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Abstract: This paper presents a research aimed to explore the exploitation of the Learning
Management System LAMS to reinforce the traditional way of teaching in a “mixed ability”
class, through the implementation and evaluation of Differentiated Teaching activities in
Secondary Vocational Education. The research was a case study (small-scale) action research,
in which quantitative and qualitative approaches were implemented. In the context of the
research, learning activities of Differentiated Teaching in LAMS environment were designed
and implemented by the students of the 3rd grade of a vocational high school, within the
framework of the course "Computer Programming". Subsequently, the students completed a
questionnaire and interviewed on LAMS usability and learning activities. The results argue in
favor of LAMS's use in carrying out Differentiated Teaching activities.
Key Words: LAMS, Differentiated Teaching, Secondary Vocational Education.
Πεπίλητη: Ζ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη έξεπλα πνπ έγηλε κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο
αμηνπνίεζεο ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μάζεζεο LAMS γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ζε κία ηάμε κηθηήο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο, κέζσ ηεο
εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο δξαζηεξηνηήησλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Ζ έξεπλα είρε ηε κνξθή κίαο κειέηεο
πεξίπησζεο θαη έξεπλαο δξάζεο (κηθξήο θιίκαθαο), θαηά ηελ νπνία αθνινπζήζεθαλ ηφζν ε
πνηνηηθή φζν θαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε. Σην πιαίζην ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθαλ καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζε πεξηβάιινλ LAMS (Learning Activity
Management System) θαη εθηειέζηεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Πξνγξακκαηηζκφο Υπνινγηζηψλ». Αθνινχζσο, νη
καζεηέο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην θαη παξαρψξεζαλ ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηελ
επρξεζηία ηνπ LAMS θαη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Τα απνηειέζκαηα ζπλεγνξνχλ
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ππέξ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ LAMS γηα ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο.
Λέξειρ κλειδιά: LAMS, Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία, Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε.

Διζαγυγή
Ζ αλνκνηνγέλεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Σε κία ζρνιηθή ηάμε, ζπλαληνχκε καζεηέο πνπ
έρνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, εκπεηξίεο, δεμηφηεηεο θαη θιίζεηο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθφ
κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν. Ηδηαίηεξα έληνλν παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ζηηο
ηάμεηο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ, φπνπ κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ έρεη ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά (Κνληαμήο, 2016; Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2016),
απαξηίδνληαο κία ηάμε κηθηήο ηθαλφηεηαο. Ζ Βαιηάληε (2015, ζει. 8) ηνλίδεη ηελ αλάγθε
απνκάθξπλζεο απφ «κνλνδηάζηαηεο, παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο» θαη ηελ εθαξκνγή
πξαθηηθψλ Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο (ΓΓ) σο κία ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο έληνλεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ κηθηήο ηθαλφηεηαο.
Ζ Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία (ΓΓ) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο νξγαλσκέλνο θαη
ηαπηφρξνλα επέιηθηνο ηξφπνο πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαηά ηελ νπνία
νη εθπαηδεπηηθνί πξνζαξκφδνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηηο
πεγέο, ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα
ζπκβαδίζνπλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, είηε ζε αηνκηθφ είηε ζε νκαδηθφ
επίπεδν, κε ζηφρν λα επηηχρνπλ ηελ κέγηζηε καζεζηαθή δπλαηφηεηα ηνπ θάζε καζεηή ζε κία
ηάμε (Tomlinson et al., 2003, ζ. 121). Ζ ΓΓ είλαη καζεηνθεληξηθή, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα
ζρεδηάδεη αμηφινγεο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη ηεο αηνκηθήο επηηπρίαο. Ο
εθπαηδεπηηθφο πνπ επηζπκεί λα εθαξκφζεη ΓΓ ζηελ αίζνπζά ηνπ, κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη
ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία, ηα απνηειέζκαηα/πξντφληα θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ
αλάινγα κε ηελ εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι,
ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο δηδαθηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ
& Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 116; Tomlinson, 1999/2010).
Μεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ΓΓ είλαη θαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο νη καζεηέο είλαη
εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη πηζαλφλ λα ζεσξνχλ ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο
ιηγφηεξν ειθπζηηθέο (Morgan, 2014). Φξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ην ζηπι κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ (Κνπηζνπξάθε &
Μπεξθνχηεο, 2014), κε ηελ ςεθηαθή ΓΓ λα νδεγεί ζε θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
(Haelermans et al., 2015). Έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ρξήζεο ηνπ
LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ΓΓ, θαζψο δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα
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βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο (Αξαπνγηάλλεο θ.α., 2013; Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015;
Λενληίδεο & Παπαδάθεο, 2013).
Τν LAMS (https://www.lamsfoundation.org/) είλαη έλα δσξεάλ, αλνηθηνχ θψδηθα,
δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Υπάγεηαη
ζηελ θαηεγνξία ησλ Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΣΓΜ) (Learning Management
System, LMS) θαη ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ κάζεζεο (Learning Design)
(Britain, 2004; Dalziel, 2003). Κάζε ςεθηαθφ ζρέδην καζήκαηνο (ή ζρέδην κάζεζεο ή
καζεζηαθφ ζρέδην) ζην LAMS έρεη ηε κνξθή κίαο αθνινπζίαο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Τν πεξηβάιινλ ηνπ LAMS παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κία πιεζψξα εξγαιείσλ πνπ
ππνζηεξίδνπλ αηνκηθέο αιιά θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία,
δηαρείξηζε θαη επνπηεία ςεθηαθψλ καζεκάησλ γηα δηα δψζεο, κηθηή θαη εμ απνζηάζεσο
κάζεζε (Παζράιεο & Παπαδάθεο, 2009).

1. Δπεςνηηικό – Μεθοδολογικό πλαίζιο
Σθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ LAMS γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ
δηδαζθαιίαο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ. Έηζη δφζεθε
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αμηνπνίεζε εξγαιείνπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο σο θχξηνπ εξγαιείνπ
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ηάμεηο καζεηψλ κηθηήο ηθαλφηεηαο.
Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ:
α) Σε πνην βαζκφ είλαη εχρξεζην ην LAMS γηα ηε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ζρεδηάζηεθαλ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ΓΓ;
β) Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ δηεμαγσγή καζεζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ ζε πεξηβάιινλ LAMS;
Ζ έξεπλα είλαη κία κειέηε πεξίπησζεο θαη έξεπλα δξάζεο κηθξήο θιίκαθαο θαζψο
επηρεηξνχληαλ ε εθαξκνγή κίαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κίαο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο πνπ αληηθαζηζηά ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν
(Cohen et al., 2000/2008, ζ. 385) κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηή. Γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο έγηλε ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ
ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ βαζίζηεθε ζε
ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ θαη ζε ζπλεληεχμεηο απφ καζεηέο πξφζθαηα ελειηθησζέληεο. Έηζη,
ζπγθεληξψλνληαο θαη επηβεβαηψλνληαο ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ
(Creswell, 2012, ζ.299) εθαξκφζηεθε ηξηγσλνπνίεζε, αθνχ επήιζε αιιεινζπκπιήξσζε θαη
αιιεινεπαιήζεπζε ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ (Εαθεηξφπνπινο, 2005, ζ. 159).
Σχκθσλα κε ηελ Tomlinson (1999/2010, ζ. 31) ζε κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε
δηαθνξνπνίεζε νη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ κειεηψληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζρεδηαζκφ
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ελδηαθέξνληα, ηελ εηνηκφηεηα θαη ην
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καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο
δηαλεκήζεθαλ ζηνπο καζεηέο εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ πξνθίι θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, ελψ κειεηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ θαη ηεο εηνηκφηεηα ηνπο.
Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ,
ζρεδηάζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ΓΓ ζε πεξηβάιινλ LAMS. Καζψο νη καζεηέο δελ δηέζεηαλ
πξφηεξε εκπεηξία ζην LAMS, δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά δχν (2) ζχληνκεο αθνινπζίεο
εμνηθείσζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο ηνπ LAMS, ρξνληθήο δηάξθεηαο
κίαο (1) δηδαθηηθήο ψξαο εθάζηε (Δηθφλα 1). Σηφρνο ήηαλ ν εληνπηζκφο ηπρφλ πξνβιεκάησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ LAMS απφ ηνπο καζεηέο.

Δικόνα 1: Ακολοςθίερ μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν LAMS πος ζηόσεςαν ζηην εξοικείυζη ηυν μαθηηών
με ηο πεπιβάλλον ηος LAMS

Αθνινχζεζε ν ζρεδηαζκφο ηεο θχξηαο αθνινπζίαο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο
βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο ΓΓ (Δηθφλα 2). Πξνβιεπφηαλ λα δηαξθέζεη δχν (2) δηδαθηηθέο ψξεο
θαη αθνξνχζε ηε δηδαζθαιία ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο «Γνκέο Γεδνκέλσλ - Λίζηεο» ηνπ
καζήκαηνο «Πξνγξακκαηηζκφο Υπνινγηζηψλ» ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο.
Πεξηιάκβαλε αηνκηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο νη νδεγίεο ηνπ καζήκαηνο
ππνζηεξίδνπλ ηε δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ φρη κφλν ζε επίπεδν ηάμεο αιιά θαη κέζσ
νκαδηθψλ εξγαζηψλ, αθνινπζψληαο κία νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε. Βαζηθφο ζθνπφο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ηεο ιίζηαο θαη λα ηελ
ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή θαη νηθνδφκεζε απφ
ην καζεηή βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη επίιπζεο πξνγξακκαηηζηηθψλ
πξνβιεκάησλ.
Αθνχ νινθιεξψζεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο αθνινπζίαο, ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε απφ ηνπο
είθνζη εθηά (27) άξξελεο καζεηέο ησλ δχν ηκεκάησλ Δηδηθνηήησλ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο
ηεο Γ’ ηάμεο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ) ηνπ λνκνχ Πηεξίαο. Τν κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο αθνινπζίαο εθηειέζηεθε δηα δψζεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ
Πιεξνθνξηθήο, ελψ ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο αθνινπζίαο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία γηα ην
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ζπίηη πξννξηδφηαλ λα εθηειεζηεί απφ ηνπο καζεηέο εμ απνζηάζεσο. Έηζη εθαξκφζηεθε ην
κηθηφ κνληέιν κάζεζεο.

Δικόνα 2: Ακολοςθία μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν LAMS πος εθαπμόζηηκε καηά ηη διάπκεια ηη
εκπαιδεςηικήρ παπέμβαζηρ

Σηελ αξρή εθπφλεζεο ηεο αθνινπζίαο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξηλ ηελ εθηέιεζε
ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αμηνινγήζεθαλ νη πξφηεξεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ επί ηε
δνκή δεδνκέλσλ ιίζηα, κέζσ ηεζη απηναμηνιφγεζεο επίδνζεο. Υπήξρε κηθξή πξφηεξε γλψζε
ησλ καζεηψλ επί ηεο έλλνηαο «ιίζηα», θαζψο ηελ είραλ δηδαρζεί ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή
ρξνληά. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζήο ηνπο, νη καζεηέο νδεγνχληαλ
ζηελ εθηέιεζε δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη επηηχρακε δηαθνξνπνίεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο βάζεη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ (Κνπηζειίλε-Ησαλλίδνπ
& Ππξγησηάθεο, 2015, ζ. 139; Tomlinson, 2001/2015, ζ. 87), ζηνρεχνληαο ζηε γεθχξσζε ηεο
γλσζηηθήο ηνπο απφζηαζεο.
Σηε ζπλέρεηα νη καζεηέο εθπφλεζαλ ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν ζρεδηαζκφο ησλ νπνίσλ
βαζίζηεθε ζε ζηξαηεγηθέο πνπ ελδείθλπληαη θαηά ηελ εθαξκνγή Γηαθνξνπνηεκέλεο
Γηδαζθαιίαο, φπσο ε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε ζπλεξγαηηθή ζπλαξκνιφγεζε
(jigsaw) θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο επίδνζεο (think-pair-share) (ΚνπηζειίλεΗσαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015, Tomlinson, 2001/2015). Έηζη επηηχρακε δηαθνξνπνίεζε
ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο.
Μεηά ην πέξαο ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο εθηέιεζαλ ην δεχηεξν ηεζη
απηναμηνιφγεζεο επίδνζεο, κε ζηφρν ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ απφθηεζεο γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ. Σην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο αλαηέζεθε ζηνπο καζεηέο εξγαζία γηα
ην ζπίηη πνπ πεξηείρε αζθήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Ζ επηινγή ησλ αζθήζεσλ έγηλε κε
γλψκνλα ηελ δηαθνξνπνίεζε βάζεη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε
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πηζαλφηεηα απφθηεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ελλνηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα «θάζε καζεηήο λα
έρεη ηε δένπζα πξφθιεζε» (Tomlinson, 1999/2010, ζ. 138). Ζ αθνινπζία καζεζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ είλαη δηαζέζηκε ζην απνζεηήξην ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ηνπ LAMS
(http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=2199754).
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επρξεζηίαο ηνπ LAMS θαη ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή (εξσηεκαηνιφγην) θαη πνηνηηθή
(ζπλέληεπμε) πξνζέγγηζε. Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο
ζπκπιήξσζαλ αλψλπκα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ην νπνίν
ηνπο δφζεθε ειεθηξνληθά. Απνηεινχληαλ απφ δχν βαζηθά ηκήκαηα. Τν πξψην πεξηείρε
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ θαη ην δεχηεξν εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην
πξνθίι ησλ καζεηψλ. Τν πξψηνο κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαξηίδνληαλ απφ
εξσηήζεηο/θξηηήξηα ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert (Καζφινπ, Λίγν, Αξθεηά, Πνιχ, Πάξα
πνιχ), θαζψο καο ελδηέθεξε φρη κφλν ε θαηαγξαθή ηεο γεληθήο ζπκθσλίαο ή αζπκθσλίαο
ησλ καζεηψλ κε κία πξφηαζε, αιιά θαη ν βαζκφο ζπκθσλίαο (Εαθεηξφπνπινο, 2005, ζ. 71).
Αθνινχζσο, έμη (6) καζεηέο δηαθνξεηηθήο καζεζηαθήο επίδνζεο ζπκκεηείραλ ζε δηαδηθαζία
εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, κε εξσηήζεηο αλάινγεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη
επηδηψθνληαλ φρη κφλν ε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν ηερληθψλ αιιά θαη ε
αλάδπζε ηπρφλ κε πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ.

2. Αποηελέζμαηα
2.1. Πποθίλ μαθηηών
Σρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλαο
(77.8%) ήηαλ αλήιηθνη ελψ νη καζεηέο πνπ επέιεμαλ ηελ εηδηθφηεηα «Τερληθφο Ζ/Υ θαη
Γηθηχσλ Ζ/Υ» ήηαλ πεξηζζφηεξνη (59,3%) έλαληη ησλ καζεηψλ πνπ είραλ επηιέμεη ηελ
εηδηθφηεηα «Τερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ».
Ωο πξνο ην βαζκφ εηνηκφηεηάο ηνπο, φινη νη καζεηέο είραλ δηδαρζεί ζε πξνεγνχκελα
καζήκαηα ηηο απαξαίηεηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο παξέκβαζεο. Ωο πξνο ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (55,6%)
ήηαλ ηχπνο θηλαηζζεηηθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ εκπιέθνληαη
βησκαηηθά ζε καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο. Τέζζεξηο (4) καζεηέο ήηαλ ηχπνο αθνπζηηθφο, πνπ
ζεκαίλεη φηη νη ιέμεηο θαη ν ήρνο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα απηνχο θαη ηξεηο (3) καζεηέο
ήηαλ ηχπνο νπηηθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα λα κάζνπλ θάηη, πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ
νπηηθφ πιηθφ. Οη ππφινηπνη πέληε (5) καζεηέο είραλ ζπλδπαζκφ απφ δχν ή θαη ηα ηξία
καζεζηαθά ζηπι, κε ην θηλαηζζεηηθφ λα είλαη πάληα νξαηφ. Ωο πξνο ηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
απηά ζρεηίδνληαλ πεξηζζφηεξν κε δηαζθέδαζε, ςπραγσγία (παηρλίδηα, κνπζηθή, ηαηλίεο,
youtube), ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά δίθηπα (facebook, instagram) θαη πνιχ ιηγφηεξν κε ηελ
ελαζρφιεζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ή άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηαο θνίηεζεο.
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Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (63%) ζεσξεί φηη θαηέρεη κέηξηεο γλψζεηο ζηε ρξήζε ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Υπνινγηζηή ελψ νη ππφινηπνη (37%) φηη νη γλψζεηο ηνπο είλαη πνιχ θαιέο.
Καλείο καζεηήο δελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ην LAMS ζην παξειζφλ, παξά ηελ εκπεηξία ηνπο ζε
άιια καζεζηαθά πεξηβάιινληα, φπσο Moodle θαη E-class. Σε εξψηεζε δε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ «Θέιεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο μαλά ην LAMS;» ην 74,1% απάληεζε
θαηαθαηηθά.
2.2. Δςσπηζηία LAMS
Ωο πξνο ηελ επρξεζηία ηνπ LAMS, νη καζεηέο ηεο έξεπλαο απάληεζαλ ζε ηξεηο (3) εξσηήζεηο
πνπ αθνξνχζαλ ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ επθνιία εθκάζεζεο θαη ηνλ βαζκφ επραξίζηεζήο
ηνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ LAMS. Tα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο
εθθξάζηεθαλ ζεηηθά (Σρήκα 1).

σήμα 1. Βαθμόρ ζςμθυνίαρ ηυν μαθηηών υρ ππορ ηην εςκολία σπήζηρ, ηην εςκολία εκμάθηζηρ και ηην
εςσαπίζηηζη από ηη σπήζη ηος LAMS

Ζ θαηά πιεηνςεθία ζεηηθή άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ επρξεζηία ηνπ LAMS επηβεβαηψλεηαη
θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, φπνπ ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ
θαηάιαβαλ πψο ιεηηνπξγεί ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη εάλ θηλήζεθαλ κε επθνιία ζ’ απηφ, θαηά
γεληθή νκνινγία νη καζεηέο αλέθεξαλ φηη ήηαλ εχθνιν. Αλαθέξζεθαλ φκσο θάπνηα
πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαλ θπξίσο ζηε ρακειή ηαρχηεηαο πξφζβαζεο ησλ ππνινγηζηψλ
ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ ζην Γηαδίθηπν, ζηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αζχγρξνλεο
επηθνηλσλίαο (forum) θαη ηνπ ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο ηνπο θαηά ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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2.3. Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ Γιαθοποποιημένηρ Γιδαζκαλίαρ
Ωο πξνο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην βαζκφ επθνιίαο ηνπο, ζηε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ηνπο νη καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 85,1% (απαληήζεηο ζηηο
θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα Πνιχ», κε πνζνζηφ 29,6%, 29,6% θαη 25,9%
αληίζηνηρα). Μφλν έλαο ζηνπο ελληά καζεηέο (11,1% ) επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ»
ελψ ε θαηεγνξία «Λίγν» επηιέρζεθε κφλν απφ ην 3,7%.
Σρεηηθά κε ην βαζκφ «θαιήο αηζζεηηθήο» ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζρεδφλ νη κηζνί
καζεηέο επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 48,1%
(πνζνζηά 22,2% θαη 25,9% αληίζηνηρα), ελψ παξαηεξήζεθε κία ηζνθαηαλνκή ησλ
απαληήζεσλ ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο (πνζνζηά 18,5%, 18,5% θαη 14,8% γηα ηηο
θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Λίγν» θαη «Καζφινπ» αληίζηνηρα).
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
παξέκβαζεο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (66,6%) απάληεζε «Πνιχ» ή «Πάξα πνιχ» (κε
πνζνζηφ 33,3% ζε θάζε θαηεγνξία). Πεξίπνπ έλαο ζηνπο εθηά καζεηέο επέιεμε ηελ
θαηεγνξία «Καζφινπ» (14,8%) θαη πνιχ ιηγφηεξνη καζεηέο επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο «Λίγν»
θαη «Αξθεηά» (11,1% θαη 7,4% αληηζηνίρσο).
Σην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην εάλ ην κάζεκα κε ην LAMS είλαη πην ελδηαθέξνλ απφ ην κάζεκα
ζηελ ηάμε/εξγαζηήξην ρσξίο ην LAMS, νη καζεηέο εθθξάζηεθαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 59,2 %
(απαληήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα Πνιχ», κε πνζνζηφ 29,6%,
14,8% θαη 29,6% αληίζηνηρα). Έλαο ζηνπο έμη καζεηέο επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ»
(18,5%) θαη κφλν δχν καζεηέο επέιεμαλ ηελ θαηεγνξία «Λίγν» (7,4%).
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ρξεζηκφηεηαο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ LAMS γηα παξαθνινχζεζε θαη
επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο απφ ην ζπίηη, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ επέιεμαλ ηηο θαηεγνξίεο
«Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ», κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 85,1% (33,3%, 29,6% θαη 22,2%
αληηζηνίρσο), έλαο ζηνπο ελληά καζεηέο επέιεμε ηελ θαηεγνξία «Καζφινπ» (11,1%) θαη κφλν
έλαο καζεηήο ηελ θαηεγνξία «Λίγν» (3,7%)
Σε εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επαλάιεςε εθηέιεζεο
αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS, ην
66,6% απάληεζε ζεηηθά (απαληήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο «Αξθεηά», «Πνιχ» θαη «Πάξα Πνιχ»,
κε πνζνζηφ 22,2%, 22,2% θαη 22,2% αληίζηνηρα). Τν 11,1% ησλ καζεηψλ απάληεζε «Λίγν»
θαη ην 22,2% «Καζφινπ».
Όζνλ αθνξά ηε κε-χπαξμε πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
πεξηβάιινλ ηνπ LAMS, παξαηεξείηαη δηάρπζε ησλ απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, κε ηηο
θαηεγνξίεο φκσο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» λα ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθφ πνζνζηφ 44,4%. Τν
22,2% απάληεζε «Αξθεηά», ελψ γηα ηηο θαηεγνξίεο «Λίγν» θαη «Καζφινπ» ηα πνζνζηά ήηαλ
14,8% θαη 18,5% αληίζηνηρα.
Τφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη ζε αηζζεηηθή νη καζεηέο δήισζαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο
φηη δελ αληηκεηψπηζαλ θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Μάιηζηα θάπνηνο
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καζεηήο έθαλε παξαηεξήζεηο επί ησλ ζρεδηαζηηθψλ καο επηινγψλ. Όινη νη καζεηέο
ζεψξεζαλ φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φινη – εθηφο ελφο
– ζα επηζπκνχζαλ ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Ζ δε γεληθή
εληχπσζε ησλ καζεηψλ πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε απφ ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε
πεξηβάιινλ LAMS ήηαλ πνιχ θαιή. Τέινο, σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηνπ LAMS γηα εμ’
απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε θαη επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο απφ ην ζπίηη, ε πιεηνςεθία ησλ
καζεηψλ ζεσξεί φηη είλαη ρξήζηκε ε δπλαηφηεηα, ηδηαηηέξσο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ηνκέα
Πιεξνθνξηθήο λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζην LAMS φρη κφλν δηαδψζεο αιιά θαη εμ’
απνζηάζεσο. Οη καζεηέο ζα πξνηηκνχζαλ έλαλ κεηθηφ ηξφπν εξγαζίαο, έλαληη ειαρίζησλ
καζεηψλ πνπ επέκελαλ ζηελ εξγαζία δηα δψζεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ,
παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε απνξηψλ/πξνβιεκάησλ επί ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

3. ςμπεπάζμαηα – Πποηάζειρ – Πεπιοπιζμοί
Γηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο ηεο έξεπλαο πνηθίινπλ σο πξνο ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ην
καζεζηαθφ πξνθίι θαη ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν. Τα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ζηφρν ηε
δηεξεχλεζε ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ καξηπξνχζαλ ηελ έληνλε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δχν
ηάμεσλ κηθηήο ηθαλφηεηαο θαη δηθαηνινγνχζαλ ηελ επηινγή καο γηα εθαξκνγή πξαθηηθψλ ΓΓ
(Βαιηαληή, 2015; Βαζηάθε, 2010; Tomlinson et al., 2003).
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο έξεπλαο ζεψξεζαλ φηη ην LAMS είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε,
εχθνιν ζηελ εθκάζεζε θαη δήισζαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηε ρξήζε ηνπ, γεγνλφο πνπ
επηβεβαηψλεη παιηφηεξεο έξεπλεο (Butler, 2004; Εήζθνο & Παπαδάθεο, 2015; Καδαληδήο
θ.α., 2015; Masterman & Lee, 2005; Παζράιεο & Παπαδάθεο, 2009). Τα πξνβιήκαηα πνπ
αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο δε θαίλεηαη λα απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε
δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ LAMS. Μπνξεί
φκσο λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηεο ΓΓ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
ηερλνινγίαο, φπσο ζπκπεξαίλεηαη θαη ζηηο έξεπλεο ησλ Αξαπνγηάλλε θ.α., (2013), Εήζθνπ &
Παπαδάθε (2015) θαη Λενληίδε & Παπαδάθε (2013).
Ωο πξνο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο εθθξάζηεθαλ ζεηηθά, κε ηελ πιεηνςεθία
λα ζεσξεί φηη είλαη εχθνιεο, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη δήισζαλ
ηθαλνπνηεκέλνη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο. Θεψξεζαλ
φηη ην κάζεκα κε ην LAMS ήηαλ πην ελδηαθέξνλ απφ ην κάζεκα ζηελ ηάμε ή ην εξγαζηήξην,
ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS (αληίζηνηρν ζπκπέξαζκα κε ηελ έξεπλα ηνπ Butler (2004)). Οη
πεξηζζφηεξνη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, νπφηε
ζπκπεξαίλεηαη φηη ελίζρπζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή αθφκε θαη ησλ πην
αδηάθνξσλ καζεηψλ (αλάινγε δηαπίζησζε έγηλε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Masterman & Lee,
2005). Δθδήισζαλ ηελ επηζπκία λα επαλαιάβνπλ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS, φρη
κφλν ζην κάζεκα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο θαη
νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ησλ Φαθηνιάθε & Παπαδάθε (2011), δηακνξθψλνληαο ζεηηθή
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ζηάζε απέλαληη ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ πξννπηηθή κειινληηθήο ρξήζεο ηνπ LAMS.
Δληζρχεηαη έηζη αληίζηνηρε πξφηαζε ηεο έξεπλαο ηνπ Εήζθνπ & Παπαδάθε (2015) γηα ρξήζε
ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο ΓΓ θαη ζε άιια καζήκαηα εθηφο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε
παλειιαδηθή ή πεξηθεξεηαθή θιίκαθα. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ απνηηκά ηδηαίηεξα
ρξήζηκε ηε δπλαηφηεηα ηνπ LAMS γηα εμ’ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε θαη επαλάιεςε ηνπ
καζήκαηνο απφ ην ζπίηη (φπσο θαη νη καζεηέο ησλ εξεπλψλ ησλ Εήζθνπ & Παπαδάθε (2015)
θαη Καδαληδή, θ.α., (2015)), δείρλνληαο ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην κεηθηφ κνληέιν πινπνίεζεο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ LAMS φρη κφλν σο βαζηθνχ εξγαιείνπ κάζεζεο εληφο ηνπ
ρψξνπ ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ, αιιά θαη σο εξγαιείνπ επαλάιεςεο θαη εληζρπηηθήο
δηδαζθαιίαο απφ ην ζπίηη ή/θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ην επφκελν κάζεκα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν
δίλεηαη κία ιχζε ζηελ κε επαξθή δηάζεζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ειεθηξνληθήο ππνζηήξημεο καζεκάησλ εηδηθνηήησλ θαη κε.
Δπηπξφζζεηα ζα κπνξνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζρεδηάζνπλ ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο
αθνινπζίεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηελ επίιπζε απνξηψλ/πξνβιεκάησλ πνπ
αλαθχπηνπλ θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, απνβιέπνληαο ζηελ πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε ησλ
καζεηψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ην
κάζεκα. Πξνηείλεηαη ε επαλάιεςε εθαξκνγήο αλάινγσλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο θαη ζε άιια καζήκαηα, φρη κφλν ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο,
δηα δψζεο, εμ’ απνζηάζεσο ή κηθηά, κεγαιχηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ζε παλειιαδηθή ή
πεξηθεξεηαθή θιίκαθα, πξνθεηκέλνπ λα γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ζηνλ ππφινηπν
καζεηηθφ πιεζπζκφ. Δπηπιένλ, επεηδή νη καζεηέο ηεο έξεπλαο ήηαλ κφλν άξξελεο,
πξνηείλεηαη ε επαλάιεςε εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζε δείγκα καζεηψλ πνπ
λα πεξηέρεη θαη θνξίηζηα.
Μεηαμχ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγνληαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ
ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ, ε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη ν κε
επαξθήο αξηζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ γηα ην έλα εθ ησλ
δχν ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.
Δλ θαηαθιείδη, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ LAMS
γηα ηελ εθαξκνγή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ΓΓ. Αλαδεηθλχεηαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ε
ζπκβνιή ηεο αμηνπνίεζεο ελφο εξγαιείνπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ
παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο ελφο Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ.
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