολύ πρότερη 

εμπειρία στην ηλεκτρονική μάθηση, σε αντίθεση με το 37,0%, που δήλωσε πως είχε 

λίγη ή καθόλου πρότερη εμπειρία στην ηλεκτρονική μάθηση. 

Πίνακας 9: Πρότερη ενασχόληση με το LAMS 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 23 85,2 

Λίγο 3 11,1 
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Αρκετά 0 0,0 

Πολύ 1 3,7 

Πάρα πολύ 0 0,0 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση αναφορικά με την ενασχόληση με το LAMS πριν της έναρξη της ΘΕ 

ΠΛΗ37, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (ποσοστό 96,2%) δήλωσε ότι είτε 

δεν είχε ασχοληθεί καθόλου είτε είχε ασχοληθεί λίγο (Πίνακας 9). Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι φοιτητές γνωρίσανε το LAMS μέσω της ΘΕ ΠΛΗ37 

και δεν είχανε διαμορφωμένες πρότερες αντιλήψεις και στάσεις για αυτό. 

Στη συνέχεια, ακολουθούν πίνακες που παρουσιάζουν τις απαντήσεις των 

φοιτητών στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αναφορικά με τις αντιλήψεις τους 

για τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, ακολουθούμενες από τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις της συνέντευξης. 

Πίνακας 10: Σαφήνεια διατύπωσης στόχων 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 0 0,0 

Λίγο 1 3,7 

Αρκετά 3 11,1 

Πολύ 19 70,4 

Πάρα πολύ 4 14,8 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση αναφορικά με τη διατύπωση των μαθησιακών στόχων των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, η πλειοψηφία των φοιτητών (ποσοστό 85,2%) 

δήλωσε ότι ήταν πολύ ή πάρα πολύ ξεκάθαρα διατυπωμένα, ποσοστό 11,1% 

δήλωσε αρκετά, ενώ μόλις ένας φοιτητής (ποσοστό 3,7%) δήλωσε λίγο (Πίνακας 10). 
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Πίνακας 11: Δόμηση σε ενότητες και επίτευξη στόχων 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 0 0,0 

Λίγο 1 3,7 

Αρκετά 5 18,5 

Πολύ 15 55,6 

Πάρα πολύ 6 22,2 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση αναφορικά με τη δόμηση του διδακτικού περιεχομένου των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS σε ενότητες μέσω των οποίων επιτυγχάνονταν 

οι στόχοι των δραστηριοτήτων, η πλειοψηφία των φοιτητών (ποσοστό 77,8%) 

δήλωσε πως το περιεχόμενο ήταν πολύ ως πάρα πολύ ικανοποιητικά δομημένο 

βοηθώντας στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων, ένα ποσοστό 18,5% δήλωσε 

αρκετά, ενώ μόλις ένας φοιτητής (ποσοστό 3,7%) δήλωσε λίγο (Πίνακας 11). 

Πίνακας 12: Πληρότητα περιεχομένου και πόρων 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 0 0,0 

Λίγο 1 3,7 

Αρκετά 8 29,6 

Πολύ 15 55,6 

Πάρα πολύ 3 11,1 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση αναφορικά με την πληρότητα του διδακτικού περιεχομένου και των 

παρεχόμενων πόρων των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, η πλειοψηφία των 

φοιτητών (ποσοστό 66,7%) δήλωσε ότι ήταν πολύ ως πάρα πολύ πλήρεις, ένα 
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ποσοστό 29,6% δήλωσε αρκετά, ενώ μόλις ένας φοιτητής (ποσοστό 3,7%) δήλωσε 

λίγο (Πίνακας 12). 

Πίνακας 13: Παροχή καθοδήγησης 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 0 0,0 

Λίγο 3 11,1 

Αρκετά 4 14,8 

Πολύ 17 63,0 

Πάρα πολύ 3 11,1 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση αναφορικά με την καθοδήγηση που παρείχαν οι μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS στη μελέτη για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών, η 

πλειοψηφία των φοιτητών (ποσοστό 74,1%) δήλωσε ότι ήταν πολύ ως πάρα πολύ 

ικανοποιητική, ένα ποσοστό 14,8% των φοιτητών δήλωσε αρκετά, ενώ μόλις το 

11,1% δήλωσε λίγο (Πίνακας 13). 

Πίνακας 14: Παροχή κινήτρων για ενεργητική μάθηση 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 2 7,4 

Λίγο 1 3,7 

Αρκετά 8 29,6 

Πολύ 9 33,3 

Πάρα πολύ 7 26,0 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση αναφορικά με το αν οι μαθησιακές δραστηριότητες LAMS παρείχαν 

κίνητρα για ενεργητική προσέγγιση της μάθησης, η πλειοψηφία των φοιτητών 
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(ποσοστό 59,3%) δήλωσε πολύ ως πάρα πολύ, ένα ποσοστό 29,6% δήλωσε αρκετά, 

ενώ μόλις το 11,1% δήλωσε λίγο ως καθόλου (Πίνακας 14). 

Πίνακας 15: Ικανοποίηση με το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 2 7,4 

Λίγο 2 7,4 

Αρκετά 11 40,8 

Πολύ 9 33,3 

Πάρα πολύ 3 11,1 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση σχετικά με το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων LAMS, το 44,4% των φοιτητών δήλωσε ότι ήταν πολύ ως πάρα 

πολύ ικανοποιητικό, το 40,8% δήλωσε αρκετά, ενώ μόλις ένα ποσοστό 14,8% των 

φοιτητών δήλωσε λίγο ή καθόλου (Πίνακας 15). 

Πίνακας 16: Αποτελεσματικότητα δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 0 0,0 

Λίγο 1 3,7 

Αρκετά 10 37,0 

Πολύ 11 40,8 

Πάρα πολύ 5 18,5 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων 

αυτοαξιολόγησης των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, η πλειοψηφία των 

φοιτητών (ποσοστό 59,3%) δήλωσε ότι ήταν πολύ ως πάρα πολύ αποτελεσματικές 
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παρέχοντας χρήσιμες ανατροφοδοτήσεις, το 37,0% δήλωσε αρκετά, ενώ μόλις ένας 

φοιτητής (ποσοστό 3,7%) δήλωσε λίγο (Πίνακας 16). 

Πίνακας 17: Χρησιμότητα τεχνικής ανάλυσης παλαιοτέρων εργασιών 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 1 3,7 

Λίγο 2 7,4 

Αρκετά 10 37,1 

Πολύ 9 33,3 

Πάρα πολύ 5 18,5 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση αναφορικά με την χρησιμότητα της τεχνικής ανάλυσης και 

επεξήγησης παλαιοτέρων εργασιών στην ευκολότερη κατανόηση και εκπόνηση των 

γραπτών εργασιών, που ενσωμάτωναν οι μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, η 

πλειοψηφία των φοιτητών (ποσοστό 51,8%) δήλωσε ότι ήταν πολύ ως πάρα πολύ 

χρήσιμη, ένα ποσοστό 37,1% των φοιτητών δήλωσε αρκετά, ενώ μόλις το 11,1% 

δήλωσε λίγο ως καθόλου (Πίνακας 17). 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των περισσότερων 

φοιτητών στις ερωτήσεις της συνέντευξης, όπου χαρακτήρισαν ως εύστοχη και 

αποτελεσματική τη συγκεκριμένη τεχνική και δηλώσανε ότι τους βοήθησε να 

προσεγγίσουν ευκολότερα τα θέματα των γραπτών εργασιών, καθοδηγώντας τους 

και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο μελέτης. Μόνο ένας φοιτητής, αν και θεώρησε 

εύστοχη τη συγκεκριμένη προσέγγιση, δήλωσε ότι θα προτιμούσε την εμβάθυνση 

σε έννοιες.  

Επιπλέον, οι φοιτητές πρότειναν κάποιες βελτιώσεις της συγκεκριμένης 

προσέγγισης. Ένας φοιτητής πρότεινε να αναρτηθούν πρότυπες εργασίες, οι οποίες 

να έχουν γραφτεί από καθηγητές, ενώ ένας άλλος πρότεινε οι παλαιότερες 

πρότυπες εργασίες να δίνονται είτε αποκλειστικά μέσω του LAMS είτε παράλληλα 
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μέσω του LAMS και του Moodle, αλλά με χρονική διαφορά. Επίσης, δύο φοιτητές, 

εξέφρασαν την άποψη ότι θα είχε πολύ μεγάλο όφελος για τους φοιτητές αν τους 

ζητούνταν, ως τμήμα κάποιας εργασίας, να εμπλακούν στη σχεδίαση και υλοποίηση 

μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσω του LAMS. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις 

ακόλουθες απαντήσεις των φοιτητών: 

Φοιτητής 4: «Πολύ χρήσιμη και αποδοτική η συγκεκριμένη προσέγγιση, ειδικά για 

την περίπτωση του ΕΑΠ. Κάνει εύκολη και γρήγορη την ενασχόληση με το υλικό των 

εργασιών, εξοικονομώντας κόπο και χρόνο για τους φοιτητές και βοηθώντας την 

εμπέδωση και επανάληψη της ύλης». 

Φοιτητής 6: «Ναι, την παρουσίαση και ανάλυση πρότυπων που έχουν συγγραφεί 

από καθηγητές ή από ήδη ολοκληρωμένα και χρησιμοποιούμενα έργα». 

Φοιτητής 7: «Ήταν πολύ καλή και χρήσιμη προσέγγιση με προκαθορισμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Εναλλακτικά, ίσως να ήταν καλύτερα οι υποδειγματικές 

παλαιότερες εργασίες να δίνονταν αποκλειστικά μέσω του LAMS, ώστε οι φοιτητές 

να είχανε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και να μην δίνονταν παράλληλα και 

στο LAMS και στο Moodle. Ωστόσο αυτό δεν επιτρέπεται από το ίδιο το σύστημα 

μάθησης του ΕΑΠ. Άλλη μέθοδος θα ήταν να δίνονταν παράλληλα αλλά με χρονική 

διαφορά. Πχ πρώτα μόνο σε LAMS και 1 εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας 

παράδοσης των εργασιών να δίνονταν και αυτούσιες οι παλαιότερες λύσεις μέσω 

Moodle. Ωστόσο, και αυτό ίσως να μην επιτρεπόταν από το ίδιο το ΕΑΠ». 

Φοιτητής 8: «Νομίζω ότι η προσέγγιση αυτή ήταν από τα δυνατά σημεία των 

δραστηριοτήτων. Πιστεύω ότι κάποιο μέρος της 1ης ή 2ης εργασίας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση κάποιων δραστηριοτήτων Lams. Αυτό θα 

βοηθήσει στην καλύτερη εμπέδωση και στη μεγαλύτερη συμμετοχή (η εμπειρία μου 

έδειξε ότι παρόλη την έλλειψη χρόνου, αν ήμασταν υποχρεωμένοι για κάτι –πχ 

εργασία– οι περισσότεροι ασχολούμασταν με αυτό)». 

Φοιτητής 9: «Η προσέγγιση αυτή είναι αρκετά εύστοχη, αλλά εγώ προσωπικά θα 

προτιμούσα εμβάθυνση σε έννοιες και όχι καθοδήγηση για τη δικιά μου εργασία». 
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Παρακάτω ακολουθούν αποκλειστικά οι απαντήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις 

της συνέντευξης αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, επιβεβαιώνοντας τις απαντήσεις τους στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, που οι 

φοιτητές έκριναν ως πλεονεκτήματα και τους άρεσαν ήταν η ευκολία χρήσης και 

πλοήγησης, οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, οι ανατροφοδοτήσεις, η 

επισήμανση και η επεξήγηση των κρίσιμων σημείων, η καλή δόμηση των 

δραστηριοτήτων και η γραμμική ροή των δραστηριοτήτων. Μάλιστα, όλοι οι 

φοιτητές εκτός ενός, ανέφεραν ότι η γραμμική ροή των δραστηριοτήτων 

λειτούργησε ευεργετικά, παρέχοντας καθοδήγηση στην μελέτη για την εκπόνηση 

των γραπτών εργασιών και βοηθώντας στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου. 

Επιπλέον, αρκετοί φοιτητές ανέφεραν ότι οι δραστηριότητες LAMS τους βοήθησαν 

και στην ευκολότερη και γρηγορότερη επανάληψη για την τελική τους εξέταση. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις ακόλουθες απαντήσεις των φοιτητών: 

Φοιτητής 1: «Μου άρεσε η καθοδήγηση που παρείχαν οι δραστηριότητες LAMS 

για την εκπόνηση των εργασιών, η επισήμανση των κρίσιμων σημείων και το 

γεγονός ότι υπήρχαν δραστηριότητες με αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδοτήσεις». 

Φοιτητής 4: «Όλο το σύστημα σου δίνει ένα μαθησιακό πλεονέκτημα έναντι 

κάποιου που δεν το χρησιμοποιεί. Θα ήθελα πολύ να είχα το χρόνο να προσάρμοζα 

τα μαθήματα του υιού μου στο LAMS, που θα πάει στη τετάρτη τάξη Δημοτικού». 

Φοιτητής 5: «Εύκολη πλοήγηση. Πολύ θετικό (μου άρεσε πολύ) το γεγονός της 

γραμμικής ροής των δραστηριοτήτων, που με βοήθησε στην εκπόνηση των 

εργασιών και κυρίως στην τελική επανάληψη πριν τις εξετάσεις, όπου πραγματικά 

γλίτωσα πάρα πολύ χρόνο διαβάσματος. Χρήσιμοι οι παρεχόμενοι πόροι. 

Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για την υλοποίηση των εργασιών, αφού 

καταλάβαινα κατευθείαν τι έπρεπε να κάνω και σε ποιο ακριβώς σημείο της 

εργασίας. Μάλιστα, στην πρώτη εργασία που δεν χρησιμοποίησα εξαρχής το LAMS 

πήρα βαθμό 4, ενώ στη δεύτερη που το χρησιμοποίησα εξαρχής και παράλληλα με 
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το υπόλοιπο υποστηρικτικό υλικό πήρα 9.5 με μικρότερο κόπο και λιγότερες 

απορίες σχετικά με το τι έπρεπε να κάνω». 

Φοιτητής 8: «Ανατροφοδότηση, αυτοαξιολόγηση, φιλικό interface, δεν χρειάζεται 

κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις χρήσης. Ακόμη και η ακολουθιακή μορφή των 

δραστηριοτήτων θεωρώ ότι βοηθάει στην καλύτερη και γρηγορότερη διαχείριση της 

ύλης από τους μαθητές (αντιμετωπίζουν ένα θέμα την φορά, χτίζουν στις πρώτες 

δραστηριότητες για να συνεχίσουν στις επόμενες)». 

Επίσης, οι φοιτητές ρωτήθηκαν για τα στοιχεία των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

LAMS τα οποία δεν τους άρεσαν και τα έκριναν ως μειονεκτήματα. Ένας φοιτητής 

ανέφερε ως μειονέκτημα την χρήση ερωτήσεων-ασκήσεων ανοικτού τύπου, γιατί 

απαιτούσαν περισσότερο χρόνο, ενώ δύο φοιτητές ανέφεραν ως μειονέκτημα το 

γεγονός ότι δεν μπορούσανε να παρακάμψουνε άμεσα κάποια δραστηριότητα και 

ότι δεν τους εξυπηρετούσε η γραμμική καθοδήγηση του LAMS. Άλλοι δύο φοιτητές 

ανέφεραν ότι στο σύνολό τους οι δραστηριότητες LAMS μαζί με το υλικό της 

πλατφόρμας Moodle, προκαλούσανε γνωστική υπερφόρτωση. Ενδεικτικά 

παραθέτουμε τις ακόλουθες απαντήσεις των φοιτητών: 

Φοιτητής 3: «Οι ασκήσεις-ερωτήσεις, που απαιτούν χρόνο (πχ ανοικτού τύπου)». 

Φοιτητής 4: «Θα αναφέρω ως μειονέκτημα κάτι που παρατήρησα για το σύνολο 

της ενότητας. Οι πολλές πηγές πληροφοριών δημιουργούν, στο τέλος της ενότητας, 

τεράστιο όγκο ύλης για διάβασμα, ο οποίος σε πολλά σημεία είναι 

επαναλαμβανόμενος. Αυτό ισχύει και για το LAMS σε σχέση με το σύνολο της 

ενότητας όμως». 

Φοιτητής 7: «Θεωρώ ότι ένα βασικό μειονέκτημα ήταν το γεγονός ότι τα βήματα 

των δραστηριοτήτων ήταν υποχρεωτικά και οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούσανε να 

τα παρακάμψουν με άμεσο τρόπο, πχ με κάποιο πλήκτρο παράκαμψης. Επίσης, δεν 

με εξυπηρετούσε (προσωπική μου άποψη) η γραμμική καθοδήγηση του LAMS. 

Θέλω να έχω την ελευθερία να ρυθμίζω μόνος μου τη σειρά των δραστηριοτήτων 

και να παρακάμπτω όποιες θέλω». 
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5.2 Στάσεις Φοιτητών για τις Μαθησιακές Δραστηριότητες LAMS 

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις στάσεις των φοιτητών αναφορικά 

με τις μαθησιακές δραστηριότητες του LAMS της ΘΕ ΠΛΗ37 κάναμε χρήση τόσο του 

ερωτηματολογίου, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά οι φοιτητές 

μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, όσο και των απαντήσεων που δόθηκαν στις 

συνεντεύξεις, που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Skype σε επιλεγμένο δείγμα 

φοιτητών.  

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, έχει 

παρατηρηθεί ότι οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων για τα συστήματα διαχείρισης 

μάθησης διαμορφώνουν και τη στάση τους σε σχέση με αυτά (Φιλιππίδη, 2008). 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα (Ενότητα 5.1), οι αντιλήψεις των 

φοιτητών της ΘΕ ΠΛΗ37 αναφορικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS ήταν 

πολύ θετικές, γεγονός που προφανώς επηρέασε θετικά και τη στάση τους. 

Πίνακας 18: Γενικότερη συνεισφορά των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 1 3,7 

Λίγο 1 3,7 

Αρκετά 7 26,0 

Πολύ 12 44,4 

Πάρα πολύ 6 22,2 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση του ερωτηματολογίου αναφορικά με τη γενικότερη συνεισφορά των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS στη διαδικασία μάθησης για το γνωστικό 

αντικείμενο της ΘΕ ΠΛΗ37, το 66,6% των φοιτητών δήλωσε ότι οι μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS συνεισφέρανε πολύ ως πάρα πολύ, το 26,0% δήλωσε αρκετά, 

ενώ μόλις 2 φοιτητές (ποσοστό 7,4%) δήλωσαν καθόλου ως λίγο (Πίνακας 18).  
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Οι απαντήσεις των φοιτητών στην ερώτηση αυτή, ουσιαστικά, επικυρώνουν την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ενότητας 

(Ενότητα 5.1), αφού στόχος της συγκεκριμένης ερώτησης ήταν η σύνοψη των 

αντιλήψεων των φοιτητών για τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS. 

Στη συνέχεια, καταγράφονται αρχικά τα αποτελέσματα των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου, που αφορούν τις στάσεις των φοιτητών αναφορικά με τις 

μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, ακολουθούμενα από τις απαντήσεις τους στις 

ερωτήσεις της συνέντευξης. 

Πίνακας 19: Υιοθέτηση στοιχείων των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS στις ΓΕ 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 1 3,7 

Λίγο 2 7,4 

Αρκετά 8 29,6 

Πολύ 11 40,8 

Πάρα πολύ 5 18,5 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση του ερωτηματολογίου, αναφορικά με το βαθμό που οι φοιτητές 

υιοθετήσανε τα παρεχόμενα στοιχεία (όπως ερωτήσεις, ανατροφοδοτήσεις κ.ά.) 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS στις γραπτές εργασίες, το 59,3% των 

φοιτητών δήλωσε ότι τα χρησιμοποίησε πολύ ως πάρα πολύ, το 29,6% αρκετά, το 

7,4% λίγο και μόλις ένας φοιτητής (ποσοστό 3,7%) δήλωσε ότι δεν τα 

χρησιμοποίησε καθόλου (Πίνακας 19). 

Το γεγονός ότι οι φοιτητές αξιοποιήσανε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα 

παρεχόμενα στοιχεία των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, επιβεβαιώνεται και 

από τις απαντήσεις τους στις συνεντεύξεις. Οι φοιτητές δηλώσανε ότι 

χρησιμοποιήσανε κυρίως τη δομή του σεναρίου καθηγητή και των φύλλων 

δραστηριοτήτων μαθητή, που παρουσιάζονταν μέσω των ακολουθιών LAMS, καθώς 
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και κάποιες ερωτήσεις, απαντήσεις και ανατροφοδοτήσεις από τις δραστηριότητες 

αυτοαξιολόγησης των ακολουθιών LAMS, οι οποίες λειτουργήσανε σαν πρότυπα για 

να κατασκευάσουν τις δικές τους ερωτήσεις για τις γραπτές εργασίες. Ενδεικτικά 

παραθέτουμε τις ακόλουθες απαντήσεις των φοιτητών: 

 Φοιτητής 5: «Χρησιμοποίησα κάποια στοιχεία από τις δραστηριότητες 

αυτοαξιολόγησης, όπως κάποιες ερωτήσεις – απαντήσεις και ανατροφοδοτήσεις, τα 

οποία προσάρμοσα στις εργασίες μου και με βοήθησαν επίσης να εξάγω κάποια 

χρήσιμα συμπεράσματα, όπως με την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων κλπ. 

Επίσης, υιοθέτησα την δομή που μας παρέχονταν μέσω του LAMS για την εκπόνηση 

των εργασιών». 

Φοιτητής 6: «Ναι. Η παρεχόμενη δομή που παρουσιαζόταν σχετικά με το τετράδιο 

καθηγητή και μαθητή». 

Φοιτητής 8: «Ναι, ειδικά στην 2η εργασία, ξεκαθάρισαν αρκετά πράγματα για τα 

οποία δεν είχα ξεκαθαρίσει την ακριβή τους έννοια από τα βιβλία. Επίσης κάποιες 

από τις ερωτήσεις των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν σαν πρότυπα για τις 

αντίστοιχες ερωτήσεις  της εργασίας (εμπέδωσης – αξιολόγησης)». 

Πίνακας 20: Επιθυμία για περισσότερες μαθησιακές δραστηριότητες LAMS 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 0 0,0 

Λίγο 4 14,8 

Αρκετά 6 22,2 

Πολύ 8 29,7 

Πάρα πολύ 9 33,3 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση του ερωτηματολογίου, αναφορικά με το αν οι φοιτητές 

επιθυμούσανε περισσότερες μαθησιακές δραστηριότητες LAMS για την υποστήριξη 
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της ΘΕ ΠΛΗ37, το 63,0% των φοιτητών δήλωσε πολύ ως πάρα πολύ, το 22,2% 

δήλωσε αρκετά, ενώ το 14,8% δήλωσε λίγο. Είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι 

κανένας φοιτητής δεν δήλωσε καθόλου (Πίνακας 20). 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των φοιτητών στις 

συνεντεύξεις. Μάλιστα, κάποιοι φοιτητές εκδηλώσανε την επιθυμία να 

χρησιμοποιηθούν μαθησιακές δραστηριότητες LAMS για την υποστήριξη και άλλων 

ΘΕ του ΕΑΠ. Ενδεικτικά, παραθέτουμε τις ακόλουθες απαντήσεις των φοιτητών: 

Φοιτητής 3: «Πρωτότυπη εμπειρία, συνεπώς απέκτησα θετική στάση για το LAMS. 

Γενικά αν υπήρχε παρόμοια προσέγγιση και για τις 12 θεματικές ενότητες του ΕΑΠ, 

θα υπήρχε συνέπεια και εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της ασύγχρονης 

συνεργασίας». 

Φοιτητής 4: «Νομίζω πως ο τρόπος διδασκαλίας της ενότητας, μέσω MOODLE & 

LAMS, είναι ακριβώς αυτό που προσωπικά περίμενα για τον τρόπο διδασκαλίας στο 

ΕΑΠ. Θα πρέπει να προσαρμοστεί αυτός ο τρόπος και στις υπόλοιπες ενότητες, 

ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εκμεταλλευτούν το μαθησιακό πλεονέκτημα που 

παρέχουν τα εργαλεία αυτά». 

Φοιτητής 8: «Οι δραστηριότητες LAMS νομίζω ότι μπορεί να έχουν εφαρμογή και 

σε άλλες ενότητες του ΕΑΠ (πχ. οι online ασκήσεις της ΠΛΗ11 και ΠΛΗ24) τις οποίες 

και θα αναβαθμίσουν. Εγώ θεωρώ ότι μαζί με τη ΠΛΗ42, η ΠΛΗ37 είναι ότι 

αρτιότερο από πλευράς οργάνωσης συνάντησα στο ΕΑΠ. Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ 

καλή δουλειά. Τα συγχαρητήρια μου σε όλους σας». 

5.3 Συμμετοχή Φοιτητών στις Μαθησιακές Δραστηριότητες  LAMS 

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμμετοχή των φοιτητών στις 

μαθησιακές δραστηριότητες LAMS που αφορούσαν τις δύο πρώτες γραπτές 

εργασίες της ΘΕ ΠΛΗ37, αξιοποιήσαμε τα αρχεία καταγραφής του LAMS και της 

πλατφόρμας Moodle, η οποία φιλοξενούσε τις ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων LAMS, καθώς και τις απαντήσεις των φοιτητών στις αντίστοιχες 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. 
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Ενδιαφέρον παρουσίασε η χρονική κατανομή της επισκεψιμότητας των 

ακολουθιών LAMS, τόσο κατά τη διάρκεια των δύο ΓΕ, όσο και πριν την τελική 

εξέταση της ΘΕ ΠΛΗ37. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν μέσω του αρχείου 

καταγραφής της πλατφόρμας Moodle και παρουσιάζονται στα γραφήματα που 

ακολουθούν (Γράφημα 2 και Γράφημα 3), επιβεβαιώνοντας την χρησιμότητα των 

ακολουθιών LAMS για την εκπόνηση των δύο πρώτων ΓΕ και για την επανάληψη 

πριν τις τελικές εξετάσεις της ΘΕ ΠΛΗ37. 

 
Γράφημα 2: Χρονική κατανομή της επισκεψιμότητας των ακολουθιών LAMS της 1ης ΓΕ 

Από το παραπάνω γράφημα (Γράφημα 2) παρατηρούμε ότι η επισκεψιμότητα των 

ακολουθιών LAMS της 1ης ΓΕ μειώνεται σταδιακά τις δύο πρώτες εβδομάδες, αλλά 

πλησιάζοντας την εβδομάδα υποβολής της ΓΕ (4η εβδομάδα), παρουσιάζει μικρή 

σταδιακή αύξηση. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της αυξημένης 

επισκεψιμότητας των ακολουθιών LAMS την εβδομάδα των εξετάσεων. 
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Γράφημα 3: Χρονική κατανομή της επισκεψιμότητας των ακολουθιών LAMS της 2ης ΓΕ 

Παρόμοιες παρατηρήσεις προκύπτουν και για τις ακολουθίες LAMS της 2ης ΓΕ, 

όπως φαίνεται και από το προηγούμενο γράφημα (Γράφημα 3).  

Οι παρατηρήσεις αυτές σχετικά με την χρονική κατανομή της επισκεψιμότητας των 

ακολουθιών LAMS των δύο ΓΕ, επιβεβαιώνουν την χρησιμότητα των ακολουθιών 

LAMS για την εκπόνηση των ΓΕ και για την επανάληψη των φοιτητών πριν τις τελικές 

εξετάσεις της ΘΕ ΠΛΗ37. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα λεγόμενα των φοιτητών 

κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, όπως άλλωστε αναφέρθηκε στις προηγούμενες 

ενότητες (Ενότητα 5.1 και Ενότητα 5.2). 

Αθροίζοντας την επισκεψιμότητα καθεμίας ακολουθίας LAMS στα χρονικά πλαίσια 

καθεμίας ΓΕ, διαπιστώνεται επίσης ότι η συμμετοχή των φοιτητών στις ακολουθίες 

LAMS κυμάνθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και στις δύο ΓΕ. Στο γράφημα που 

ακολουθεί (Γράφημα 4) φαίνεται η συνολική επισκεψιμότητα (πλήθος 

προσβάσεων) καθεμίας ακολουθίας LAMS των δύο ΓΕ. Επισημαίνεται ότι στο 

γράφημα φαίνεται η επισκεψιμότητα στα αντίστοιχα χρονικά πλαίσια των δύο ΓΕ, 

δηλαδή για την 1η ΓΕ αφορά το διάστημα από 24/10/2010 ως 20/11/2010, ενώ για 

την 2η ΓΕ αφορά το διάστημα από 12/12/2010 ως 16/1/2011. 
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Γράφημα 4: Συνολική επισκεψιμότητα ακολουθιών LAMS κατά τη διάρκεια των ΓΕ 

Παρατηρώντας το προηγούμενο γράφημα (Γράφημα 4), διαπιστώνουμε ότι η 

επισκεψιμότητα των ακολουθιών LAMS καθεμίας ΓΕ αφενός διατηρήθηκε σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα, αφετέρου φαίνεται να μειώνεται σταδιακά μεταξύ των 

ακολουθιών.  

Το γεγονός της χαμηλής και σταδιακά μειούμενης επισκεψιμότητας μεταξύ των 

ακολουθιών LAMS καθεμίας ΓΕ οφείλεται σε διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς 

είναι ότι η σχεδίαση των ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS ήταν 

τέτοια ώστε να είναι σύντομες (απαιτώντας 10’-30’ η καθεμία) και να είναι εφικτή η 

ολοκλήρωσή τους με μία μόνο πρόσβαση, προκειμένου να μην κουράζονται οι 

φοιτητές. Υπό αυτήν την έννοια, παρατηρώντας την επισκεψιμότητα της 1ης 

ακολουθίας κάθε ΓΕ, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι σχετικά υψηλή, γεγονός 

που οφείλεται κυρίως στην αρχική περιέργεια-κίνητρο των φοιτητών, η οποία όμως 

με την πάροδο του χρόνου είναι φυσιολογικό να ελαττώνεται, επηρεάζοντας 

ταυτόχρονα την επισκεψιμότητα των ακολουθιών LAMS. Αυτό σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές εκτέλεσαν τις ακολουθίες LAMS με τη λογική 

σειρά που παρουσιάζονταν και στην πλατφόρμα Moodle, ερμηνεύει την σταδιακά 

μειούμενη επισκεψιμότητα μεταξύ των ακολουθιών LAMS. Δεν θα πρέπει να 

ξεχνάμε επίσης ότι οι ακολουθίες LAMS ήταν προαιρετικές, γεγονός που επηρέασε 
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ανάλογα το κίνητρο συμμετοχής και ότι σχεδιάστηκαν με βασικό σκοπό την 

υποστήριξη των φοιτητών στην εκπόνηση των δύο πρώτων ΓΕ, οπότε είχαν 

περιορισμένο χρονικό ορίζοντα και αντικείμενο αναφοράς.  

Η χαμηλή και σταδιακά μειούμενη επισκεψιμότητα μεταξύ των ακολουθιών LAMS 

καθεμίας ΓΕ, καθώς επίσης και η μειωμένη επισκεψιμότητα των ακολουθιών LAMS 

της 2ης ΓΕ συγκριτικά με της 1ης ΓΕ, μπορούν να ερμηνευτούν και από τις απαντήσεις 

των φοιτητών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι οι 

κυριότεροι λόγοι που τους απέτρεψαν να συμμετέχουν ή να ολοκληρώσουν κάποια 

ακολουθία LAMS ήταν η χρονική πίεση, το γεγονός ότι δεν είχαν κατανοήσει την 

χρησιμότητά τους, η αμέλεια, καθώς και το ότι η ΘΕ ΠΛΗ37 και οι ΓΕ ήταν βατές, 

οπότε δεν χρειάζονταν την καθοδήγηση που τους παρείχαν οι ακολουθίες LAMS. 

Τα παραπάνω ενισχύονται και από τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από την 

αξιοποίηση του αρχείου καταγραφής του LAMS. Μελετώντας τα δεδομένα του 

αρχείου καταγραφής του LAMS προκύπτει ότι αρκετοί φοιτητές είτε δεν 

συμμετείχαν καθόλου είτε συμμετείχαν χωρίς όμως να ολοκληρώσουν κάποια από 

τις ακολουθίες LAMS των δύο ΓΕ. Επιπλέον, από αυτούς που συμμετείχαν, λίγοι 

ολοκλήρωσαν και τις τέσσερεις ακολουθίες LAMS καθεμίας ΓΕ. Στους δύο πίνακες 

που ακολουθούν (Πίνακας 21 και Πίνακας 22) φαίνεται το πλήθος των φοιτητών 

που δεν ολοκλήρωσαν καμμία ή ολοκλήρωσαν μία, δύο, τρεις ή τέσσερεις 

ακολουθίες LAMS καθεμίας ΓΕ. 

Πίνακας 21: Ολοκλήρωση ακολουθιών LAMS της 1ης ΓΕ 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καμμία 23 37,1 

Μία 13 21,0 

Δύο 11 17,7 

Τρεις 8 12,9 

Τέσσερεις 7 11,3 
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Σύνολο 62 100,0 

Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 21) φαίνεται ότι 23 φοιτητές (ποσοστό 37,1%) 

δεν ολοκληρώσανε καμία από τις τέσσερεις ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων LAMS της 1ης ΓΕ, ενώ οι υπόλοιποι 39 φοιτητές (ποσοστό 62,9%) 

ολοκληρώσανε τουλάχιστον μία ακολουθία. Από αυτούς, μάλιστα, το 21,0% 

ολοκλήρωσε μόλις μία ακολουθία LAMS, το 17,7% ολοκλήρωσε δύο ακολουθίες 

LAMS, το 12,9% τρεις και μόλις 7 φοιτητές (ποσοστό 11,3%) ολοκληρώσανε και τις 

τέσσερεις ακολουθίες LAMS της 1ης ΓΕ. 

Ανάλογο σκηνικό εκτυλίσσεται και με την ολοκλήρωση των ακολουθιών LAMS της 

2ης ΓΕ, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 22). 

Πίνακας 22: Ολοκλήρωση ακολουθιών LAMS της 2ης ΓΕ 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καμμία 26 41,9 

Μία 8 12,9 

Δύο 12 19,4 

Τρεις 8 12,9 

Τέσσερεις 8 12,9 

Σύνολο 62 100,0 

Από το παραπάνω πίνακα (Πίνακας 22) φαίνεται ότι 26 φοιτητές (ποσοστό 41,9%) 

δεν ολοκληρώσανε καμία από τις τέσσερεις ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων της 2ης ΓΕ, ενώ οι υπόλοιποι 33 φοιτητές (ποσοστό 58,1%) 

ολοκληρώσανε τουλάχιστον μία δραστηριότητα. Από αυτούς, ποσοστό 19,4%  

ολοκληρώσανε δύο ακολουθίες, ενώ από ίσα ποσοστά φοιτητών (12,9%) 

εκτελέσανε μία, τρεις και τέσσερεις ακολουθίες LAMS της 2ης ΓΕ.  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων πινάκων (Πίνακας 21 και 

Πίνακας 22), στο γράφημα που ακολουθεί (Γράφημα 5) παρουσιάζεται το πλήθος 
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των ολοκληρωμένων ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS ανά ΓΕ, 

προκειμένου να αποκτήσουμε μία καλύτερη εικόνα για την ολοκλήρωση των 

ακολουθιών LAMS από τους φοιτητές. 

 
Γράφημα 5: Ολοκλήρωση ακολουθιών LAMS της 1ης και 2ης ΓΕ 

Από το παραπάνω γράφημα (Γράφημα 5) και συγκρίνοντας τα πλήθη των 

φοιτητών που ολοκληρώσανε τις ακολουθίες LAMS των ΓΕ, παρατηρούμε ότι στην 

2η ΓΕ αυξήθηκε ο αριθμός των φοιτητών που δεν ολοκλήρωσε καμμία ακολουθία 

LAMS, ενώ επίσης μειώθηκε αρκετά ο αριθμός των φοιτητών που ολοκλήρωσε μόνο 

μία ακολουθία LAMS. Ωστόσο, αυξήθηκε οριακά ο αριθμός των φοιτητών που 

ολοκλήρωσε δύο και τέσσερεις ακολουθίες, ενώ ο αριθμός των φοιτητών που 

ολοκλήρωσε τρεις ακολουθίες LAMS παρέμεινε o ίδιος. Οι παρατηρήσεις αυτές 

συμφωνούν απόλυτα με τις παρατηρήσεις που αφορούνε την επισκεψιμότητα των 

ακολουθιών LAMS της καθεμίας ΓΕ και ερμηνεύονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. 

Επίσης, συγκρίνοντας τα δύο προηγούμενα γραφήματα (Γράφημα 4 και Γράφημα 

5) διαπιστώνουμε ότι οι επισκέψεις των ακολουθιών LAMS είναι σαφώς 

περισσότερες από ότι ο αριθμός των ολοκληρωμένων ακολουθιών LAMS. Αυτό 

προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ πολλοί φοιτητές ξεκίνησαν κάποια 

ακολουθία LAMS, ωστόσο για διάφορους λόγους δεν την ολοκληρώσανε. 
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Παρακάτω καταγράφονται οι απαντήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις της 

συνέντευξης αναφορικά με τα προβλήματα που συναντήσανε κατά τη συμμετοχή 

τους, καθώς και τους λόγους που τους απέτρεψαν να συμμετέχουν ή να 

ολοκληρώσουν τις ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS. 

Στην ερώτηση σχετικά με τυχόν προβλήματα και δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 

κατά την εκτέλεση των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, η πλειοψηφία των 

φοιτητών απάντησε ότι δεν συνάντησε δυσκολίες ή προβλήματα. Μόνο ένας 

φοιτητής ανέφερε ότι μερικές φορές είχε προβλήματα σύνδεσης και ότι τα 

αναδυόμενα παράθυρα μέσα στις μαθησιακές δραστηριότητες δεν λειτουργούσανε 

σωστά, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome και Firefox. Ενδεικτικά 

παραθέτουμε τις ακόλουθες απαντήσεις των φοιτητών: 

Φοιτητής 4: «Εκτός από τις δυσκολίες που παρουσιάζονται σε ένα αρχάριο χρήστη 

ενός συστήματος, δεν συνάντησα κάποια άλλη δυσκολία». 

Φοιτητής 8: «Όχι, υπήρξαν δυσκολίες που είχαν να κάνουν με εξωγενείς 

παράγοντες. Δύο-τρείς  φορές κόλλησε γενικότερα το site, μάλλον θέμα σύνδεσης. 

Επίσης έχω την εντύπωση πώς τα αναδυόμενα παράθυρα μέσα στις δραστηριότητες 

δεν λειτουργούν σωστά με Firefox ή Chrome, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι είναι θέμα 

σχεδίασης». 

Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους που τους απέτρεψαν να συμμετέχουν ή να 

ολοκληρώσουν κάποιες μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, σχεδόν όλοι οι φοιτητές 

δηλώσανε κυρίως την πίεση χρόνου λόγω φόρτου εργασίας, δύο δήλωσαν ότι δεν 

είχαν αντιληφθεί την χρησιμότητα των δραστηριοτήτων LAMS, ενώ άλλοι δύο ότι η 

ΘΕ ΠΛΗ37 ήταν εύκολη και βατή, οπότε δεν χρειάζονταν την καθοδήγηση του LAMS. 

Ένας φοιτητής μάλιστα δήλωσε ότι προτιμούσε να έχει σε έντυπη μορφή το υλικό 

και να μπορεί να προσπερνά κάποιες δραστηριότητες. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις 

ακόλουθες απαντήσεις των φοιτητών: 

Φοιτητής 6: «Δεν ολοκλήρωσα τις δραστηριότητες της δεύτερης εργασίας. 

Πραγματικά όμως είχα μεγάλη πίεση χρόνου εκείνο τον καιρό». 
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Φοιτητής 7: «Οικογενειακές υποχρεώσεις, υπερβολικός φόρτος εργασίας την 

τρέχουσα περίοδο. (Διάλεξα 3 θεματικές ενότητες). Δούλευα με τους δικούς μου 

ρυθμούς και ώρες. (Συνήθως μετά τις 10 το βράδυ, οπότε δεν ήθελα να ακούγεται ο 

υπολογιστής - κοιμόταν το μωρό). Θέλω να ρυθμίζω τον τρόπο και χρόνο εργασίας. 

Προτιμώ να έχω σε έντυπη μορφή το υλικό συνολικά, να επανέρχομαι όποτε θέλω 

σε κάποιο σημείο ή να προσπερνώ κάποιες δραστηριότητες. Επίσης η συγκεκριμένη 

θεματική ενότητα ήταν βατή. (Είμαι δάσκαλος). Ίσως σε κάποια άλλη θεματική 

ενότητα να χρειαζόμουν το καθοδηγητικό ρόλο του LAMS». 

Φοιτητής 8: Αναφέρομαι και πριν, κυρίως η έλλειψη χρόνου. Ωστόσο, αρχικά με 

δική μου ευθύνη δεν είχα αντιληφθεί την χρησιμότητα τους σε σχέση με την ύλη (τις 

θεώρησα χάσιμο χρόνου), ίσως θα πρέπει να γίνεται μια σύντομη παρουσίαση στις 

ΟΣΣ και να τονίζεται η χρησιμότητά τους». 

Η πίεση χρόνου, που δηλώσανε οι περισσότεροι φοιτητές, επιβεβαιώνεται και από 

τις απαντήσεις τους στην ερώτηση του ερωτηματολογίου αναφορικά με την 

επάρκεια του χρόνου που διαθέσανε για την ενασχόλησή τους με τις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 23). 

Πίνακας 23: Επάρκεια χρόνου ενασχόλησης με τις μαθησιακές δραστηριότητες 
LAMS 

Τιμές μεταβλητής Συχνότητα Ποσοστό % 

Καθόλου 2 7,4 

Λίγο 8 29,7 

Αρκετά 9 33,3 

Πολύ 6 22,2 

Πάρα πολύ 2 7,4 

Σύνολο 27 100,0 

Στην ερώτηση αναφορικά με τον χρόνο που διέθεσαν οι φοιτητές για την 

ενασχόλησή τους με τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, η πλειοψηφία των 
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φοιτητών (ποσοστό 37,1%) δήλωσε ότι ο χρόνος που διέθεσε ήταν καθόλου ως λίγο 

επαρκής, ένα ποσοστό 33,3% δήλωσε αρκετά, ενώ το 29,6% δήλωσε ότι ο χρόνος 

που διέθεσε ήταν πολύ ως πάρα πολύ επαρκής (Πίνακας 23). Οι ίδιοι οι φοιτητές, 

λοιπόν, δηλώνουν ότι θα έπρεπε να διαθέσουν περισσότερο χρόνο για τις 

ακολουθίες LAMS, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι παρά το ότι οι ακολουθίες ήταν 

σύντομες, ωστόσο οι φοιτητές πιέζονταν χρονικά και προσπαθούσανε να 

εξοικονομήσουνε χρόνο περιορίζοντας την δραστηριότητά τους στις απαραίτητες 

μόνο ενέργειες. 

Το αρχείο καταγραφής του LAMS αποτέλεσε χρήσιμη πηγή πληροφοριών και για 

τον υπολογισμό του μέσου χρόνου ενασχόλησης-συμμετοχής των φοιτητών με τις 

επιμέρους δραστηριότητες της καθεμίας ακολουθίας LAMS, καθώς και καθεμίας 

ακολουθίας LAMS ανά ΓΕ. Οι μέσοι χρόνοι που υπολογίστηκαν, ουσιαστικά 

επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι ακολουθίες LAMS σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι 

σύντομες. Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές ασχοληθήκανε περισσότερο με την 

δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης κάθε ακολουθίας LAMS (περισσότερο σημαντική 

μαθησιακή δραστηριότητα) και ότι δεν ασχοληθήκανε καθόλου με την ασύγχρονη 

συζήτηση (forum) (λιγότερο σημαντική μαθησιακή δραστηριότητα).  

Παρακάτω, ακολουθούν σχετικά γραφήματα (Γράφημα 6 ως Γράφημα 13), τα 

οποία παρουσιάζουν τους μέσους χρόνους συμμετοχής των φοιτητών στις 

επιμέρους δραστηριότητες καθεμίας ακολουθίας LAMS για την 1η και 2η ΓΕ. 
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Γράφημα 6: Μέσοι χρόνοι συμμετοχής ανά δραστηριότητα της 1ης ακολουθίας LAMS της 1ης ΓΕ 

Ο συνολικός μέσος χρόνος συμμετοχής στην 1η ακολουθία LAMS της 1ης ΓΕ 

υπολογίστηκε στα 1510’’ ή 25,2’. 

 
Γράφημα 7: Μέσοι χρόνοι συμμετοχής ανά δραστηριότητα της 2ης ακολουθίας LAMS της 1ης ΓΕ 

Ο συνολικός μέσος χρόνος συμμετοχής στην 2η ακολουθία LAMS της 1ης ΓΕ 

υπολογίστηκε στα 1714’’ ή 28,6’. 
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Γράφημα 8: Μέσοι χρόνοι συμμετοχής ανά δραστηριότητα της 3ης ακολουθίας LAMS της 1ης ΓΕ 

Ο συνολικός μέσος χρόνος συμμετοχής στην 3η ακολουθία LAMS της 1ης ΓΕ 

υπολογίστηκε στα 1554’’ ή 25,9’. 

 
Γράφημα 9: Μέσοι χρόνοι συμμετοχής ανά δραστηριότητα της 4ης ακολουθίας LAMS της 1ης ΓΕ 

Ο συνολικός μέσος χρόνος συμμετοχής στην 4η ακολουθία LAMS της 1ης ΓΕ 

υπολογίστηκε στα 751’’ ή 12,5’. 
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Γράφημα 10: Μέσοι χρόνοι συμμετοχής ανά δραστηριότητα της 1ης ακολουθίας LAMS της 2ης ΓΕ 

Ο συνολικός μέσος χρόνος συμμετοχής στην 1η ακολουθία LAMS της 2ης ΓΕ 

υπολογίστηκε στα 912’’ ή 15,2’. 

 
Γράφημα 11: Μέσοι χρόνοι συμμετοχής ανά δραστηριότητα της 2ης ακολουθίας LAMS της 2ης ΓΕ 

Ο συνολικός μέσος χρόνος συμμετοχής στην 2η ακολουθία LAMS της 2ης ΓΕ 

υπολογίστηκε στα 1731’’ ή 28,9’. 
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Γράφημα 12: Μέσοι χρόνοι συμμετοχής ανά δραστηριότητα της 3ης ακολουθίας LAMS της 2ης ΓΕ 

Ο συνολικός μέσος χρόνος συμμετοχής στην 3η ακολουθία LAMS της 2ης ΓΕ 

υπολογίστηκε στα 895’’ ή 14,9’. 

 
Γράφημα 13: Μέσοι χρόνοι συμμετοχής ανά δραστηριότητα της 4ης ακολουθίας LAMS της 2ης ΓΕ 

Ο συνολικός μέσος χρόνος συμμετοχής στην 4η ακολουθία LAMS της 2ης ΓΕ 

υπολογίστηκε στα 605’’ ή 10,1’. 

Από τα προηγούμενα γραφήματα (Γράφημα 6 ως Γράφημα 13) διαπιστώνεται το 

γεγονός ότι οι φοιτητές δεν χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες ασύγχρονης 

επικοινωνίας που παρέχονταν μέσω του forum των μαθησιακών δραστηριοτήτων 
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LAMS. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό ήταν λίγο ως πολύ 

αναμενόμενο, δεδομένου ότι η συμμετοχή των φοιτητών ήταν καθαρά εθελοντική 

και επιπλέον, όπως έχει καταγραφεί και στην αντίστοιχη έρευνα που αφορούσε την 

πλατφόρμα Moodle της ΘΕ ΠΛΗ37, οι φοιτητές του ΕΑΠ προτιμούν πιο άμεσους 

τρόπους επικοινωνίας και αναζητούν άμεσες απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, 

κυρίως λόγω της έλλειψης χρόνου, οπότε η ασύγχρονη επικοινωνία μέσω forum 

ανήκει στις τελευταίες επιλογές τους (Δαούσης, 2012). 

Τα προηγούμενα επιβεβαιώνονται και από τις απαντήσεις των φοιτητών κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση αναφορικά με τους 

λόγους για τους οποίους δεν συμμετείχαν στο forum των ακολουθιών LAMS, η 

πλειοψηφία των φοιτητών δήλωσε ως κυριότερους λόγους την πίεση χρόνου και 

την προτίμηση για αμεσότερες μορφές επικοινωνίας, όπως το SKYPE ή το email. 

Επίσης, δύο φοιτητές ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη ΘΕ ήταν εύκολη και είχε μικρό 

βαθμό δυσκολίας, οπότε δεν χρειάζονταν να κάνουν χρήση του ασύγχρονου forum, 

ενώ ένας φοιτητής δήλωσε ότι γενικά δεν του αρέσει να συμμετέχει στα forum, 

παρά μόνο να διαβάζει τις αναρτήσεις άλλων. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις 

ακόλουθες απαντήσεις των φοιτητών: 

Φοιτητής 3: «Για προσωπικούς λόγους. Γενικά δε συμμετέχω στα forum. Συνήθως 

διαβάζω το περιεχόμενο προς μελέτη τις τελευταίες μέρες (2 εβδομάδες πριν την 

εργασία κατά μέσο όρο). Οπότε, πολλές φορές σε θέματα συζήτησης στη χρονική 

στιγμή, που διεξάγονται δεν είμαι έτοιμος-διαβασμένος». 

Φοιτητής 4: «Θεώρησα πως ότι απορίες είχα θα τις έλυνα πιο σύντομα μέσω email  

στον καθηγητή. Αν δεν υπήρχε η λύση αυτή, τότε θα έκανα χρήση του forum».  

Φοιτητής 5: «Προτιμώ να διαβάζω τις αναρτήσεις του forum και όχι να συμμετέχω 

γράφοντας και εγώ. Ωστόσο, αν και παρουσίαζε ενδιαφέρον, η ΠΛΗ37 δεν είχε 

τέτοιο βαθμό δυσκολίας ώστε να απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών». 

Φοιτητής 8: «Γενικότερα δεν υπήρχε συμμετοχή στα forums του site και ο 

κυριότερος λόγος νομίζω ότι ήταν επειδή οι περισσότεροι είμαστε φοιτητές-
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εργαζόμενοι-οικογενειάρχες με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, που αν συνδυαστεί 

με το αριθμό των ΘΕ που έχει ο καθένας κάθε χρόνο, οδηγεί στο να κάνει ο καθένας 

τα εντελώς απαραίτητα για κάθε θεματική (εργασίες κυρίως)». 

Επίσης, παρατηρώντας τα προηγούμενα γραφήματα (Γράφημα 6 ως Γράφημα 13) 

διαπιστώνεται ότι σε αντίθεση με τη δραστηριότητα της ασύγχρονης συζήτησης, η 

δραστηριότητα που παρουσίασε τους μεγαλύτερους χρόνους συμμετοχής σε όλες 

τις ακολουθίες LAMS ήταν η δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης. Ο κύριος λόγος ήταν 

επειδή επέτρεπε στους φοιτητές να ελέγξουν το βαθμό κατανόησης και εμπέδωσης 

του παρεχόμενου υλικού, ενώ επιπλέον παρείχε χρήσιμες επεξηγήσεις και 

ανατροφοδοτήσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα λεγόμενα των φοιτητών, κατά 

τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι οποίοι δηλώσανε ότι οι δραστηριότητες 

αυτοαξιολόγησης αποτελούσανε το «δυνατό σημείο» των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων LAMS και μάλιστα υιοθετήσανε κάποια στοιχεία τους στις γραπτές 

τους εργασίες (συνεντεύξεις Ενοτήτων 5.1 και 5.2). 

Στο γράφημα που ακολουθεί (Γράφημα 14) παρουσιάζονται οι μέσοι χρόνοι (σε 

λεπτά) συμμετοχής των φοιτητών σε καθεμία ακολουθία LAMS της 1ης και της 2ης ΓΕ. 

 
Γράφημα 14: Μέσοι χρόνοι συμμετοχής ανά ακολουθία καθεμίας ΓΕ 

Από το προηγούμενο γράφημα (Γράφημα 14) διαπιστώνουμε ότι όλες οι 

ακολουθίες LAMS απαιτούσανε χρόνο ενασχόλησης από 10’ ως 30’ το πολύ, 
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επιβεβαιώνοντας ότι τηρήθηκε η βασική αρχή της σχεδίασης χρονικά σύντομων 

ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS, ώστε να μην κουράζονται και 

αποθαρρύνονται οι φοιτητές.  

Αναφορικά με τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο αρχείο καταγραφής του LAMS, θα 

πρέπει να επισημάνουμε ότι παρατηρήθηκε το φαινόμενο για κάποιους φοιτητές να 

έχουν καταγραφεί τεράστιοι χρόνοι συμμετοχής, υποδηλώνοντας ότι οι 

συγκεκριμένοι φοιτητές είχανε ξεκινήσει κάποια δραστηριότητα και στη συνέχεια 

είχανε αφήσει ανοιχτό επί μέρες το φυλλομετρητή τους, διατηρώντας τη σύνδεση 

με το LAMS. Επίσης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο για κάποιους φοιτητές να έχουν 

καταγραφεί πάρα πολύ μικροί χρόνοι συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες 

κάποιας ακολουθίας LAMS, γεγονός που υποδήλωνε ότι οι συγκεκριμένοι φοιτητές 

κάνανε γρήγορα κλικ στο πλήκτρο που τους οδηγούσε στην επόμενη δραστηριότητα 

χωρίς πρακτικά να ασχολούνται με τα περιεχόμενα των δραστηριοτήτων. Και στις 

δύο περιπτώσεις, οι συγκεκριμένοι χρόνοι παραλήφθηκαν κατά την 

προαναφερθείσα διαδικασία υπολογισμού των μέσων χρόνων συμμετοχής. 

5.4 Έλεγχος Συσχέτισης Συμμετοχής στις Μαθησιακές 

Δραστηριότητες LAMS και Επίδοσης στις ΓΕ 

Για να ελέγξουμε αν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ της συμμετοχής των φοιτητών στις 

ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS και των επιδόσεών τους στις 

αντίστοιχες ΓΕ, αξιοποιήσαμε τις βαθμολογίες των φοιτητών στις ΓΕ και το αρχείο 

καταγραφής (log file) του LAMS. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της 

στατιστικής ανάλυσης και με το πακέτο IBM SPSS 17.0 εκτελέσαμε έλεγχο 

συσχέτισης Spearman, για την καθεμία ΓΕ.  

Ο έλεγχος συσχέτισης Spearman εμπίπτει στις μη παραμετρικές μεθόδους 

στατιστικής ανάλυσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται όταν η κατανομή των τιμών των 

μεταβλητών δεν είναι η κανονική. Τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι η μικρότερη 

ευαισθησία στις ακραίες τιμές, ενώ επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η μία 

ή και οι δύο μεταβλητές είναι σε διατεταγμένη κλίμακα. Ωστόσο, επειδή ο έλεγχος 

συσχέτισης Spearman εμπίπτει στις μη παραμετρικές μεθόδους, χρησιμοποιεί τις 
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διατάξεις και όχι τις παρατηρούμενες τιμές, με βασικό μειονέκτημα το γεγονός ότι 

δεν λαμβάνει υπόψη όλη την πληροφορία που είναι γνωστή για μια κατανομή 

(Εμβαλωτής, Κατσής, & Σιδερίδης, 2006). 

Από την κωδικοποίηση των βαθμολογιών των φοιτητών στις δύο ΓΕ 

κατασκευάσαμε τη συνεχή ποσοτική μεταβλητή «Επίδοση», ενώ από την 

κωδικοποίηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το αρχείο καταγραφής (log 

file) του LAMS, κατασκευάσαμε την διατάξιμη ποιοτική μεταβλητή «Συμμετοχή», 

που ανάλογα με το πλήθος των ακολουθιών LAMS καθεμίας ΓΕ τις οποίες είχε 

ολοκληρώσει ο κάθε φοιτητής, μπορούσε να πάρει μία από τις εξής πέντε τιμές: 

 0: «Καμία δραστηριότητα» 

 1: «Μία δραστηριότητα» 

 2: «Δύο δραστηριότητες» 

 3: «Τρεις δραστηριότητες» και 

 4: «Τέσσερεις δραστηριότητες». 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ακολουθίες μαθησιακών 

δραστηριοτήτων LAMS δεν ήταν υποχρεωτικές για τους φοιτητές, οπότε υπήρχανε 

φοιτητές οι οποίοι ενώ ξεκινήσανε κάποιες ακολουθίες, ωστόσο δεν τις 

ολοκληρώσανε. Έτσι, λοιπόν, για τον υπολογισμό της «Συμμετοχής» ενός φοιτητή 

στις ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS μίας ΓΕ, υπολογίσαμε το 

πλήθος των ακολουθιών LAMS της ΓΕ, που είχε ολοκληρώσει ο φοιτητής. Για τις 

ανάγκες τις έρευνας, θεωρήσαμε ότι ένας φοιτητής έχει ολοκληρώσει μία 

ακολουθία LAMS, όταν έχει ολοκληρώσει την δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης της 

ακολουθίας αυτής. 

Στη συνέχεια, εκτελέσαμε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov για την 

ποσοτική μεταβλητή «Επίδοση» για τις δύο ΓΕ. Ο έλεγχος κανονικότητας 

Kolmogorov-Smirnov έδωσε Z=1.601 με (sig 2-tailed level=0.05) p=0.012<0.05 για 

την «Επίδοση» στην 1η ΓΕ και Ζ=1.360 με p=0.050<0.05 για την «Επίδοση» στην 2η 

ΓΕ. Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι και στις δύο ΓΕ η «Επίδοση» δεν έχει κανονική 

κατανομή. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 24) φαίνονται τα αποτελέσματα του 
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ελέγχου κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov για την «Επίδοση» των δύο ΓΕ, που 

εκτελέσαμε με το SPSS. 

Πίνακας 24: Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov για την «Επίδοση» 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ΕΠΙΔΟΣΗ 1
ης

 ΓΕ ΕΠΙΔΟΣΗ 2
ης

 ΓΕ 

N 62 62 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 7,919 8,227 

Std. Deviation 2,0305 1,7271 

Most Extreme Differences Absolute ,203 ,173 

Positive ,153 ,152 

Negative -,203 -,173 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,601 1,360 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,012 ,050 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Με βάση τις προηγούμενες παρατηρήσεις, η αποτελεσματικότερη μέθοδος 

στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων μας ήταν η μη παραμετρική μέθοδος ελέγχου 

συσχέτισης Spearman. 

Για την 1η ΓΕ διατυπώσαμε την εξής μηδενική υπόθεση: 

Η0: «Η Επίδοση ενός φοιτητή στην 1η ΓΕ ΔΕΝ επηρεάζεται από τη Συμμετοχή του 

στις ακολουθίες LAMS της ΓΕ». 

Ο έλεγχος συσχέτισης Spearman για την 1η ΓΕ, έδωσε συντελεστή rho=0.607, με 

(sig 2-tailed level=0.01) p=0.000<0.01, καταδεικνύοντας στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ «Συμμετοχής» και «Επίδοσης», που σημαίνει ότι δεν ισχύει η 

μηδενική υπόθεση Η0, αλλά η συμπληρωματική της. Συνεπώς, η «Επίδοση» ενός 

φοιτητή στην 1η ΓΕ επηρεάζεται από τη «Συμμετοχή» του στις ακολουθίες LAMS της 

1ης ΓΕ. Μάλιστα, επειδή ο συντελεστής συσχέτισης Spearman είναι rho=0.607>0, 

συνεπάγεται ότι υπάρχει θετική γραμμική συσχέτιση, άρα η αύξηση της 

«Συμμετοχής» επηρεάζει θετικά την «Επίδοση».  
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Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 25) φαίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

συσχέτισης Spearman για την 1η ΓΕ, που εκτελέσαμε με το SPSS. 

Πίνακας 25: Έλεγχος συσχέτισης Spearman «Συμμετοχής» και «Επίδοσης» 1ης ΓΕ 

Correlations 

   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 1
ης

 ΓΕ 

Spearman's rho ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Correlation Coefficient 1,000 ,607
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 62 62 

ΕΠΙΔΟΣΗ 1
ης

 ΓΕ Correlation Coefficient ,607
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για την 2η ΓΕ, διατυπώσαμε την εξής μηδενική 

υπόθεση: 

Η0: «Η Επίδοση ενός φοιτητή στην 2η ΓΕ ΔΕΝ επηρεάζεται από τη Συμμετοχή του 

στις ακολουθίες LAMS της ΓΕ». 

Ο έλεγχος συσχέτισης Spearman για την 2η ΓΕ, έδωσε συντελεστή rho=0.632, με 

(sig 2-tailed level=0.01) p=0.000<0.01, καταδεικνύοντας στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ «Συμμετοχής» και «Επίδοσης», που σημαίνει ότι δεν ισχύει η 

μηδενική υπόθεση Η0, αλλά η συμπληρωματική της. Συνεπώς, η «Επίδοση» ενός 

φοιτητή στην 2η ΓΕ επηρεάζεται από τη «Συμμετοχή» του στις ακολουθίες LAMS της 

2ης ΓΕ. Επίσης, όπως και στην περίπτωση της 1ης ΓΕ έτσι και στην 2η ΓΕ, επειδή ο 

συντελεστής συσχέτισης Spearman είναι rho=0.632>0, συνεπάγεται ότι υπάρχει 

θετική γραμμική συσχέτιση, άρα η αύξηση της «Συμμετοχής» επηρεάζει θετικά την 

«Επίδοση».  

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 26) φαίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

συσχέτισης Spearman για την 2η ΓΕ, που εκτελέσαμε με το SPSS. 
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Πίνακας 26: Έλεγχος συσχέτισης Spearman «Συμμετοχής» και «Επίδοσης» 2ης ΓΕ 

Correlations 

   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 2
ης

 ΓΕ 

Spearman's rho ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Correlation Coefficient 1,000 ,632
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 62 62 

ΕΠΙΔΟΣΗ 2
ης

 ΓΕ Correlation Coefficient ,632
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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6 Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας την καταγραφή και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας, προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι οι φοιτητές αξιολόγησαν 

πολύ θετικά τις μαθησιακές δραστηριότητες του LAMS. 

Οι φοιτητές της ΘΕ ΠΛΗ37 εξέφρασαν πολύ θετικές αντιλήψεις για τις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS, γεγονός που ενισχύει την πεποίθησή μας ότι μπορούν να 

αποτελέσουν χρήσιμο υποστηρικτικό εργαλείο για την εκπόνηση των ΓΕ. 

Επιπρόσθετα, από την έρευνα προκύπτει ότι οι μαθησιακές δραστηριότητες LAMS 

βοήθησαν τους φοιτητές και για την επανάληψη πριν την τελική εξέταση της ΘΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των φοιτητών έκρινε ότι οι μαθησιακοί στόχοι των 

δραστηριοτήτων LAMS ήταν διατυπωμένοι με μεγάλη σαφήνεια και ότι το διδακτικό 

περιεχόμενο και οι παρεχόμενοι πόροι ήταν πολύ πλήρεις και με πολύ 

ικανοποιητική δόμηση σε ενότητες, η οποία βοηθούσε στην επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων. Επίσης, οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης ήταν πολύ 

αποτελεσματικές παρέχοντας χρήσιμες ανατροφοδοτήσεις και κίνητρα για ενεργή 

συμμετοχή, ενώ οι μαθησιακές δραστηριότητες LAMS παρείχαν πολύ ικανοποιητική 

καθοδήγηση στη μελέτη για την εκπόνηση των ΓΕ. Επιπλέον, το αισθητικό 

αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό, ενώ η τεχνική ανάλυσης και επεξήγησης 

παλαιοτέρων εργασιών θεωρήθηκε αρκετά χρήσιμη για την ευκολότερη κατανόηση 

και εκπόνηση των ΓΕ.  

Η γραμμική καθοδήγηση και η τεχνική ανάλυσης και επεξήγησης παλαιοτέρων 

εργασιών, εστιάζοντας στα ζητούμενα και επεξηγώντας τα δύσκολα σημεία, 

αποτελούν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

LAMS, αφού βοηθούν στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου διαβάσματος για τους 

φοιτητές του ΕΑΠ. Μάλιστα, ως βελτίωση της συγκεκριμένης προσέγγισης 

προτάθηκε η ενσωμάτωση περισσότερων εργασιών, οι οποίες να είναι γραμμένες 

από καθηγητές, καθώς και η ενεργή εμπλοκή των ίδιων των φοιτητών στη σχεδίαση 

και υλοποίηση ακολουθιών LAMS ως τμήμα κάποιας εργασίας. 
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Ωστόσο, μερικοί φοιτητές εξέφρασαν ενστάσεις σχετικά με τη γραμμική 

καθοδήγηση, την αδυναμία επιλεκτικής παράκαμψης δραστηριοτήτων, το 

αισθητικό αποτέλεσμα και το γεγονός ότι στο σύνολό τους οι ακολουθίες LAMS μαζί 

με το υλικό της πλατφόρμας Moodle προκαλούσαν γνωστική υπερφόρτωση. Αυτά 

τα στοιχεία χρίζουν βελτίωσης σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των 

ακολουθιών LAMS. Ωστόσο, το στοιχείο της γραμμικότητας δεν μπορεί να 

διορθωθεί, αφού αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του ίδιου του LAMS. 

Αναφορικά με τις στάσεις των φοιτητών για τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, 

διαπιστώνεται ότι διαμορφώνονται ως πολύ θετικές και ότι συμβαδίζουν με τις 

πολύ θετικές αντιλήψεις τους. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι φοιτητές 

βρήκαν χρήσιμα και αξιοποίησαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα στοιχεία που 

παρέχονταν στις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS (όπως ερωτήσεις, 

ανατροφοδοτήσεις, δομή κλπ.). Μάλιστα, οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις και οι 

ανατροφοδοτήσεις των δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν ως 

πρότυπα από κάποιους φοιτητές ώστε να κατασκευάσουν τις δικές τους ερωτήσεις. 

Τέλος, οι φοιτητές εξέφρασαν πολύ θετική στάση ως προς τη μελλοντική επέκταση 

της εφαρμογής των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS τόσο για την υποστήριξη 

της ΘΕ ΠΛΗ37 όσο και για την υποστήριξη άλλων ΘΕ του ΕΑΠ. 

Αναφορικά με τη συμμετοχή των φοιτητών διαπιστώθηκε ότι κυμάνθηκε σε 

χαμηλά επίπεδα, που όμως παρουσίαζε αύξηση κοντά στις ημέρες υποβολής των ΓΕ 

και την εβδομάδα των τελικών εξετάσεων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει αφενός 

την χρησιμότητα των ακολουθιών LAMS για την εκπόνηση των ΓΕ και για την 

επανάληψη των φοιτητών πριν τις τελικές εξετάσεις της ΘΕ ΠΛΗ37, αφετέρου ότι θα 

πρέπει να μελετηθούν και να εφαρμοστούν νέες μέθοδοι, οι οποίες να 

εξασφαλίζουν αυξημένο κίνητρο συμμετοχής, που μάλιστα θα πρέπει να 

διατηρείται με την πάροδο του χρόνου. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι το LAMS ήταν 

εύκολο στην χρήση και οι ακολουθίες LAMS ήταν σύντομες (10’ ως 30’), ωστόσο 

αρκετοί φοιτητές δεν συμμετείχαν καθόλου, ενώ λίγοι ολοκλήρωσαν όλες τις 

ακολουθίες LAMS κάποιας ΓΕ. Ως κυριότεροι λόγοι διαγνώστηκαν η χρονική πίεση 
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που υφίστανται οι φοιτητές, η άγνοια σχετικά με την χρησιμότητα των ακολουθιών 

LAMS και το γεγονός ότι η ΘΕ ΠΛΗ37 και οι ΓΕ ήταν βατές για τους φοιτητές. Οι 

λόγοι αυτοί σε συνδυασμό με τον προαιρετικό χαρακτήρα των ακολουθιών LAMS 

φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά το κίνητρο συμμετοχής των φοιτητών. Μάλιστα, 

πολλοί φοιτητές παραδέχθηκαν ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι με τον χρόνο που 

διαθέσανε για την ενασχόλησή τους με τις ακολουθίες LAMS και ότι θα μπορούσαν 

να αποδώσουν καλύτερα στις ΓΕ αν είχαν διαθέσει περισσότερο χρόνο. 

Επίσης, μέσω του υπολογισμού των μέσων χρόνων συμμετοχής των φοιτητών στις 

ακολουθίες LAMS και στις επιμέρους δραστηριότητές τους διαπιστώνεται η 

σημαντικότητα των δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης του LAMS, επειδή 

επιτρέπουν στους φοιτητές να ελέγχουν το βαθμό κατανόησης και εμπέδωσης του 

παρεχόμενου υλικού, ενώ επιπλέον παρέχουν χρήσιμες επεξηγήσεις και 

ανατροφοδοτήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, φαίνεται ότι οι φοιτητές δεν 

συμμετείχαν καθόλου στις δραστηριότητες της ασύγχρονης συζήτησης (forum). Οι 

κυριότεροι λόγοι είναι η έλλειψη χρόνου και η προτίμηση για αμεσότερες μορφές 

επικοινωνίας, όπως μέσω SKYPE, email κλπ. 

Τέλος, μέσω του ελέγχου συσχέτισης Spearman φάνηκε ότι τόσο για την 1η όσο και 

για την 2η ΓΕ υπάρχει θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης των 

φοιτητών και της συμμετοχής τους στις ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων 

LAMS των αντίστοιχων ΓΕ. Η παρατήρηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, αφού 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή των φοιτητών στις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS μπορεί να επηρεάσει θετικά την επίδοσή τους στις ΓΕ. 
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7 Προοπτικές 

Το LAMS μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί μελλοντικά για την υποστήριξη τόσο της 

ΘΕ ΠΛΗ37 όσο και άλλων ΘΕ του ΕΑΠ, αρκεί βέβαια να προηγηθεί ένας προσεκτικός 

σχεδιασμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι ίδιοι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων πρότειναν κάποιες βελτιώσεις στη σχεδίαση των συγκεκριμένων 

ακολουθιών LAMS. 

Πιο συγκεκριμένα και με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, θα πρέπει να 

δοθεί μεγάλη προσοχή κατά το σχεδιασμό των ακολουθιών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν 

τις δραστηριότητες εκείνες που θεωρούν ότι δεν τους είναι απαραίτητες. Έτσι θα 

εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο, κάτι που απασχολεί όλους τους φοιτητές του ΕΑΠ. 

Επιπλέον, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, ειδικά για την ΘΕ ΠΛΗ37, αλλά και για τις 

υπόλοιπες ΘΕ του ΕΑΠ με παιδαγωγικό προσανατολισμό, να υπάρχει κάποια ΓΕ που 

να εμπλέκει άμεσα τους φοιτητές με τη σχεδίαση και την εφαρμογή μαθησιακών 

δραστηριοτήτων με το LAMS. Έτσι οι φοιτητές θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο 

συμμετοχής, ενώ επιπλέον αναλαμβάνοντας το ρόλο του σχεδιαστή και βιώνοντας 

τα αποτελέσματα από την χρήση των δικών τους ακολουθιών LAMS θα είναι σε 

θέση να αντιληφθούν καλύτερα τη σημασία του μαθησιακού σχεδιασμού και της 

σχεδίασης καλών παιδαγωγικών πρακτικών. 

Τέλος, θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχουν σε τακτική βάση μερικές σύγχρονες 

συναντήσεις και συζητήσεις μέσω του LAMS με την παρουσία των διδασκόντων. 

Αυτές οι σύγχρονες συναντήσεις μπορούν να έχουν είτε τη μορφή εργαστηριακού 

μαθήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι φοιτητές θα μπορούν να επιλύουν 

συνεργατικά κάποιο πρόβλημα παιδαγωγικού περιεχομένου είτε τη μορφή 

συζητήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές θα μπορούν να συζητούν 

θέματα σχετικά με τις ΓΕ και όχι μόνο. Έτσι, είναι σίγουρο ότι όλοι οι φοιτητές θα 

επιδιώκουν να συμμετέχουν, αφού θα έχουν ισχυρό κίνητρο και θα λαμβάνουν 

άμεσες απαντήσεις σε απορίες και σε άλλα θέματα που τους απασχολούν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α - Ερωτηματολόγιο 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις που δόθηκαν στους φοιτητές της ΘΕ ΠΛΗ37 

«Πληροφορική και Εκπαίδευση», σχετικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, 

οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη των δύο πρώτων γραπτών 

εργασιών των φοιτητών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. Το 

ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με το διαδικτυακό εργαλείο SurveyMonkey 

(http://www.surveymonkey.net) και είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LIN

K_FOR_COLLECTION&sm=2Igjf8NmwtzqOcKKxptCFL781EPzjAapTbytZV2kjtM%3d.  

Οι ερωτήσεις αφορούσαν την αξιολόγηση του άξονα παιδαγωγικού-εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και παρεχόμενου υλικού των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS. 

Χρησιμοποιήθηκε 5-βάθμια κλίμακα Likert, όπου: 

1 = Καθόλου,  

2 = Λίγο,  

3 = Αρκετά,  

4 = Πολύ και  

5 = Πάρα πολύ. 

Τιμές μεταβλητής 
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Α/Α Ερωτήσεις 1 2 3 4 5 

D1 Επιλέξτε το φύλο σας Άνδρας Γυναίκα 

D2 Επιλέξτε την ηλικιακή ομάδα σας 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

D3 Επιλέξτε το τμήμα σας ΑΘΗ-1 ΘΕΣ-1 

http://www.surveymonkey.net/
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LINK_FOR_COLLECTION&sm=2Igjf8NmwtzqOcKKxptCFL781EPzjAapTbytZV2kjtM%3d
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LINK_FOR_COLLECTION&sm=2Igjf8NmwtzqOcKKxptCFL781EPzjAapTbytZV2kjtM%3d
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D4 
Πως κρίνεται την ικανότητά σας σχετικά με την χρήση των 
τεχνολογιών του διαδικτύου; 

     

D5 Είχατε πρότερη εμπειρία στην ηλεκτρονική μάθηση;      

D6 
Ποια ήταν ενασχόλησή σας με το LAMS, πριν την έναρξη της 
ΘΕ ΠΛΗ37; 

     

Q1 
Οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ήταν 
ξεκάθαρα διατυπωμένα; 

     

Q2 
Το διδακτικό περιεχόμενο ήταν ικανοποιητικά δομημένο σε 
ενότητες, μέσω των οποίων προσεγγίζονταν και επιτυγχάνονταν οι 
μαθησιακοί στόχοι των δραστηριοτήτων; 

     

Q3 
Το διδακτικό περιεχόμενο και οι παρεχόμενοι πόροι (links, pdfs 
κλπ) ήταν πλήρεις; 

     

Q4 
Η ροή των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS παρείχε 
ικανοποιητική καθοδήγηση στη μελέτη για την εκπόνηση των 
γραπτών εργασιών; 

     

Q5 
Οι μαθησιακές δραστηριότητες LAMS παρείχαν κίνητρα, 
προκαλώντας την ενεργητική προσέγγιση της μάθησης; 

     

Q6 
To συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων LAMS ήταν ικανοποιητικό; 

     

Q7 
Οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων LAMS ήταν αποτελεσματικές, παρέχοντας 
χρήσιμες ανατροφοδοτήσεις; 

     

Q8 
Η τεχνική ανάλυσης και επεξήγησης παλαιοτέρων εργασιών 
βοηθούσε στην ευκολότερη κατανόηση και εκπόνηση των 
γραπτών εργασιών; 

     

Q9 
Η γενικότερη συνεισφορά των μαθησιακών δραστηριοτήτων 
LAMS ήταν ουσιαστική στη διαδικασία μάθησης για το γνωστικό 
αντικείμενο της τρέχουσας θεματικής ενότητας. 

     

Q10 

Υιοθετήσατε σε ικανοποιητικό βαθμό στοιχεία των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων LAMS (όπως παρεχόμενη δομή, υλικό, 
ερωτήσεις, ανατροφοδοτήσεις κλπ) στην εκπόνηση των δύο (2) 
πρώτων γραπτών εργασιών σας; 

     

Q11 
Θα επιθυμούσατε να υπήρχαν περισσότερες μαθησιακές 
δραστηριότητες LAMS για την υποστήριξη του γνωστικού 
αντικειμένου της τρέχουσας θεματικής ενότητας; 

     

Q12 
Ο χρόνος που διαθέσατε για την ενασχόληση με τις μαθησιακές 
δραστηριότητες LAMS ήταν επαρκής; 
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Παράρτημα Β - Ερωτήσεις Συνέντευξης 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις τις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν ορισμένοι φοιτητές 

της ΘΕ ΠΛΗ37 «Πληροφορική και Εκπαίδευση», μέσω συνέντευξης που 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού Skype και καταγράφηκαν μέσω 

του πρόσθετου (plugin) PrettyMay Call Recorder for Skype. 

1. Συναντήσατε κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες ή προβλήματα κατά την 

εκτέλεση-χρήση των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS; Αν ναι, ποιες 

ήταν και πως επηρέασαν τη στάση σας σχετικά με την περαιτέρω εκτέλεση-

χρήση των μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS; 

2. Για ποιον/ους λόγο/ους δεν αξιοποιήσατε τις δυνατότητες του ασύγχρονου 

forum, που παρέχονταν στις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS; 

3. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

LAMS, που αξιοποιήσατε στην εκπόνηση των γραπτών σας εργασιών και 

πιστεύετε ότι επηρέασαν τη συνολική σας επίδοση; Ποια συγκεκριμένα 

ήταν αυτά; (πχ η παρεχόμενη δομή που παρουσιαζόταν, ερωταπαντήσεις 

και ανατροφοδοτήσεις των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης κλπ) 

4. Ποια στοιχεία του περιβάλλοντος LAMS και των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων LAMS θα κρίνατε ως πλεονεκτήματα (σας άρεσαν); Γιατί; 

(πχ ευκολία χρήσης, πλοήγησης, παρεχόμενα εργαλεία κλπ). 

5. Ποια στοιχεία του περιβάλλοντος LAMS και των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων LAMS θα κρίνατε ως μειονεκτήματα (δεν σας άρεσαν); 

Γιατί; (πχ. γνωστική υπερφόρτωση εκπαιδευομένων, ο σχεδιασμός των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων κλπ); Έχετε κάποιες προτάσεις για τη 

βελτίωσή τους; 

6. Ποιοι λόγοι σας απέτρεψαν να ολοκληρώσετε κάποια/ες μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS; 

7. Οι μαθησιακές δραστηριότητες LAMS βασίστηκαν στην παρουσίαση και 

στην ανάλυση πρότυπων παλαιότερων εργασιών. Πως κρίνετε την 

προσέγγιση αυτή; Έχετε να προτείνετε κάποια εναλλακτική προσέγγιση, 
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που πιστεύετε ότι θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα και πιο αποτελεσματική για 

εσάς; 

8. Σχολιάστε τη συνολική σας εμπειρία και ενασχόληση με τις μαθησιακές 

δραστηριότητες LAMS (γενικότερος σχολιασμός). 
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