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τεχνολογική υποστήριξη των σχολείων με δημιουργία χώρων με υπολογιστές προορισμένων για την 
εφαρμογή διδακτικών σεναρίων.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ματσαγγούρας, Η. (1988).  Στρατηγικές διδασκαλίας –Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη  

,τ.Β, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Τσάφος, Β. (2004). Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και γλώσσας – Για μια 

εναλλακτική μαθητεία στον αρχαίο κόσμο, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
Ψυχάρης, Σ. (2005). Η Λειτουργία των Νέων τεχνολογιών και του εκπαιδευτικού λογισμικού στο 

σχολείο – Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού, περιοδικό Φυσικός Κόσμος, τ.7, σσ. 88-89. 
Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της 

Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Γ. Πασχάλης1, Γ. Φακιολάκης2, Σ. Παπαδάκης3

1Πανεπιστήμιο Πάτρας 
gpasxali  @  upatras  .  gr  

23o Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης
gfak  -1@  ath  .  forthnet  .  gr  

3Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
papadakis@eap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μη-τυπική εκπαίδευση  με τη  μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους  εκπαιδευτικούς  πληροφορικής  

είναι μία συνήθης πρακτική που ακολουθούν διάφοροι φορείς και ενώσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη των  
μελών  τους.  Η  εργασία  αυτή  αναφέρεται  σε  μια  μελέτη  περίπτωσης  αυτό-επιμόρφωσης  Εκπαιδευτικών  
Πληροφορικής  που  διοργανώθηκε  από  το  Παράρτημα  Αχαΐας  της  Πανελλήνιας  Ένωσης  Καθηγητών  
Πληροφορικής  σε  θέματα  ηλεκτρονικής  μάθησης  με  σκοπό  την  αξιοποίησή  της  στη  σχολική  μονάδα  και  την  
επαγγελματική  τους  ανάπτυξη.  Ειδικότερα,  εξετάζεται  ο  σχεδιασμός,  η  υλοποίηση  και  η  αξιολόγηση  ενός  
Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για τη δημιουργία Ψηφιακών Μαθημάτων με το Σύστημα  
Διαχείρισης  Μαθησιακών  Δραστηριοτήτων  (LAMS).  Η  ανταπόκριση  των  εκπαιδευτικών  ήταν  θετική  για  τη  
χρησιμότητα,  την  ταχύτητα  δημιουργίας  ψηφιακών  σχεδίων  και  ολοκληρωμένων  μαθημάτων  και  γενικά  την  
ευκολία χρήσης του  LAMS. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν ενδείξεις  που σηματοδοτούν το  
ενδιαφέρον και την αλλαγή στάσης των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών πληροφορικής ως προς τις δυνατότητες  
αξιοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την υποστήριξη της διδακτικής πράξης στη σχολική μονάδα και την  
αξιοποίηση του διεθνούς αποθετηρίου έτοιμων επαναχρησιμοποιήσιμων σχεδίων και μαθημάτων όχι μόνο για την  
πληροφορική αλλά και για όλα τα μαθήματα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής,  
LAMS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς, η επιμόρφωση και επαγγελματική 

ανάπτυξη των πολιτών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της εργασίας τους και οι 
γενικότερες προκλήσεις μέσα στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι απολύτως απαραίτητες.  
Ιδιαίτερα  στον  ευαίσθητο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  όπου  αντικατοπτρίζονται  όλες  οι  ελπίδες  της 
κοινωνίας για  πρόοδο και ανάπτυξη, η  ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος  είναι 
ζητούμενο. Η αναβάθμιση αυτή δεν μπορεί να νοηθεί δίχως τη διαρκή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994).

Με τον όρο επιμόρφωση αναφέρονται οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που αποσκοπούν 
στη  συμπλήρωση  του  γνωστικού  υποβάθρου  των  εκπαιδευτικών,  τον  εμπλουτισμό  των 
επαγγελματικών  τους  δεξιοτήτων  και  τη  βελτίωση  και  ανάπτυξή  τους  κατά  τη  διάρκεια  της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (Γκότοβος κ.α., 1992).
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Στο  πλαίσιο  της  μη-τυπικής  εκπαίδευσης  αναλαμβάνονται  συχνά  πρωτοβουλίες  από 
επιστημονικούς  και  επαγγελματικούς  φορείς  για  τη  διοργάνωση  επιμορφωτικών  σεμιναρίων  που 
προσφέρουν στα μέλη τους ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Έπειτα από πρόσκληση – πρόταση 
του  Παραρτήματος  Αχαΐας  της  Πανελλήνιας  Ένωσης  Καθηγητών  Πληροφορικής  (ΠΕΚΑΠ) 
οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ένα Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για 
τη δημιουργία Ψηφιακών Μαθημάτων με το  Σύστημα Διαχείρισης  Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 
(LAMS).

Το LAMS (http://lamsfoundation.org) είναι Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ), 
που δίνει  τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ασκήσουν νέους ρόλους κατά τη σχεδίαση του 
μαθήματος και κατά τη διδασκαλία τους. Παρέχει στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους 
εκπαιδευόμενους  μια  πλατφόρμα  στην  οποία  μπορούν  να  μελετήσουν,  να  εξασκηθούν,  να 
αλληλεπιδράσουν,  να  αυτό-αξιολογηθούν  και  να  μαθαίνουν  συνεργαζόμενοι  δια  ζώσης  και  εξ 
αποστάσεως. 

Στη συνέχεια της εργασίας εξετάζονται εν συντομία το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία, τα 
κυριότερα αποτελέσματα, τα πρώτα συμπεράσματα καθώς και οι μελλοντικές κατευθύνσεις για την 
αξιοποίηση  της  ηλεκτρονικής  μάθησης  και  ειδικότερα  του  LAMS στη  διδακτική  πράξη  για  τη 
διευκόλυνση  του  έργου  των  εκπαιδευτικών  και  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  παρεχόμενης 
εκπαίδευσης.  

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής λόγω της ειδικότητας τους, η οποία απαιτεί συνεχή ενημέρωση 

και ανανέωση των γνώσεών τους πάνω στο γνωστικό αντικείμενό τους, αλλά και λόγω του ότι είναι 
σχετικά νέοι σε ηλικία αντιμετωπίζουν πολύ θετικά τα σεμινάρια επιμόρφωσής τους (Τραψιώτη κ.α., 
2009;  Τραψιώτη  2010)  και  εκδηλώνουν  μεγάλη  διάθεση  για  να  συμμετάσχουν  σε  αυτά  όταν 
πραγματοποιούνται. Στόχος τους είναι να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους: α) 
χρησιμοποιώντας  σχέδια  μαθήματος,  β)  υποστηρίζοντας  τους  μαθητές  τους  από  απόσταση  και 
βοηθώντας τους με αυτό τον τρόπο να επαναλάβουν το μάθημα που έκαναν στην τάξη γ) παρέχοντάς  
τους περισσότερες πηγές πληροφόρησης πάνω στο διδαχθέν μαθησιακό αντικείμενο δ) βοηθώντας 
τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν διάθεση για χρησιμοποίηση ΤΠΕ στην τάξη τους  
να τις χρησιμοποιήσουν.

Το σεμινάριο αυτό σχεδιάστηκε στο πλαίσιο και  με βάση τα μέχρι  τώρα αποτελέσματα μιας 
ευρύτερης προσπάθειας (σχήμα 1) για τη διερεύνηση αξιοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης και 
ειδικότερα του LAMS στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. 

Είχε  σαν  γενικό  σκοπό  την  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  πληροφορικής  στη  δημιουργία 
ψηφιακών  σχεδίων  μαθήματος  και  επαναχρησιμοποιήσιμων  ακολουθιών  μαθησιακών 
δραστηριοτήτων για την υποστήριξη, τη συμπλήρωση και επέκταση της διδασκαλίας τους. Επιμέρους 
στόχοι ήταν: η καταγραφή της μέχρι τώρα στάσης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη διδασκαλία 
με  χρήση  σχεδίου  μαθήματος,  η  υλοποίησή  μιας  τέτοιας  διδασκαλίας  στη  σχολική  πρακτική,  η 
ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχει η χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης όσον αφορά 
τη  συνεχή  υποστήριξη  των  εκπαιδευομένων  και  η  δυνατότητα  ενσωμάτωσής  του  στη  σχολική 
πραγματικότητα.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ
Η γνώση σύμφωνα με τη βιβλιογραφία χωρίζεται α) στην ακαδημαϊκή γνώση που δημιουργείται 

στο πλαίσιο της έρευνας και αποκτάται κατά τη διάρκεια των σπουδών και β) στην επαγγελματική 
γνώση που δημιουργείται στο πλαίσιο της εφαρμογής στο χώρο εργασίας των γνώσεων που έχουν ήδη 
αποκτηθεί (Ruthen, 2004; Κυνηγός, 2007). Επειδή η ακαδημαϊκή γνώση, τουλάχιστον σύμφωνα με 
όσα συμβαίνουν μέχρι σήμερα, αποκτάται από την πλειονότητα των ατόμων στην ηλικία μεταξύ 18-
30 ετών και δεν ανανεώνεται στη συνέχεια, η γνώση που αυξάνεται συνέχεια μέσω των εμπειριών που 
αποκομίζει ο κάθε εργαζόμενος στην εργασία του είναι η επαγγελματική. 

Η συνεχής και με ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστά αναγκαία τη συνεχή 
ενημέρωση και ανανέωση των γνώσεων όλων των επαγγελματικών ομάδων. Αυτή η ανάγκη είναι 
ακόμη πιο επιτακτική στα τεχνικά επαγγέλματα και στην εκπαίδευση. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επικαιροποιήσει κανείς τις γνώσεις του.

Ένα ζήτημα που έχει αναδυθεί ιδιαίτερα είναι η ποιότητα των προσφερομένων προγραμμάτων 
Επιμόρφωσης  (Χασάπης,  2000).  Η  αξιολόγηση  των  προγραμμάτων  επιμόρφωσης  συμβάλει  στην 
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καταγραφή  και  μελέτη  των  θετικών  και  αρνητικών  τους  σημείων,  και  η  ανατροφοδότηση  που 
παρέχεται βοηθά στην υλοποίηση πετυχημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Παλιότερες  μελέτες  πάνω στις  στάσεις  των  εκπαιδευτικών  για  την  εισαγωγή των  ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν γενικά θετικές στάσεις σχετικά με τις ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση  (Μπρατίτσης  κ.α.,  2003;  Κυνηγός  κ.α.,  2000).  Από  την  άλλη  μεριά,  πολλοί  κλάδοι 
εκπαιδευτικών  είναι  επιφυλακτικοί  σχετικά  με  τον  τρόπο που θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  ο 
υπολογιστής στην Εκπαίδευση (Τζιμόπουλος, 2002).

Η ειδικότητα της Πληροφορικής, ΠΕ19-20, είναι σχετικά καινούργια στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και χαρακτηρίζεται από ανομοιομορφία στις βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών που την 
αποτελούν, καθ’ όσον περιλαμβάνει πτυχιούχους διαφόρων τμημάτων Πληροφορικής, Πολυτεχνικών 
Σχολών ή  άλλων Σχολών (φυσικομαθηματικών κτλ.)  με εξειδίκευση ή μεταπτυχιακό τίτλο  στην 
Πληροφορική (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005). Η ανομοιομορφία του βασικού πτυχίου των 
εκπαιδευτικών  Πληροφορικής,  η  γρήγορη  παλαίωση  των γνώσεων  που  αυτοί  απέκτησαν  κατά  τη 
διάρκεια των σπουδών τους λόγω της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας, καθώς και   η  ανεπαρκής 
εκπαίδευσή  τους  σε  θέματα  διδακτικής  κάνει  επιτακτική  την  ανάγκη  διαρκούς  υποστήριξης  και 
επιμόρφωσής τους. (Γρηγοριάδου κ.α., 2004). 

Στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα η πρώτη συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη 
διδακτική  αξιοποίηση  της  τεχνολογίας  έγινε  το  1996  στο  πλαίσιο  ενός  πλέγματος  έργων  με  την 
ονομασία «Οδύσσεια» (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002) και η δεύτερη την περίοδο 2007-08 στα πλαίσια 
πάλι  πρωτοβουλίας  του  ΥΠΕΠΘ με  την  ονομασία  «Επιμόρφωση  Εκπαιδευτικών  στη  Χρήση  και 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» 

Οι ΤΠΕ βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν μαθήματα στον υπολογιστή εμπλουτισμένα 
με πολυμεσικές εφαρμογές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφοροποιείται ριζικά 
από το στερεότυπο του παραδοσιακού δασκάλου στο κέντρο της αίθουσας με μια κιμωλία στο χέρι  
που ‘μεταφέρει’ τη γνώση στους μαθητές του.  Η σχεδίαση όμως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 
τη  χρήση  ΤΠΕ  είναι  ένα  σύνθετο,  επίπονο  και  ιδιαίτερα  χρονοβόρο  έργο  για  τον  εκπαιδευτικό 
(Cameron,  2006;  Dennis,  2007;  Fill  et  al,  2006;).  Ο  εκπαιδευτικός  κατά  τη  σχεδίαση  των 
δραστηριοτήτων είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του τις δυνατότητες των σύνθετων νέων μέσων, 
τα οποία είναι σε θέση να τον υποστηρίξουν με πολλούς νέους τρόπους στη διδασκαλία του και να 
διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση με τους μαθητές του. 

Η εξέλιξη των ΤΠΕ μας έχει δώσει νέα Διαδικτυακά μέσα που επιτρέπουν την από απόσταση 
δημιουργία,  διαχείριση  και  διάθεση  ψηφιακών  μαθημάτων  μέσα  από  φιλικά  και  εύχρηστα 
περιβάλλοντα. Ένα τέτοιο νέο μέσο, είναι το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 
(Learning Activity Management  System – LAMS),  το οποίο έχει  προκαλέσει  το ενδιαφέρον μιας 
ευρείας  κοινότητας  ερευνητών  και  εκπαιδευτικών  (http://lamscommunity.org).  Το  LAMS  έχει 
σχεδιαστεί  με  σκοπό  να  διευκολύνει  το  σχεδιασμό,  την  ανάπτυξη  και  την  εκτέλεση 
επαναχρησιμοποιήσιμων μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της 
συνεργατικής  μάθησης  και  διευκολύνουν  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  το  αποτέλεσμα  της 
μάθησης,  όπως  η  ενεργή  συμμετοχή  και  η  αλληλεπίδραση,  το  βάθος  της  επεξεργασίας  της 
πληροφορίας (Dillenbourg, 1999) και η απαίτηση για βαθιά κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τα  ερευνητικά  ερωτήματα  που  τέθηκαν  αφορούσαν  τρεις  άξονες:  α)  την  αξιολόγηση  της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας του σεμιναρίου β) την αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών 
πληροφορικής ως προς το σχεδιασμό του μαθήματος τους με αξιοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης 
Μάθησης  (LMS)  στη  σχολική  εκπαίδευση  γ)  τις  δυνατότητες  αξιοποίησης  του  LAMS  για  τη 
δημιουργία  ψηφιακών  μαθημάτων  που  υποστηρίζουν  και  επεκτείνουν  τη  διδασκαλία  με  την 
υποστήριξη ατομικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων των μαθητών εντός και εκτός της τάξης.

ΤΟ LAMS
Το LAMS είναι  ένα  Σύστημα  Διαχείρισης  Μάθησης  που  υλοποιεί  τις  ιδέες  του  σχεδιασμού 

μάθησης (learning design) και παρέχει τη δυνατότητα μέσω Διαδικτύου,  να γίνεται διαχείριση και  
υποστήριξη ατομικών και  συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Το περιβάλλον αυτό είναι 
σχεδιασμένο με βάση αρχές ευχρηστίας, ώστε να απαιτείται περιορισμένος χρόνος εκμάθησης, ενώ η 
δημιουργία  ακολουθιών  μαθησιακών  δραστηριοτήτων  μπορεί  να  γίνει  με  απευθείας  χειρισμό 
εικονικών  αναπαραστάσεων  αντικειμένων σε  ένα  περιβάλλον  συγγραφής,  παρόμοιο  με  αυτό  που 
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συναντάται  σε εφαρμογές υπολογιστών. Αυτές οι  δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν ένα 
σύνολο  ατομικών  εργασιών,  εργασιών  για  μικρές  ομάδες  και  εργασιών  για  το  σύνολο  μιας 
εκπαιδευτικής ομάδας, βασισμένων σε περιεχόμενο και συνεργασία. Οι δραστηριότητες μπορούν να 
αποθηκευτούν και τα στοιχεία τους να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το  LAMS έχει  ένα  ευρύ  φάσμα  εργαλείων  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε  μια  σειρά 
παιδαγωγικών  προσεγγίσεων,  από  τους  εκπαιδευτές  για  τους  εκπαιδευόμενους  με  διαφορετικά 
επίπεδα  γνώσεων  και  εξειδίκευσης  (Dalziel,  2003).  Αυτό  το  πρότυπο  ροής  της  δραστηριότητας 
διακρίνει κυρίως το LAMS από άλλα περισσότερο βασισμένα στο περιεχόμενο LMS αφού παρέχει  
στους εκπαιδευόμενους ακολουθίες δραστηριοτήτων που απαιτούν υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης 
και  συνεργασίας.  Οι  βασικοί  λόγοι  επιλογής  του  LAMS  ως  περιβάλλοντος  υποστήριξης  του 
συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι εξής:  
• Γνωρίζαμε από διδασκαλίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού όλων 
των βαθμίδων ότι  οι  εκπαιδευόμενοι  αγαπούν το  LAMS και  ότι  το θεωρούν  ως κίνητρο για  την 
παρακολούθηση ενός μαθήματος (Πασχάλης & Παπαδάκης, 2009). 
• Θέλαμε να δοκιμάσουμε αν ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων 
στο μάθημα. Πολλοί εκπαιδευόμενοι δεν είναι πρόθυμοι να συζητήσουν τις ιδέες τους στην τάξη, και  
θέλαμε να δούμε αν μπορούσαν να συνεργαστούν καλύτερα μέσω των εργαλείων αλληλεπίδρασης 
του LAMS. 
• Παρέχει στον Επόπτη – Εκπαιδευτικό εργαλεία για άμεση παρακολούθηση κάθε χρονική στιγμή 
της προόδου των εκπαιδευόμενων.
• Περιλαμβάνει  ατομικό  περιεχόμενο  για  τον  εκπαιδευόμενο  (όπως  Μαθησιακά  Αντικείμενα) 
καθώς επίσης και συνεργατικές δραστηριότητες όπως η συζήτηση και η ψηφοφορία. 
• Κάθε Εκπαιδευόμενος μέσω του εργαλείου Εξαγωγής Φακέλου εργασιών, μπορεί να εξάγει τη 
συνολική δουλειά του στον υπολογιστή του. 
• Διαθέτει εργαλεία ελέγχου ροής όπως η διακλάδωση, μέσω των οποίων μπορούν να σχεδιαστούν 
ομαδο-συνεργατικές  μαθησιακές  ακολουθίες  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του  κάθε  εκπαιδευόμενου. 
Έτσι,  είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό εξατομικευμένη διδασκαλία ακόμα και  
στην τάξη.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για  τη διερεύνηση της  αποδοχής  και  πρόθεσης χρήσης  του  LAMS από τους  εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής,  διοργανώθηκε  από  το  Παράρτημα  Αχαΐας  της  Πανελλήνιας  Ένωσης  Καθηγητών 
Πληροφορικής στο πλαίσιο δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, Εισαγωγικό Σεμινάριο-Εργαστήριο 
(workshop) για το  LAMS. Το σεμινάριο σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί  σε 12 ώρες  δια-ζώσης 
διδασκαλίας (4 τρίωρες συναντήσεις) για  20 καθηγητές Πληροφορικής που δίδασκαν σε σχολεία της  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε συνάντηση υπήρχε και μια 30’ εξ αποστάσεως παρέμβαση 
από τρεις εκπαιδευτικούς και μία εκπαιδεύτρια που είχαν δημιουργήσει ψηφιακά μαθήματα και είχαν 
χρησιμοποιήσει  το  LAMS  στην  διδακτική  πράξη,  σε  Δημοτικό,  Γυμνάσιο,  Λύκειο,  επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών,  εξ  αποστάσεως  πρόσθετη  διδακτική  στήριξη  μαθητών,  και  σε  επιμόρφωση  ΜΚΟ 
(ΣΕΟ). Ο τόπος πραγματοποίησης του  workshop ήταν ένα σχολικό εργαστήριο υπολογιστών στην 
Πάτρα. Οι δύο (2) τελευταίες συναντήσεις μεταδόθηκαν εξ αποστάσεως με το λογισμικό Centra ώστε 
να καλύψουν συναδέλφους από περιφερειακά σχολεία που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν στα δύο 
τελευταία εργαστήρια δια-ζώσης λόγω καιρικών συνθηκών. 
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Σχήμα 1:  Αξιοποίηση του LAMS στη σχολική εκπαίδευση

Ο  σχεδιασμός  του  Σεμιναρίου  έγινε  έπειτα  από  μελέτη  εμπειρίας  δράσεων  που  είχαν 
πραγματοποιηθεί  προηγουμένως  (Παπαδάκης  κ.α.,  2010α;  2010β).  Ιδιαίτερα  σημαντική  ήταν  η 
εμπειρία από εφαρμογή του LAMS στη διδασκαλία Πληροφορικής στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης 
που είναι το σχολείο που εργάζεται ο ένας εκ των τριών συμμετεχόντων. Στο ίδιο σχολείο, έγιναν  
σεμινάρια  για  την  επιμόρφωση  των καθηγητών  των  άλλων  ειδικοτήτων  και  χρησιμοποιήθηκε  το 
LAMS  στη  διδασκαλία  των  μαθημάτων  τους.  Επί  πλέον  χρησιμοποιήθηκαν  στοιχεία  από  την 
εφαρμογή  του  LAMS στη  διδασκαλία  Πληροφορικής  σε  άλλα  σχολεία,  και  την  επιμόρφωση  σε 
καθηγητές Πληροφορικής στις βασικές αρχές του LAMS σε 3ωρα WorkShop που διοργανώθηκαν στα 
Χανιά και την Ημαθία (Παπαδάκης κ.α., 2010α; 2010β). Ένα σχεδιάγραμμα που απεικονίζει όλη αυτή 
την προσπάθεια και τα μελλοντικά μας σχέδια φαίνεται αναλυτικά στο Σχήμα 1.

Το  περιεχόμενο  των  12  ωρών  δια-ζώσης  διδασκαλίας  στο  LAMS εστίαζε  στη  δημιουργία 
Ψηφιακών  Μαθημάτων  Πληροφορικής  με  σκοπό  οι  συμμετέχοντες  να  αποκτήσουν  εμπειρία  σε 
ζητήματα δημιουργίας ψηφιακών μαθημάτων με το LAMS και να υποκινήσει προσωπικές απορίες και  
προτάσεις  για  την  αξιοποίηση  τους  στη  διδακτική  πράξη.  Όλες  οι  ενότητες  του  σεμιναρίου 
περιλάμβαναν σύντομες εισηγήσεις, αναλυτική παρουσίαση-επίδειξη και σχολιασμό χαρακτηριστικών 
παραδειγμάτων,  πολύ  πρακτική  άσκηση  (ατομική  και  σε  μικρές  ομάδες)  και  συζήτηση,  ώστε  οι 
συμμετέχοντες  να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν προβλήματα και  να επιλύσουν  ζητήματα,  που 
έχουν συναντήσει ή που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σχετικά με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής 
μάθησης στην σχολική πραγματικότητα.

Αρχικά  μέσα  από  πρακτική  άσκηση  (αλλά  και  με  προτροπή  για  προαιρετική  εφαρμογή  σε 
πραγματικές και σε εικονικές τάξεις) οι συμμετέχοντες διερεύνησαν σε βάθος τα περιβάλλοντα του 
Εκπαιδευόμενου, του Συγγραφέα και του Επόπτη στο  LAMS. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες με την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτών του σεμιναρίου είχαν ως παραδοτέα για εμπέδωση και αξιολόγησή 
τους να κάνουν δυο εργασίες, στις οποίες κλήθηκαν να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και να «τρέξουν»  
δυο μαθήματα πληροφορικής διάρκειας μίας ώρας από την ύλη των μαθημάτων που διδάσκουν στις  
τάξεις τους. Για να βοηθηθούν στις εργασίες τους οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί δημιουργήθηκε 
ειδικό «ψηφιακό μάθημα» στο LAMS με υποστηρικτικές σύγχρονες και ασύγχρονες δραστηριότητες 
μέσω των οποίων θα μπορούσαν να λύνουν τυχόν απορίες τους.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, έγινε συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών 
και ποσοτικών δεδομένων α) μέσω δυο ερωτηματολογίων (ενός στην αρχή και ενός στο τέλος του 
σεμιναρίου-εργαστηρίου) β) μέσω παρατήρησης κατά τη διάρκεια των δια-ζώσης συναντήσεων και γ) 
από τις  εργασίες  –  παραδοτέα των  επιμορφούμενων,  με  σκοπό να ερευνήσουμε τις  απόψεις  των 
επιμορφούμενων πάνω στα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν παραπάνω. 
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Τα  ερωτηματολόγια  περιείχαν  ανοικτού  και  κλειστού  τύπου  ερωτήσεις.  Οι  κύριοι  άξονες 
αφορούσαν  το  προφίλ  των  υποκειμένων,  τους  λόγους  συμμετοχής,  τη  στάση  τους  ως  προς  την 
αξιοποίηση  των  ΤΠΕ στη  διδακτική  πράξη  και  την  αξιολόγηση  του  LAMS.  Οι  κλειστού  τύπου 
ερωτήσεις  είχαν  απαντήσεις  στην  πεντάβαθμη  κλίμακα  Likert.  Οι  ερωτήσεις  αυτές  έχουν  το 
πλεονέκτημα ότι παρέχουν τη δυνατότητα αντικειμενικής στατιστικής επεξεργασίας όσον αφορά την 
ποσοτικοποίηση  των  αντίστοιχων  ερωτήσεων  στα  ερωτηματολόγια,  αφού  δεν  υπεισέρχονται 
υποκειμενικοί παράγοντες και προσωπικές κρίσεις των ερευνητών στην ανάλυση και επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων.  Συμβάλουν  επίσης  στην  εξοικονόμηση  χρόνου  κατά  την  επεξεργασία  των 
απαντήσεων και είναι πιο ελκυστικές στους ερωτηθέντες όταν τους ζητείται να τις απαντήσουν. Οι 
ανοιχτού  τύπου  ερωτήσεις  είναι  απαραίτητες  όταν  απαιτείται  η  βαθύτερη  διερεύνηση  κάποιων 
θεμάτων (Cohen & Manion, 1997). Ήταν όμως πολύ λίγες σε σχέση με τις ερωτήσεις κλειστού τύπου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στα ερωτήματα απάντησαν δεκαοκτώ από τους είκοσι συμμετέχοντες (ποσοστό 90%). Το 25% 

ήταν άνδρες και το 75%  γυναίκες. Οι περισσότεροι (ποσοστό 56%) ήταν μεταξύ 40- 50 ετών, ενώ το  
38% ήταν μεταξύ 30-40 ετών. Το 44% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ επίσης ποσοστό 44% είχε στη κατοχή 
του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Όλοι είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι τους (οι  
περισσότεροι (63%) με ταχύτητα ΑDSL >= 2MB), οπότε μπορούσαν να δουλέψουν ικανοποιητικά 
από το σπίτι  τους  χωρίς  να καθυστερεί  η σύνδεση για  λήψη και  αποστολή πληροφοριών με  τον 
εξυπηρετητή.  Οι  περισσότεροι  είχαν  αρκετή διδακτική εμπειρία  (οι  μισοί  είχαν  περισσότερα  από 
είκοσι  χρόνια προϋπηρεσίας  και  οι  άλλοι  μισοί  που ήταν μικρότεροι  ηλικιακά,  κατά μέσο όρο 7 
χρόνια. Όλοι γνώριζαν πολύ καλά ή άριστα την αγγλική γλώσσα και δεν είχαν καθόλου πρόβλημα να 
μελετήσουν παραδείγματα καλής πρακτικής για το LAMS από άλλες χώρες στα αγγλικά. 

Σε πρώτη φάση θελήσαμε να δούμε για πιο λόγο ήρθαν οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν το 
σεμινάριο, αν χρησιμοποιούσαν στην πράξη κατά τη διδασκαλία στην τάξη τους σχέδια μαθήματος,  
υλικό από το διαδίκτυο και Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) πριν από το σεμινάριο και αν 
στη συνέχεια η στάση τους άλλαξε μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις απαντήσεις τους ήρθαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο για 
να α) αποκτήσουν νέες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν τον 
τρόπο  διδασκαλίας  τους  με  νέες  τεχνικές,  β)  μάθουν  να  φτιάχνουν  σχέδιο  μαθήματος  και  να  το 
υλοποιούν στην τάξη γ) επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και δ) επικοινωνήσουν και ανταλλάξουν 
απόψεις με τους συναδέλφους τους σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων.

Οι  εκπαιδευτικοί  Πληροφορικής  χρησιμοποιούν  σε  μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο για  να βρουν 
υλικό  με  το  οποίο  εμπλουτίζουν  τη  διδασκαλία  τους  (Πίνακας  1).  Οι  περισσότεροι  όμως,  δε 
χρησιμοποιούν σχέδιο μαθήματος στο χαρτί, γιατί δεν έχουν το χρόνο να το κάνουν. Θα ήθελαν όμως 
να έχουν ένα αποθετήριο με έτοιμα σχέδια μαθήματος ώστε να μπορούν εύκολα να τα τροποποιούν 
και  να  τα  προσαρμόζουν  στις  ανάγκες  τους.  Άλλωστε,  όπως  δήλωσαν,  όλοι  έχουν  το  σχέδιο 
μαθήματος στο μυαλό τους όταν μπαίνουν στην τάξη.
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Ερώτηση Πάρα 
πολύ Πολύ Λίγο Πολύ 

Λίγο Καθόλου

Πόσο  συχνά  χρησιμοποιείται 
εκπαιδευτικό υλικό από το διαδίκτυο; 19% 38% 31% 6% 6%

Πόσο  συχνά  ετοιμάζετε  σχέδιο 
μαθήματος  το  οποίο  χρησιμοποιείτε 
κατά τη διδασκαλία σας;

0% 44% 38% 13% 6%

Έχετε  εμπειρία  στη  διδασκαλία 
μαθημάτων  με  χρήση  Συστημάτων 
Διαχείρισης  Μάθησης  (ΣΔΜ)  πριν 
την  έναρξη  του  παρόντος 
Σεμιναρίου;

0% 0% 13% 19% 69%

Πόσο θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε 
για την υποστήριξη της διδασκαλίας 
σας εντός ή εκτός τάξης ένα Σύστημα 
Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ);

19% 69% 13% 0% 0%

Πόσο  θα  ήθελαν  (κατά  τη  γνώμη 
σας) οι μαθητές σας, η πρόσωπο με 
πρόσωπο  (face to face)  διδασκαλία 
ενός  σχολικού  μαθήματος  να 
εμπλουτιστεί με τη χρήση ενός ΣΔΜ 
στην τάξη;

19% 63% 19% 0% 0%

Η χρήση της συνεργατικής μάθησης 
στην  πράξη  βελτιώνει  την 
αποτελεσματικότητα  της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας;

50% 50% 0% 0% 0%

Σε  τι  βαθμό  χρησιμοποιείτε 
συνεργατικές  δραστηριότητες  κατά 
τη διδασκαλία ενός μαθήματος στην 
τάξη;

0% 50% 44% 6% 0%

Πίνακας 1: Σχετική Συχνότητα παραμέτρων αρχικού Ερωτηματολογίου (μόνο για τις απαντήσεις κλειστού τύπου).

Οι περισσότεροι (90%), δεν έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης στην 
τάξη τους, αλλά θα ήθελαν να το κάνουν για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενούς τους και από το 
σπίτι,  γι’  αυτό  άλλωστε  θέλησαν  να  παρακολουθήσουν  το  συγκεκριμένο  σεμινάριο.  Πιστεύουν 
άλλωστε  ότι  και  οι  εκπαιδευόμενοί  τους,  οι  οποίοι  διαθέτουν  πλέον  σε  ποσοστό  άνω  του  60% 
σύνδεση  στο  Διαδίκτυο  από  το  σπίτι  τους,  θα  επιθυμούσαν  να  επαναλάβουν  το  μάθημα  που 
διδάχτηκαν δια-ζώσης στην τάξη και να έχουν τη δυνατότητα να λύνουν τις απορίες τους. Τέλος, οι 
περισσότεροι έχουν εντάξει σε αρκετό βαθμό τις συνεργατικές δραστηριότητες στη διδασκαλία τους,  
γιατί όλοι πιστεύουν ότι βοηθούν σημαντικά τη μάθηση, όπως άλλωστε έχουν δείξει αρκετές έρευνες 
(Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 1998; Χαραλάμπους, 1996)

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο αρχικό ερωτηματολόγιο πριν αρχίσει το σεμινάριο, μαζί με 
τους κανόνες που έχουν προκύψει από άλλα σεμινάρια που είχαμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν 
(σχήμα 1), μας έδωσαν μια χρήσιμη ανάδραση ώστε να α) να προσαρμόσουμε το Σεμινάριο στις  
απαιτήσεις τους,  β) να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σε τι  βαθμό μπορέσαμε να καλύψουμε τις  
ανάγκες και προσδοκίες τους.

Το  ερωτηματολόγιο  που  δώσαμε  στο  τέλος  του  σεμιναρίου  εστίαζε  σε  δύο  άξονες:  α)  στο 
Εργαστήριο  -  Σεμινάριο  και  τις  μαθησιακές  δραστηριότητες  που  περιείχε  και  β)  στο  κατά  πόσο 
έμειναν ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό υλικό που τους δόθηκε.

Στον  πίνακα  2  φαίνονται  οι  σχετική  συχνότητα  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών  στις 
ερωτήσεις που τους τέθηκαν στο 1ο μέρος του τελικού ερωτηματολογίου.
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Ερώτηση Πάρα 
πολύ

Πολ
ύ Λίγο Πολύ 

Λίγο Καθόλου

Σε  τι  βαθμό  θεωρείς  ότι  ήταν 
ενδιαφέρον το θέμα του εργαστηρίου; 60% 40% 0% 0% 0%

Πόσο ικανοποιημένος/-η είσαι από την 
ατομική  σου  συμμετοχή  στο 
εργαστήριο;

40% 40% 20% 0% 0%

Πόσο  ικανοποιημένος/-η  είσαι  από 
τους  μικρούς  οδηγούς  χρήσης,  όσον 
αφορά την άμεση χρήση για τα πρώτα 
βήματα στο LAMS;

20% 80% 0% 0% 0%

Πόσο ικανοποιημένος/-η είσαι από την 
καθοδήγηση  που  παρείχαν  τα  φύλλα 
δραστηριοτήτων

60% 40% 0% 0% 0%

Σε  τι  βαθμό  επαληθεύτηκαν  οι 
προσδοκίες  που  είχες  δηλώνοντας  να 
συμμετάσχεις στο εργαστήριο;

20% 40% 40% 0% 0%

Θεωρείς  ότι  είχες  τον  επαρκή  χρόνο 
για  να  υποβάλλεις  ερωτήσεις  και  να 
εξασκηθείς λίγο αποκτώντας μια πρώτη 
μικρή εμπειρία με το LAMS;

0% 20% 60% 0% 20%

Θα ήθελες  να  έχεις  στη  διάθεση  σου 
ένα  αποθετήριο  με  μαθήματα  στο 
LAMS που  θα  μπορούσες  να  τα 
προσαρμόσεις  και  να  τα 
χρησιμοποιήσεις  με  τους  δικούς  σου 
μαθητές;

60% 40% 0% 0% 0%

Σε τι  βαθμό θεωρείς  ότι θα μπορούσε 
να  ανθίσει  η  Ελληνική  Κοινότητα 
Μάθησης  του  LAMS με  ενεργή 
συμμετοχή, διαμοίραση και ανταλλαγή 
μαθημάτων  –  καλών  πρακτικών  από 
τους εκπαιδευτικούς;

40% 60% 0% 0% 0%

Θα  ήθελες  να  διαθέσεις  σε  ένα 
αποθετήριο  μιας  κοινότητα  μάθησης 
μαθήματα  που  προσάρμοσες  ή 
δημιούργησες  στο  LAMS και  τα 
χρησιμοποίησες  επιτυχώς  με  τους 
δικούς σου μαθητές;

40% 40% 20% 0% 0%

Βρήκατε  τις  εξ  αποστάσεως 
παρεμβάσεις  άλλων  χρηστών  που 
έχουν  χρησιμοποιήσει  το  LAMS στην 
τάξη τους χρήσιμες;

75% 25% 0% 0% 0%

Πίνακας 2: Απόψεις των επιμορφούμενων για την ποιότητα του σεμιναρίου και την κοινότητα του LAMS.

Από  τις  απαντήσεις  τους  φαίνεται  ότι  όλοι  έμειναν  ικανοποιημένοι  από  το  υλικό  που  τους 
παρασχέθηκε και το αντικείμενο του Σεμιναρίου. Σαν πιο δυνατά σημεία του Σεμιναρίου ανέφεραν: 
τα έτοιμα παραδείγματα του LAMS, την ανταλλαγή σχεδίων με συναδέλφους και  τη  δυνατότητα 
εξατομίκευσης (π.χ. διακλάδωση), τον ενθουσιασμό και την κατάρτιση των επιμορφωτών, την άμεση 
εφαρμογή αυτών που διδάσκονταν με τον έλεγχο των επιμορφωτών, την εμπειρία - επίδειξη δουλειάς  
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άλλων  συναδέλφων  χρησιμοποίησαν  το  LAMS  στην  τάξη  τους  και  το  διαθέσιμο  υλικό  στην 
κοινότητα.

Σαν  αρνητικές  παραμέτρους  του  σεμιναρίου  ανέφεραν  τη  μικρή  διάρκεια,  διότι  ένα  νέο 
αντικείμενο  χρειάζεται  περισσότερη  εξάσκηση  ειδικά  όταν  το  μελετάται  από  τόσες  διαφορετικές 
οπτικές γωνίες (εκπαιδευόμενου, επόπτη, συγγραφέα) και όταν περιλαμβάνει τόσα πολλά εργαλεία, το 
μικρό χρόνο ατομικής άσκησης στη διάρκεια της επιμόρφωσης και τη μη υλοποίηση συγκεκριμένου 
σχεδίου μαθήματος.

Όλοι  ήθελαν  να  συνεχίσουν  να  ασχολούνται  με  το  LAMS  (50%  θέλουν  να 
παρακολουθήσουν/συμμετάσχουν και σε άλλες εκδηλώσεις - δραστηριότητες για το LAMS, 25% να 
βρουν και άλλες πηγές για αυτά που έμαθαν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, 25% να συνεχίσουν 
να έχουν πρόσβαση στο LAMS και να επαναλάβουν τις δραστηριότητες και μερικοί πρότειναν να  
εγκατασταθεί  σαν υπηρεσία του Σχολικού Δικτύου  διαθέσιμη σε  όλους  τους  εκπαιδευτικούς).  Τα 
χαρακτηριστικά  του  LAMS  που  τους  άρεσαν  περισσότερο  ήταν  η  ροή  των  ακολουθιών,  η 
διακλάδωση, η δυνατότητα εκτέλεσής τους από το διαδίκτυο και  η επίβλεψη του εκπαιδευτή από 
μακριά,  η  λεπτομερής  καταγραφή  των  κινήσεων  των  μαθητών  και  η  δυνατότητα  ύπαρξης 
συνεργατικών  διαδικασιών,  αξιολόγησης  και  ανατροφοδότησης.  Όλοι  επιφυλάχτηκαν  να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους για  επιπλέον δυνατότητες που θα ήθελαν να παρέχει το LAMS στο 
μέλλον  όταν  το  χρησιμοποιήσουν  περισσότερο.  Τέλος.  όλοι  θα  ήθελαν  να  συμμετάσχουν  στην 
ελληνική  και  διεθνή  κοινότητα  του LAMS και  να  δώσουν/τροποποιήσουν/επαναχρησιμοποιήσουν 
έτοιμα μαθήματα.

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου (πίνακας 3) αφορούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
για τη Συνεργατική Μάθηση και τον τρόπο εφαρμογής της στην τάξη με το LAMS. 

Ερώτηση Πάρα 
πολύ Πολύ Λίγο Πολύ 

Λίγο
Καθόλο
υ

Το  LAMS μπορεί  να  υποστηρίξει  τη 
Συνεργατική  Μάθησης με  τον τρόπο που 
την αντιλαμβάνεστε εσείς;

75% 25% 0% 0% 0%

Η συνεργασία βοηθά το μάθημα να γίνει 
πιο  ενδιαφέρον  γι  αυτούς  που 
συμμετέχουν;

100% 0% 0% 0% 0%

Η  εκπόνηση  εργασιών  με  συνεργατικές 
μεθόδους  είναι προτιμότερη σε σχέση με 
τις ατομικές εργασίες;

75% 25% 0% 0% 0%

Θα  βάλετε  τους  μαθητές  σας  να 
συνεργαστούν μεταξύ τους στην εκπόνηση 
εργασιών αν χρησιμοποιήσετε το LAMS;

75% 25% 0% 0% 0%

Πίνακας 3: Απόψεις επιμορφούμενων για την αξιοποίηση LAMS για συνεργατική μάθηση στο μάθημά τους.

Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου ανέφεραν ότι θα ήθελαν 
να γίνει και άλλο πιο προχωρημένο σεμινάριο στο LAMS, στο οποίο θα υπάρχει περισσότερος χρόνος 
για  πρακτική  εξάσκηση  και  υλοποίηση  συγκεκριμένου  σχεδίου  μαθήματος  στη  διάρκεια 
πραγματοποίησης  του  Σεμιναρίου.  Ορίζουν  τη  συνεργατική  μάθηση  σαν  τη  διαδικασία  που  οι 
εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες εργασίες, όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει διακριτό ρόλο μέσα 
στην ομάδα και ο καθηγητής αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή και εμψυχωτή. Οι εκπαιδευόμενοι 
ανακαλύπτουν  μόνοι  τους  τη  γνώση  αλληλεπιδρώντας  με  άλλους  συνεκπαιδευόμενους  ή  με  τους 
εκπαιδευτικούς τους, ανταλλάσοντας απόψεις, υλικό, on-line παρεμβάσεις κ.τ.λ. Όλοι συμφωνούν ότι 
το  LAMS  υποστηρίζει  πλήρως  τη  Συνεργατική  Μάθηση,  και  βοηθά  το  μάθημα  να  γίνει  πιο 
ενδιαφέρον και  αποδοτικό για τους εκπαιδευομένους.  Γι  αυτό σκοπεύουν να το χρησιμοποιήσουν 
στην τάξη.

Μετά το τέλος του Εισαγωγικού Σεμιναρίου όσοι επιθυμούσαν είχαν τη δυνατότητα εφαρμογής 
στην  πράξη  δοκιμάζοντας  πιλοτικά  τα  μαθήματα  που  δημιουργήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  του 
σεμιναρίου ή και άλλα με μαθητές σε τάξη/εργαστήριο ή από το σπίτι.
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Σύμφωνα  με  τις  απαντήσεις  των  επιμορφούμενων,  αρκετοί  από  τους  συμμετέχοντες  θα 
ενσωματώσουν το LAMS στη διδασκαλία των μαθημάτων τους και θα διαθέσουν τα μαθήματά τους 
για τροποποίηση/επαναχρησιμοποίηση με άδειες  Creative Common, στην ελληνική και στη διεθνή 
κοινότητα του  LAMS. Με τον τρόπο αυτό θα εμπλουτιστεί  σε πρώτη φάση με νέα μαθήματα το 
αποθετήριο μαθημάτων πληροφορικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή. 

 Επίσης ζητούν το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο να στήσει σε διάφορες περιφέρειες εξυπηρετητές 
LAMS και να προσφέρει το LAMS σαν μια υπηρεσία του προς όλους τους εκπαιδευτικούς.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Το LAMS είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για τη δημιουργία και εκτέλεση ψηφιακών μαθημάτων. 

Τα εργαλεία δραστηριοτήτων που παρέχει,  επιτρέπουν τη δημιουργία μαθημάτων ανεξάρτητα από 
διδακτικό μοντέλο και τα εργαλεία ροής και διακλάδωσης δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ομαδο-
συνεργατικών  μαθημάτων  και  εξατομικευμένης  διδασκαλίας.  Επί  πλέον,  το  περιβάλλον  και  οι 
δυνατότητες εποπτείας, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα το καθιστούν εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο 
για τον εκπαιδευτικό, τον εκπαιδευόμενο και την τάξη.

Το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε ήταν ικανοποιητικό για την εκμάθηση του συστήματος σε 
επίπεδο  χρήσης,  αλλά  η  διάρκεια  του  ήταν  μικρή  για  την  εμπέδωση  και  επαρκή  εξάσκηση  των 
εκπαιδευομένων.  Επομένως  συστήνεται  η  διοργάνωση  μεγαλύτερης  διάρκειας  σεμιναρίων 
-εργαστηρίων  προκειμένου  να  γίνει  μια  πιο  ολοκληρωμένη  και  αποτελεσματικότερη  προσέγγιση. 
Παρόλα αυτά, οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν επιτρέπουν την ένταξη του  LAMS στη 
σχολική  τάξη  στο  μάθημα  της  Πληροφορικής  αλλά  και  την  υποστήριξη  εκπαιδευτικών  άλλων 
ειδικοτήτων για την πιλοτική δοκιμή του LAMS στη διδακτική πράξη.

Οι εξ αποστάσεως παρεμβάσεις αλλά και η εν μέρει εξ αποστάσεως συμμετοχή μικρού αριθμού 
επιμορφούμενων  οδήγησε  στη  διαμόρφωση  θετικής  στάσης  για  τη  δια  βίου  μάθηση  και  τις 
δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Στα  μελλοντικά  μας  σχέδια  περιλαμβάνεται  η  διοργάνωση  ενός  σεμιναρίου  Β’  Επιπέδου  σε 
«Προχωρημένα Ζητήματα στο LAMS», με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας από την εφαρμογή στην 
πράξη και τη γνωριμία και εμβάθυνση σε πιο προχωρημένα ζητήματα και υπηρεσίες του LAMS. Αυτό 
σχεδιάζεται  να  πραγματοποιηθεί  μετά  από  ένα  χρονικό  διάστημα  3-4  μηνών,  μέσα  στο  οποίο 
ελπίζουμε  ότι  θα  έχει  γίνει  ήδη  η  πιλοτική  δοκιμή  και  αξιολόγηση  του  LAMS από  τους 
εκπαιδευόμενους με τους μαθητές τους στην πράξη, Επίσης, είναι στους στόχους μας  η επιμόρφωση 
στο LAMS καθηγητών άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική μάθηση 
στη διδακτική πράξη και να ενθαρρυνθούν για τη διάθεση ψηφιακών μαθημάτων στο αποθετήριο της 
ελληνικής και διεθνούς κοινότητας του LAMS. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
Ευχαριστούμε  πολύ  την  ΠΕΚΑΠ Αχαΐας  για  την  πρωτοβουλία  διοργάνωσης  του  Σεμιναρίου 

«Δημιουργία Ψηφιακών Μαθημάτων Πληροφορικής» για τους καθηγητές Πληροφορικής του Νομού, 
τη  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Νομού  Αχαΐας  για  τη  διάθεση  του  χώρου  του 
Σχολικού Εργαστηρίου του 6ου Γυμνασίου Πάτρας, το ΕΥΥΕΜ και το ΕΑΠ για τη φιλοξενία του στον 
εξυπηρετητή LAMS στον οποίο έγιναν τα μαθήματα του σεμιναρίου, και τους κ. Δόβρο Ν., Ρώσσιου 
Ε.,  Τσεπαπαδάκη Α.  για  τις  εξ  αποστάσεως παρεμβάσεις  τους  σχετικά με την εμπειρία τους στο 
LAMS. 
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