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Τν Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS (http://lamsfoundation.org) 

ππνζηεξίδεη θαη δηεπθνιύλεη ηελ νξγάλσζε θαη ζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

δηακεζνιαβείηαη από ππνινγηζηή είηε εθ ηνπ ζύλεγγπο είηε από απόζηαζε. Σηo πιαίζην 

ρξήζεο ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα αζθήζνπλ λένπο ξόινπο 

θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο θαη θαηά ηε δηδαζθαιία. Σε απηή ηελ εξγαζία πεξηγξάθεηαη 

κηα κειέηε πεξίπησζεο γηα ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο, ε πινπνίεζε θαη επνπηεία 

ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο «Βάζεηο Γεδνκέλσλ» ζην 

ηκήκα Τειεπηθνηλσληαθώλ Σπζηεκάησλ & Γηθηύσλ ηνπ ΤΔΗ Μεζνινγγίνπ θαηά ην 

αθαδεκατθό έηνο 2008-2009 κε ην LAMS. Τα πξώηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ησλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε αύμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

κέζα από ηα δηαηηζέκελα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, επνπηείαο θαη ππνζηήξημεο ηεο πξνόδνπ 

εθπόλεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε αηνκηθό επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν νκάδσλ ζπνπδαζηώλ.  

Λέξειρ κλειδιά: Μαζεζηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο, LAMS, Σπλεξγαηηθή Μάζεζε.  

 

1. Εηζαγωγή  

Ζ κάζεζε ππνζηεξηδόκελε από ππνινγηζηή απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ αληηθείκελν 

κειέηεο θαη πεδίν αλάπηπμεο λέσλ πξσηόηππσλ ηερλνινγηώλ (Morgan, 2001; Conole 

& Fill, 2005). Ηδηαίηεξα ην Γηαδίθηπν, κε ηε κεγάιε ηνπ θνηλσληθή δηείζδπζε, ηελ  

απνδνρή θαη ηε ζπλερή ηνπ εμέιημε, έρεη ζπκβάιεη ζηε ξαγδαία αλάπηπμε λέσλ 

καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ θαη εξγαιείσλ ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα 

αμηνπνηήζνπλ κε πνιινύο ηξόπνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη γηα απνηειεζκα-

ηηθόηεξε δηδαζθαιία (Donnelly, 2006).  



Ζ ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη έλα ζύλζεην, επίπνλν θαη ηδηαίηεξα 

ρξνλνβόξν έξγν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό (Fill et al, 2006; Dennis, 2007; Cameron 2006). 

Μάιηζηα, ζηo πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο πνπ δηακεζνιαβεί ππνινγηζηήο, ν ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά από ην ζηεξεόηππν ηνπ παξαδνζηαθνύ 

δαζθάινπ ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο κε κηα θηκσιία ζην ρέξη πνπ ‘κεηαθέξεη’ ηε 

γλώζε ζηνπο καζεηέο ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθόο θαηά ηε ζρεδίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζύλζεησλ λέσλ κέζσλ, 

ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ κε πνιινύο λένπο ηξόπνπο ζηε 

δηδαζθαιίαο ηνπ θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη αλαηξνθνδόηεζε κε 

ηνπο καζεηέο ηνπ. Έλα ηέηνην λέν κέζν είλαη ην Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Learning Activity Management System – LAMS), ην νπνίν έρεη 

πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ κηαο επξείαο θνηλόηεηαο εξεπλεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

(http://lamscommunity.org). Τν LAMS είλαη έλα δηαδηθηπαθό εξγαιείν, ην νπνίν έρεη 

ζρεδηαζηεί κε ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ην ζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθηέιεζε 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο αμηνπνηνύλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη δηεπθνιύλνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο όπσο ε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ε 

αιιειεπίδξαζε, ην βάζνο ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο (Dillenbourg, 1999) θαη 

ε απαίηεζε γηα βαζηά θαηαλόεζε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. 

Σηελ εξγαζία απηή δηεξεπλάηαη εάλ ε ρξήζε ελόο κέζνπ όπσο ην LAMS, δηεπθνιύλεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη βειηηώλεη ην ζρεδηαζκό δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο, ρσξίο λα θνξηώλεη ππέξκεηξα ην έξγν ηνπ. Σρεηηθά εξσηήκαηα είλαη: Δίλαη 

εθηθηό έλαο εθπαηδεπηηθόο ή κηα νκάδα εθπαηδεπηηθώλ λα ζρεδηάζνπλ εύθνια 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο; Πνηα είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα 

πνπ απαηηείηαη γηα ην ζρεδηαζκό, πινπνίεζε θαη επνπηεία ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ 

όηαλ δηακεζνιαβεί έλα εξγαιείν όπσο ην LAMS ελ ζπγθξίζεη κε ηελ πεξίπησζε 

ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ; Πνηνπο ξόινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαδύνληαη 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό από ηε ρξήζε ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο; Τη ζπκπεξάζκαηα 

πξνθύπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή απηνύ ηνπ πεξηβάιινληνο από ην ζπλδπαζκό δηα 

δώζεο θαη εμ απνζηάζεσο ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε; 

Μεξηθά από ηα εξσηήκαηα απηά έγηλε πξνζπάζεηα λα απαληεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πηινηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ LAMS ζε απζεληηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο κε ην 

ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε θαη επνπηεία ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, θαη 

εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο «Βάζεηο Γεδνκέλσλ» ζην ηκήκα Τειεπηθνηλσληαθώλ 

Σπζηεκάησλ & Γηθηύσλ ηνπ ΤΔΗ Μεζνινγγίνπ - Παξάξηεκα Ναππάθηνπ, ην 

ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2008-2009. Ζ αξρηθή ηδέα αθνξά ηελ 

εηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία ελόο πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο από απόζηαζε 

ώζηε νη ζπνπδαζηέο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο θαη επαλάιεςεο ηνπ 

εξγαζηήξηνπ από ην ζπίηη ηνπο, ή από ην ειεύζεξν εξγαζηήξην νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

επηζπκνύλ. 



Σηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο εμεηάδνληαη ελ ζπληνκία ην ζεσξεηηθό πιαίζην, ε 

κεζνδνινγία, ηα θπξηόηεξα απνηειέζκαηα θαη ηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα 

νθέιε θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε ν εθπαηδεπηηθόο ζην πιαίζην απηό. Δπηπιένλ, 

ηδηαίηεξα εμεηάδεηαη θαηά πόζν κπνξεί ε ειεγρόκελε ζπλεξγαζία ησλ ζπνπδαζηώλ 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εμέηαζεο λα βνεζήζεη ζηε θαιύηεξε αμηνιόγεζή ηνπο. 

2. Στεδηαζκός θαη Υιοποίεζε Μαζεζηαθώλ Δραζηερηοηήηωλ ζε 

Περηβάιιολ Σσλεργαηηθής Μάζεζες Υποζηερηδόκελες από ΤΠΕ 

2.1 Θεωρεηηθό θαη Τετλοιογηθό  Πιαίζηο 

Έξεπλεο (Cameron, 2006) έρνπλ δείμεη όηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα 

ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκά ηνπο σζνύληαη ζε θξηηηθή πνπ νδεγεί ζε  

επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ, ηερληθώλ θαη κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ. Πώο απηέο νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη, 

λα αλαπαξηζηώληαη θαη λα ππνζηεξίδνληαη ρσξίο λα απαηηνύλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα 

νινθιήξσζε ηνπο κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο; Σε κηα ιύζε 

ζην πξόβιεκα νδήγεζε ε Educational Modeling Language (EML) θαη ε πξνδηαγξαθή 

IMS Learning Design (IMS-LD) πνπ παξέρνπλ έλα πιαίζην πεξηγξαθήο θάζε 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Tattersall & Koper, 2005) κε ηξόπν πνπ λα κπνξεί λα 

αλαπαξαζηαζεί, απνζεθεπζεί θαη δηαρεηξηζηεί από Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

(LMS). Ζ βαζηθή ηδέα είλαη όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο, ηα άηνκα πξέπεη λα 

είλαη νξγαλωκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, λα παίδνπλ ξόινπο θαη λα εκπιέθνληαη ζε 

δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ ππνζηήξημε ελόο πεξηβάιινληνο ην νπνίν παξέρεη ηα θαηάιιεια 

κέζα θαη ππεξεζίεο (Koper & Tattersall, 2005). Τν λέν απηό πξόηππν έξρεηαη λα 

βειηηώζεη θαη επεθηείλεη πθηζηάκελα πξόηππα όπσο απηό ηνπ SCORM - κνληέινπ 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο κάζεζεο κε καζεζηαθά αληηθείκελα 

(learning objects) θαη δίλεη έκθαζε ζηελ νξγάλσζε θαη παξνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

Σήκεξα θαηά ηε δηάξθεηα νκαδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε, ε ππνζηήξημε 

παξέρεηαη από ηνλ θαζεγεηή κε εκπεηξηθό ηξόπν, κε βάζε παξακέηξνπο όπσο ε 

παξαηεξνύκελε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ, ε δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπ, νη 

γλώζεηο ηνπ πάλσ ζηνπ ραξαθηήξεο ησλ καζεηώλ ηνπ ή θαη ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ζπλεξγαζίαο (Dillenbourg, 1999). Ο θαζεγεηήο, κε ην ξόιν ηνπ ππνζηεξηθηή ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκά ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

νκάδσλ, λα εληνπίδεη πξνβιήκαηα, λα κπνξεί λα δηαγλώζεη πηζαλέο αηηίεο γηα λα 

πξνβεί ζε δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Φξεηάδεηαη λα απνθηά αληίιεςε α) ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, γηα λα κπνξεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε 

ζπλεξγαζία θαη β) ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο νκάδαο γηα λα κπνξεί 

λα εκβαζύλεη θαη λα ππνζηεξίμεη γλσζηηθά ηηο νκάδεο. Όηαλ όκσο δηακεζνιαβεί 

ππνινγηζηήο ζηελ ζπλεξγαζία, δηαηίζεηαη ζηνλ θαζεγεηή κηα πινύζηα πεγή 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαζεγεηή. Ζ 



ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο επεξεάδεηαη από ην πεξηβάιινλ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη: α) ηνλ θαζεγεηή β) ηηο άιιεο νκάδεο θαη γ) ηελ ηάμε σο ζπλνιηθό 

πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο. Ο θαζεγεηήο θηλείηαη δηαξθώο κεηαμύ ηξηώλ επηπέδσλ, 

παξαηήξεζεο, εξκελείαο θαη παξέκβαζεο: α) ην επίπεδν ηεο ηάμεο (πνπ απνηειείηαη 

από πνιιέο νκάδεο), β) ην επίπεδν ηεο νκάδαο (πνπ απνηειείηαη από ζπλεξγαδόκελα 

άηνκα) θαη γ) ην επίπεδν ηνπ καζεηή (πνπ απνηειεί ην θέληξν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

δηόηη αιιειεπηδξά κε ηα εξγαιεία, ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ, ηελ ηάμε θαη ηνλ θαζεγεηή). 

(Βνγηαηδάθε, 2007) 

Τν LAMS είλαη εξγαιείν πνπ πινπνηεί ηηο ηδέεο ηνπ ζρεδηαζκνύ δξαζηεξηνηήησλ 

κάζεζεο θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κέζσ δηαδηθηύνπ λα γίλεηαη δηαρείξηζε θαη 

ππνζηήξημε ζπλεξγαηηθώλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη ηδηαίηεξα εύρξεζην 

θαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ν λένο ρξήζηεο δεκηνπξγεί αθνινπζίεο 

καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζύξνληαο θαη αθήλνληαο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εξγαιείσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο 

κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ έλα ζύλνιν αηνκηθώλ εξγαζηώλ, εξγαζηώλ γηα κηθξέο 

νκάδεο θαη εξγαζηώλ γηα ην ζύλνιν κηαο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, βαζηζκέλσλ ζε 

πεξηερόκελν θαη ζπλεξγαζία. Οη δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπο λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. 

2.2 Μεζοδοιογία 

Ζ κειέηε πνπ πεξηγξάθεηαη εδώ δηεμήρζε θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ 

αθαδεκατθνύ έηνπο 2008-2009 ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Βάζεηο Γεδνκέλσλ» ηνπ 

ηκήκαηνο Τειεπηθνηλσληαθώλ Σπζηεκάησλ & Γηθηύσλ ηνπ ΤΔΗ Μεζνινγγίνπ.  

Οη ζπνπδαζηέο ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο: α) ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ζηελ νπνία ε 

δηδαζθαιία έγηλε κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ LAMS θαη ε νπνία απνηειείην από 2 

ηκήκαηα ησλ 20 θαη 23 ζπνπδαζηώλ θαη β) ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ απνηειείην από 

έλα ηξίην ηκήκα 20 ζπνπδαζηώλ ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε δηδαζθαιία ρσξίο ηε 

δηακεζνιάβεζε ηνπ LAMS κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν γηλόηαλ κέρξη 

ζήκεξα, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα θαη ζπγθξίζεηο.  

Κάζε κάζεκα πεξηιάκβαλε ηελ ύιε πνπ δηδάρζεθε, θαζώο θαη επηπιένλ αζθήζεηο 

εκπέδσζεο θαη αμηνιόγεζεο γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ύιεο. Οη ζπνπδαζηέο 

βξίζθνληαλ είηε ζην ρώξν ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΤΔΗ, ή ζπλδένληαλ ζηνλ 

εμππεξεηεηή από ην ζπίηη. Αθνύ δηεθπεξαίσλαλ ηηο αζθήζεηο αμηνιόγεζεο ηηο 

έζηειλαλ ζηνλ θαζεγεηή γηα λα δηαπηζηώζεη ηελ πξόνδν ηνπο θαη λα ηνπο παξέρεη 

αλαηξνθνδόηεζε. Παξάιιεια είραλ δεκηνπξγεζεί ρώξνη ζπδήηεζεο (forum) γηα λα 

ζέηνπλ θαη λα επηιύνπλ απνξίεο ηνπο, θαζώο θαη δσκάηηα ζπλνκηιίαο (chat)  γηα λα 

αιιειεπηδξνύλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ην θαζεγεηή. Μέζα 

ζην ίδην πεξηβάιινλ κάζεζεο έγηλε θαη ε αμηνιόγεζε ηνπο (ελδηάκεζεο εμεηάζεηο 

πξνόδνπ θαζώο θαη ηειηθέο εμεηάζεηο). Σηελ ηειηθή εμέηαζε νη ζπνπδαζηέο ηεο 



πεηξακαηηθήο νκάδαο είραλ ηε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο αλά δύν ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εμέηαζεο.  

2.3 Στεδηαζκός θαη Υιοποίεζε Μαζεκάηωλ ζηο LAMS 

Γηα θάζε εβδνκάδα δηδαζθαιίαο ζρεδηάζηεθαλ, πινπνηήζεθαλ, αλαιύζεθαλ, 

απνηηκήζεθαλ θαη επαλαζρεδηάζηεθαλ ζπλεξγαηηθέο αθνινπζίεο καζεζηαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Τν πεξηβάιινλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη δελ έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ζε ππνινγηζηηθή ηζρύ. Απαηηείηαη κόλν γξήγνξε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν (κέζσ 

γξακκήο ADSL), θαη εγθαηεζηεκέλα βαζηθά πξνγξάκκαηα (όπσο Flash, Acrobat 

Reader) ζε ειεύζεξεο εθδόζεηο.  

Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο καζήκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί ζύξνπλ θαη αθήλνπλ (drag & 

drop) ηα εηθνλίδηα πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηε επηθάλεηα δεκηνπξγίαο 

(πεξηβάιινλ Σπγγξαθέα) θαη έπεηηα ελώλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα λα παξάγνπλ κηα 

καζεζηαθή αθνινπζία. Απηό ην πξόηππν ξνήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο δηαθξίλεη θπξίσο 

ην LAMS από άιια πεξηζζόηεξν βαζηζκέλα ζην πεξηερόκελν LMS κε ηελ παξνρή ζε 

εθπαηδεπηηθνύο θαη εθπαηδεπόκελνπο αθνινπζηώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνύλ 

πςειό επίπεδν αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Τν LAMS έρεη έλα επξύ θάζκα 

εξγαιείσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κηα ζεηξά παηδαγσγηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ, από ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

γλώζεσλ θαη εμεηδίθεπζεο (Dalziel, 2003).  

Οη βαζηθνί ιόγνη επηινγήο ηνπ LAMS, σο πεξηβάιινληνο ππνζηήξημεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη νη εμήο:  α) Δπηηξέπεη ζηνλ θαζεγεηή λα ιακβάλεη, 

θαη λα πξνζαξκόδεη ςεθηαθά ζρέδηα καζεκάησλ πνπ έρνπλ βαζηζηεί ζηηο «θαιύηεξεο 

δηαδηθαζίεο πξαθηηθήο» θαη βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε βηβιηνζήθεο καζεκάησλ 

γηα ειεύζεξε ρξήζηε ζην δηαδίθηπν, β) Τν LΑMS είλαη έλα πξντόλ αλνηρηνύ θώδηθα, 

ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη από κηα κεγάιε θνηλόηεηα ζπγγξαθέσλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ηερληθώλ ππεύζπλσλ πνπ κνηξάδνληαη ηηο θαιύηεξεο-πξαθηηθέο LAMS θαη ηα ζρέδηα 

θαζώο επίζεο θαη ελζαξξύλνπλ ηε κειινληηθή έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, γ) 

Δλζσκαηώλεηαη ζε Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο κε επξεία δηάδνζε, όπσο ηα 

Moodle, Sakai, θιπ, θαη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί άξηζηα κε απηά. δ) Δπηηξέπεη ζηνλ 

θαζεγεηή λα «νπηηθνπνηήζεη» ην κάζεκά ηνπ, λα βιέπεη δειαδή πσο ζα είλαη ζε θάζε 

ζε θάζε ζηάδην ζρεδηαζκνύ ηνπ. (Cameron, 2006) 

Σην Πεξηβάιινλ Σπγγξαθήο (ζρήκα 1) ηα νξζνγώληα παξαιιειόγξακκα είλαη νη 

δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο:  

 Παξνρή νδεγηώλ (Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ),  

 Αξρεία ηα νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ή 

παξαπνκπέο ζε ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν (Γηακνίξαζε πόξσλ).  

 Παξνρή δπλαηόηεηαο ζηνπο ζπνπδαζηέο λα αλεβάζνπλ έλα αξρείν κε ηελ 

εξγαζία πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη (Υπνβνιή Αξρείνπ) 

http://lamscommunity.org/
http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocsel/Integrations


 Γσκάηην Σπλνκηιίαο ησλ ζπνπδαζηώλ (όισλ ή ζε νκάδεο) ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν ώζηε λα ηεζνύλ θαη λα απαληεζνύλ ηπρόλ απνξίεο ηνπο (Σπλνκηιία) 

 Φώξνο ζπδήηεζεο ζηνλ νπνίν λα κπνξνύλ νη ζπνπδαζηέο λα ζέηνπλ 

εξσηήκαηα ηα νπνία απαληνύλ άιινη ζπνπδαζηέο ή ν θαζεγεηήο (Σπδήηεζε), 

 Δξγαιεία γηα αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο ζπνπδαζηέο σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ 

βιέπνπλ ην κάζεκα (Έξεπλα–Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο – Χεθνθνξία). 

 
Σρήκα 1: Πεξηβάιινλ Σπγγξαθέα ηνπ LAMS 

 

Ζ αιιεινπρία ζύλδεζεο ηνπο δείρλεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξνζπειάζνπλ νη 

εθπαηδεπόκελνη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. Υπάξρεη έλα ζεκείν ειέγρνπ ζην νπνίν 

πξέπεη λα πεξηκέλνπλ νη ζπνπδαζηέο κέρξη λα θηάζνπλ όινη ζε απηό, ή κέρξη λα 

επηηξέςεη ν θαζεγεηήο κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο επνπηείαο λα πεξάζνπλ (stop point) 

Από ην πεξηβάιινλ Δπνπηείαο (ζρήκα 2 & 3) o θαζεγεηήο κπνξεί: 

 λα βιέπεη πόζνη από ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ηάμεο έρνπλ αξρίζεη ην κάζεκα, 

 λα βιέπεη ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν θαζέλαο, 

 λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί έλα Σπνπδαζηή από ηελ ηάμε, 

 λα κεηαθηλήζεη έλαλ ζπνπδαζηή πνπ έρεη θαζπζηεξήζεη ζε επόκελε 

δξαζηεξηόηεηα, 

 λα βιέπεη ηηο ζπκβνιέο ησλ ζπνπδαζηώλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο 

 λα απαληά ζε  πξαγκαηηθό ρξόλν ζηα εξσηήκαηά ηνπο, ζην δσκάηην  

Σπλνκηιία ηνπο 

 λα βιέπεη ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζέζεη ζηε Σπδήηεζε (forum) θαη λα 

απαληάεη ζε απηά, 

 λα αμηνινγεί ηα αξρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη νη ζπνπδαζηέο, θαη λα ηνπο 

απνζηέιιεη ηηο βαζκνινγίεο ηνπο, 



 λα επηηξέπεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπνπδαζηέο λα πξνζπειαύλνπλ ηα ζεκείν 

ειέγρνπ πνπ έρεη νξίζεη όηαλ εθπιεξώλνπλ θάπνηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ 

επηβάιεη, 

 λα παίξλεη αλαηξνθνδόηεζε κέζσ ησλ απαληήζεσλ πνπ έρνπλ δώζεη νη 

ζπνπδαζηέο ζηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ έρεη ζέζεη, θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα 

ηξνπνπνηεί θαη λα βειηηώλεη ην κάζεκά ηνπ. 

 

Σρήκα 2: Πεξηβάιινλ Δπνπηείαο, θαξηέιεο Αθνινπζίαο & Δθπαηδεπνκέλωλ 

2.4 Αποηειέζκαηα –Σσδήηεζε 

Από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κέζσ ηνπ LAMS, θαζώο από ηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ πήξακε από ηνπο ζπνπδαζηέο 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ LAMS ζηε δηδαζθαιία ήηαλ ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθά. Σπγθεθξηκέλα δηαπηζηώζεθε όηη: α) Τν LAMS ήηαλ πνιύ εύρξεζην 

θαη απιό ζηε ιεηηνπξγία γηα έλαλ θαζεγεηή κε βαζηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο 

πιεξνθνξηθήο, αθνύ κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα ζρεδηάδεη θαη λα βειηηώλεη 

θαιύηεξα ην κάζεκά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δεκηνπξγίαο ελόο 

ζρεδίνπ καζήκαηνο ζην ραξηί. Δπηπιένλ κπνξεί λα θάλεη πξνεπηζθόπεζε σο 

εθπαηδεπόκελνο, λα βιέπεη πσο έρεη δηακνξθσζεί ην κάζεκά ηνπ θαη λα ζηνράδεηαη 

θξηηηθά (Cameron, 2006; Russell et. al, 2005) ζε θάζε ζηάδην ζρεδηαζκνύ ηνπ. β) Ο 

ρξόλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ην ζρεδηαζκό ελόο 2σξνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ ηεο ηάμεο 

κηα κε κηάκηζε ώξεο. Δπηπιένλ, ε δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο αθνινπζίαο 

θάζε καζήκαηνο, θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο έηνηκσλ καζεκάησλ από 

άιινπο θαζεγεηέο-ρξήζηεο ηνπ LAMS πνπ έρνπλ αλεβάζεη ηα καζήκαηα ηνπο ζην 

Γηαδίθηπν κείσζε πνιύ πεξηζζόηεξν απηό ην ρξόλν. γ) Ο θαζεγεηήο κπνξνύζε λα 

βιέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (είηε ζύγρξνλα κέζα ζην εξγαζηήξην, είηε 

αζύγρξνλα 3-4 θνξέο ηε βδνκάδα γηα ηα εξγαζηήξηα πνπ έγηλαλ από ην ζπίηη) ζε πνην 

ζεκείν ηεο αθνινπζίαο βξηζθόηαλ ν θάζε Σπνπδαζηήο. Με ηνλ ηξόπν απηό είρε 

πιήξε επίγλσζε ηεο πξνόδνπ ηνπ. Δπηπιένλ, αλ θάπνηνο ζπνπδαζηήο «θνιινύζε» ζε 

θάπνην ζεκείν, κπνξνύζε λα βνεζεζεί κέζσ ησλ ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 



Δπηθνηλσλίαο. δ) Ο ξπζκόο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, δελ θαζνξηδόηαλ από ηνλ 

θαζεγεηή, αιιά θάζε Σπνπδαζηήο κπνξνύζε λα θάλεη ην κάζεκα κε ην δηθό ηνπ 

ξπζκό, θαη λα επηιέμεη απηόο ην ρξόλν πνπ ήζειε λα ην πξαγκαηνπνηήζεη. Έηζη νη πην 

επηκειείο ζπνπδαζηέο κπνξνύζαλ λα «ηξέμνπλ πην γξήγνξα» ζην κάζεκα, ελώ νη πην 

αδύλαηνη ζπνπδαζηέο λα πάλε πην αξγά. ε) Σε θάζε εξγαζηήξην, κέζσ ηεο 

αλαηξνθνδόηεζεο από ηνπο ζπνπδαζηέο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο ππνβάιινληαλ 

αληιήζεθε ρξήζηκε πιεξνθνξίεο γηα ην πώο νη ζπνπδαζηέο έβιεπαλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο θαη ηα λέα εξγαιεία. Με ηνλ ηξόπν απηό βειηηώζεθαλ νη ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο επόκελεο δηδαζθαιίεο. ζη) Αλαπιεξώζεθαλ 

ρακέλεο ώξεο δηδαζθαιίαο, πνπ ήηαλ δύζθνιν λα θαιπθζνύλ, εμαηηίαο ησλ πνιιώλ 

εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ πνπ ζα έπξεπε λα αλαπιεξσζνύλ ηελ ίδηα κηθξή ρξνληθή 

πεξίνδν κε δηα δώζεο παξνπζία ζε έλα κηθξό αξηζκό δηαηηζέκελσλ εξγαζηεξίσλ.  

Τα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζρεηίδνληαλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ server 

ηνπ LAMS o έπεθηε ζπρλά όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ άζρεκεο, κε ηηο δηαηάμεηο 

πξνζηαζίαο ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΤΔΗ πνπ έθνβαλ ηηο ζύξεο πνπ απαηηνύζε ην chat ηνπ 

LAMS. Απηά ηα πξνβιήκαηα απνζάξξπλαλ θάπνηνπο ζπνπδαζηέο πνπ ζηηο πξώηεο 

επαθέο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ζπλάληεζαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ είζνδό ηνπο. Δπίζεο 

ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ δελ νινθιεξώζεθαλ νη δύν από ηηο ηξεηο πξνόδνπο ηνπ 

καζήκαηνο όπσο είραλ ζρεδηαζηεί θαη δελ δηεπθνιύλζεθε ζην βαζκό πνπ ζα ζέιακε ε 

ζπλεξγαζία ησλ Σπνπδαζηώλ. Όια ηα πξνβιήκαηα ιύζεθαλ ζε ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα ράξε ζηε βνήζεηα ησλ ππεπζύλσλ ηνπ δηθηύνπ θαη ηνπ server ηνπ LAMS 

Ψο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ δηαπηζηώζεθαλ 

αθνξνύζαλ: α) ειιηπείο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ώξα πνπ εηζήιζε ν 

θάζε ζπνπδαζηήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS, θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

παξέκεηλε κέζα ζε απηό. β) ην κηθξό βαζκό ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζπνπδαζηώλ 

ιόγσ ησλ δηαηηζέκελσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαηά ηελ εθπόλεζε ησλ ζπλεξγαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηθνηλσλίαο. Απηόο νθεηιόηαλ ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ 

πήξακε από ηνπο ίδηνπο θπξίσο ζε ηερληθά πξνβιήκαηα ηνπ chat (πνπ επηιύζεθαλ 

ζηελ πνξεία), θαη ζην όηη νη Σπνπδαζηέο δελ είραλ πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε ηέηνηνπ 

είδνπο δξαζηεξηόηεηεο. γ) Τν γεγνλόο όηη δελ κπνξνύζακε λα έρνπκε ηαπηόρξνλα ηε 

γεληθή επνπηεία ησλ ππνινγηζηώλ όισλ ησλ ζπνπδαζηώλ, ώζηε λα κπνξνύκε λα 

παξέρνπκε θαηεπζείαλ βνήζεηα ζε όζνπο ηε ρξεηάδνληαη. 

Τν LAMS ιεηηνύξγεζε ρσξίο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε ππνινγηζηέο κε δηαθνξεηηθά 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηα όπνηα ηερληθά πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ 

επηιύζεθαλ κε επηηπρία αθνύ νθείινληαλ θπξίσο ζε εμσγελείο παξάγνληεο (π.ρ. 

ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ). 

3. Σσκπεράζκαηα- Μειιοληηθά Στέδηα  

Τν LAMS είλαη κηα πιαηθόξκα πνπ δηεπθνιύλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ζρεδηάδνπλ 

ιακβάλνπλ θαη λα πξνζαξκόδνπλ ςεθηαθά ζρέδηα καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 



αηνκηθέο, ζπλεξγαηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε νκάδεο θαη λα επνπηεύνπλ, 

θαζνδεγνύλ, ππνζηεξίδνπλ θαη αμηνινγνύλ θαιύηεξα ηνπο ζπνπδαζηέο.  

Ζ πξώηε απηή εκπεηξία από ηε ρξήζε ηνπ LAMS ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο έδεημε όηη 

παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό-ζπγγξαθέα έλα εύρξεζην θαη θηιηθό πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγίαο θαη επνπηείαο ηεο εθπόλεζεο αθνινπζηώλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπηπιένλ ηα εξγαιεία, επνπηείαο θαη επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό 

επηηξέπνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηελ αλίρλεπζε ηεο πξνόδνπ θαη ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ζπνπδαζηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

Βνεζάεη  ζηε ζπλεξγαζία ησλ ζπνπδαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ησλ 

αζθήζεσλ ζην εξγαζηήξην θαη δίλεη δπλαηόηεηα αμηνιόγεζή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο 

κέζσ ζεκάησλ πνπ εθηεινύληαη ζπλεξγαηηθά ζε κηθξέο νκάδεο. Σηα κεηνλεθηήκαηα 

ηεο πιαηθόξκαο σο πξνο ηε ζπλεξγαζία είλαη ε απνπζία εξγαιείσλ δξαζηεξηνηήησλ 

δηακνίξαζεο ρώξνπ όπσο γηα παξάδεηγκα ην Synergo (Margaritis et al., 2004). 

Τα πξώηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο ζπκθσλνύλ κε ηηο άιιεο δπν έξεπλεο ζηελ 

Διιάδα (Κνθθηλίδε θ.α., 2008; Pentaris et al., 2008) γηα ηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο. 

Τν LAMS δηεπθνιύλεη ηελ ειεγρόκελε ζπλεξγαζία κεηαμύ κηθξώλ νκάδσλ 

ζπνπδαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο εξγαζηεξίνπ θαη ηεο εμέηαζεο ηνπ θαη αλνίγεη 

λένπο δξόκνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Σπζηήλεηε ε πξνζζήθε αξρείσλ θαηαγξαθήο (log files) πνπ ζα δίλνπλ πην αλαιπηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ εθπόλεζε θαη ηε ζπλεξγαζία θαζώο θαη βειηίσζε ησλ δηαηηζέκελσλ 

εξγαιείσλ ζύγρξνλεο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο 

Δςσαπιζηίερ  

Δπραξηζηνύκε ηνλ θ. Γηνλύζε Εαθεηξόπνπιν, γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο 

ησλ εμππεξεηεηώλ ηνπ LAMS, ηνλ θ. Γεώξγην Πνιύδν, γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηόηεηαο Σπλνκηιίαο ηνπ LAMS θαη ηνλ θαζεγεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Νίθν Αβνύξε γηα ηα ζρόιηα θαη ζπκβνπιέο ηνπ. 
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