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Περίληψη 
Η εργασία αυτή αφορά την εμπειρία μας από την εθελοντική ενδοσχολική επιμόρφωση και τα 
πρώτα στάδια της εφαρμογής ψηφιακών μαθημάτων LAMS στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών, στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου της Πάτρας το σχολικό έτος 
2010-2011.  Ειδικότερα παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης του LAMS στη 
διδασκαλία της Χημείας και της Βιολογίας στη Β’ και στη Γ’ Γυμνασίου. Ο κύριος στόχος της 
εν λόγω μελέτης είναι η καταρχήν διερεύνηση της επίδρασης μιας κατάλληλα σχεδιασμένης 
εκπαιδευτικής παρέμβασης για αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης υποστηριζόμενης από 
ένα Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στις απόψεις των μαθητών απέναντι 
στα ψηφιακά μαθήματα. Από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι 
από τα ψηφιακά μαθήματα επωφελούνται οι μαθητές οι  οποίο και στην πλειοψηφία τους ζη-
τούν την αξιοποίηση τους και σε άλλα μαθήματα.  
 
Λέξεις κλειδιά: LAMS, Ψηφιακά μαθήματα, Φυσικές Επιστήμες, Χημεία, Βιολογία. 
 

1. Εισαγωγή 
Το Διαδίκτυο είναι ένα περιβάλλον δημιουργικότητας και ενεργού μάθησης (Becker 
& Dwyer, 1994) το οποίο υποστηρίζει και ενθαρρύνει την πλοήγηση και εξερεύνηση 
(Kolb, 1984) από την πλευρά των εκπαιδευομένων καθώς και δραστηριότητες που 
ενισχύουν την μάθηση. Ο σχεδιασμός, η αποθήκευση και η ελεύθερη διανομή ψηφι-
ακών σχεδίων διδασκαλίας και μαθημάτων στο Διαδίκτυο οδηγεί τόσο στη μείωση 
του χρόνου επεξεργασίας και στη βελτίωσή τους όσο και στη δυνατότητα προσαρμο-
γής τους αξιοποιώντας τη δυναμική κάθε εκπαιδευτικής ομάδας. Οι νέες πλατφόρμες 
ηλεκτρονικής μάθησης δίνουν τη δυνατότητα παροχής εναλλακτικής μαθησιακής 
πορείας για εκπαιδευόμενους με πιο εξειδικευμένες ή επιμέρους μαθησιακές ανάγκες. 

 Από τις περισσότερες έρευνες τα τελευταία χρόνια προκύπτει ότι έχουμε καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα όταν ο σχεδιασμός του μαθήματος περιλαμβάνει μαθησια-
κές δραστηριότητες που έχουν ως επίκεντρο το μαθητή και τη διευκόλυνση της μά-
θησής του αντί της παραδοσιακής διδασκαλίας και απλής  μεταφοράς γνώσεων.  Η 
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βασική ιδέα είναι ότι, κατά τη διάρκεια της μάθησης, τα άτομα είναι οργανωμένα σε 
συγκεκριμένες ομάδες συνεργάζονται, παίζουν ρόλους και εμπλέκονται σε ατομικές 
και ομαδικές δραστηριότητες με την υποστήριξη ενός περιβάλλοντος το οποίο παρέ-
χει τα κατάλληλα μέσα και υπηρεσίες (Koper & Tattersall, 2005).  

Έναυσμα για τη σχεδίαση και οργάνωση της ενδοσχολικής επιμορφωτικής δράσης 
και πιλοτικής εφαρμογής των ψηφιακών μαθημάτων αποτέλεσε το ενδιαφέρον των 
συναδέλφων για αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και η παρουσία καθηγη-
τή πληροφορικής με γνώσεις και διάθεση για εκπαίδευση και υποστήριξη  των συνα-
δέλφων του στο σχολείο. 

Το σχολείο ανήκει στα Πειραματικά Σχολεία στα οποία κατά κανόνα φοιτούν μαθη-
τές με αυξημένες μαθησιακές ικανότητες και υψηλούς μορφωτικούς στόχους. Ως εκ 
τούτου διαθέτουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο για δραστηριότητες πέραν του ωρα-
ρίου με αποτέλεσμα να εμφανίζονται απρόθυμοι για προγράμματα εκτός Σχολικού 
ωραρίου. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ στα μονόωρα μαθήματα όπως η Χημεία. 
Τα ψηφιακά μαθήματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν ένα είδος ασύγχρονης 
ευέλικτης ζώνης όπου η διδασκαλία θα συμπληρώνεται με την εμπέδωση των διδα-
χθεισών εννοιών, την ανατροφοδότηση -  αναπλαισίωση, τις επεκτάσεις κλπ. Επίσης 
δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων μεθόδων μάθησης που έχουν ως 
κέντρο το μαθητή. 

2. Αξιοποίηση Ψηφιακών Μαθημάτων στη διδακτική πράξη 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) - 
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα ή πλατφόρμες που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές να ξεπεράσουν τα παραπάνω προβλήματα, όπως τα:  ATutor, Blackboard, 
eClass, LAMS, Moodle,  Sakai κ.α.   

Τα ΣΔΜ χρησιμοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτε-
ροβάθμια και τριτοβάθμια), καθώς και στην κατάρτιση, επειδή προσφέρουν αρκετά 
πλεονεκτήματα σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και στους εκπαιδευτικούς οργανι-
σμούς, αίροντας χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς στη διαδικασία μάθησης. (Ρε-
τάλης, 2010). Τα ΣΔΜ είναι ενοποιημένα (integrated) συστήματα λογισμικού που 
παρέχουν διάφορα εργαλεία και υπηρεσίες στους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές και 
στους διαχειριστές, αναφορικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διανομή του 
μαθησιακού υλικού, τη διαχείριση των μαθημάτων, την αξιολόγηση των μαθητών, 
την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διαχείριση των εκπαιδευόμενων σε ένα εκπαι-
δευτικό οργανισμό.  
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Ως εκπαιδευτικοί επιμορφωμένοι στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 
προσπαθούμε διαρκώς να εντάξουμε τις ΤΠΕ και τα λογισμικά που κυκλοφορούν 
πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των ειδικοτήτων μας στη σχολική τάξη.  

Η ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα τα ψηφιακά μαθήματα LAMS που πραγματο-
ποιήθηκε στο σχολείο με πρωτοβουλία του καθηγητή πληροφορικής ήταν το έναυσμα 
για να ασχοληθούμε για πρώτη φορά με το σχεδιασμό και την αξιοποίηση των ψηφια-
κών μαθημάτων στη διδακτική πράξη.  

2.1 Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS  

Το LAMS είναι Διαδικτυακό Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ) που 
υποστηρίζει τη  σχεδίαση, συγγραφή, διαχείριση και εποπτεία της εκτέλεσης μαθη-
μάτων με τη μορφή ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Είναι η πιο διαδεδο-
μένη και δημοφιλής πλατφόρμα (http://LAMSfoundation.org)  που υλοποιεί τις ιδέες 
του σχεδιασμού μάθησης (Dalziel, 2003; Britain, 2004).  Η ανάπτυξη του LAMS γί-
νεται από το Macquarie E-learning Centre Of Excellence (MELCOE) στο  Πανεπι-
στήμιο Macquarie, στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, με συντονιστή τον καθηγητή  J. 
Dalziel.  Έχει ήδη μεταφραστεί σε 30 γλώσσες μεταξύ αυτών και στα Ελληνικά, στο 
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου. 

Το LAMS   παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας,  διαχείρισης και υποστήριξης όχι 
μόνο ατομικών αλλά και συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, δια ζώσης και 
στο Διαδίκτυο. Το περιβάλλον του είναι σχεδιασμένο με βάση αρχές ευχρηστίας (Α-
βούρης, 2000), ώστε να απαιτείται μικρός χρόνος εκμάθησης, ενώ η δημιουργία ακο-
λουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει με χειρισμό εικονικών αναπα-
ραστάσεων αντικειμένων σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον συγγραφής. Οι ακο-
λουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων για ένα σενάριο, ένα μάθημα, ένα μέρος ενός 
μαθήματος μπορούν να αποθηκευτούν και να επαναχρησιμοποιηθούν (Παπαδάκης 
κ.α., 2010). 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του LAMS είναι: 
 Παρέχει φιλικό – απλό γραφικό περιβάλλον 
 Δίνει δυνατότητα παρακολούθησης της  προόδου  
 Υποστηρίζει ασύγχρονες και σύγχρονες δραστηριότητες 
 Δημιουργεί φάκελος εργασιών εκπαιδευόμενου και εξαγωγή του για off-line 

χρήση 
 Διαθέτει απευθείας εποπτεία – υποστήριξη εκπαιδευομένων 

 

http://www.melcoe.mq.edu.au/
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 Έχει μεγάλος αριθμός εργαλείων μαθησιακών δραστηριοτήτων για πληροφό-
ρηση, αλληλεπίδραση, συνεργασία και αξιολόγηση δια ζώσης και από από-
σταση 

 Παρέχει πολυμεσικό συντάκτης για δημιουργία πολυμορφικού υλικού 
 Επιτρέπει Δραστηριότητες και Ακολουθίες Δραστηριοτήτων κατ’ επιλογή 

και υπό συνθήκη 
 Υποστηρίζει ομαδικές δραστηριότητες 

Το LAMS έχει αξιοποιηθεί σε διάφορες μελέτες στην ελληνική και διεθνή εκπαίδευ-
ση. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά δύο έρευνες μία που αφορά την Ελληνική 
και μία από τη διεθνή πραγματικότητα. 

2.2 Εμπειρία από Αξιοποίηση του LAMS στην Ελλάδα και Διεθνώς 

Το 2010-2011 έγινε πιλοτική αξιοποίηση του LAMS στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφω-
σης στην Αθήνα, με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του σχολείου. Δήλωσαν συμμετο-
χή αρχικά 18 από τους 20 καθηγητές του σχολείου, 13 από τους οποίους ολοκλήρω-
σαν το πρόγραμμα. Οι καθηγητές σε συνεργασία με τον επιμορφωτή (καθηγητή πλη-
ροφορικής του σχολείου), δημιούργησαν και εφάρμοσαν στην τάξη με τους μαθητές 
περίπου 80 ψηφιακά μαθήματα σε 12 αντικείμενα για όλες τις τάξεις. Για την εφαρ-
μογή των μαθημάτων αυτών στην τάξη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ασύρματο δί-
κτυο ώστε οι μαθητές και οι καθηγητές να έχουν πρόσβαση στο internet στην τάξη 
τους. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν ειδικοί χώροι εργασίας για τις εθελοντικές ομά-
δες μάθησης που έχουν δημιουργηθεί στο σχολείο μας. Όλα τα παραπάνω μαθήματα 
είναι διαθέσιμα για χρήση από τους μαθητές και από το σπίτι τους. Από την αξιολόγη-
ση αυτής της καινοτομίας συμπεραίνουμε ότι το LAMS είναι ένα εύχρηστο και σταθερό περι-
βάλλον που διευκολύνει και επεκτείνει τη δια ζώσης διδασκαλία. Ακόμη και οι καθηγητές, 
χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ δημιούργησαν και χρησιμοποίησαν με επιτυχία στην 
τάξη τους τα ψηφιακά μαθήματα Oι καθηγητές βρήκαν το LAMS εύχρηστο και δήλω-
σαν ότι τα εργαλεία που παρέχει καλύπτουν τις ανάγκες τους σε μεγάλο βαθμό, εντο-
πίζοντας συγκεκριμένες αδυναμίες ιδιαίτερα στο εργαλείο αξιολόγησης (ερωτήσεις 
αντιστοίχισης «πολλά προς πολλά») και δυσκολία στην εφαρμογή του πολυτονικού 
για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. (Φακιολάκης  & Παπαδάκης, 2011) 

Αντίστοιχα συμπεράσματα έχουν εξαχθεί και από άλλες έρευνες από την αξιοποίηση 
του LAMS στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που έχουν γίνει ιδιαίτερα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (Gibbs & O’Sullivan, 2005; JISC Evaluation of LAMS, 2004; Masterman & 
Lee, 2005;  DESILA Project – Levy, 2008; Jameson et al. 2008; Burns, 2009) και στην 
Αυστραλία (Cameron & Evans, 2007).  
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3. Μελέτη περίπτωσης  

Η παρούσα προσπάθεια είναι μια προκαταρτική πιλοτική μελέτη περίπτωσης μικρής 
κλίμακας που πραγματοποιείται πριν από την εφαρμογή μιας έρευνας μεγάλης κλί-
μακας η οποία στοχεύει να μειώσει την αβεβαιότητα των παραμέτρων της κύριας έ-
ρευνας (Yin, 2003). Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η παρατήρηση και οι 
σημειώσεις των ερευνητών και τα δεδομένα που προέκυψαν από δομημένα ερωτημα-
τολόγια με ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

3.1 Σκοπός και Υποθέσεις εργασίας 

Σκοπός της μελέτης περίπτωσης ήταν κατά πόσο μία σύντομη ενδοσχολική επιμόρ-
φωση μπορεί να δώσει το έναυσμα στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν ένα εργα-
λείο ηλεκτρονικής μάθησης και να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν 
στη διδακτική πράξη ψηφιακά μαθήματα στο αντικείμενό τους μελετώντας παράλλη-
λα και την επίδραση που έχουν στους μαθητές. 

Οι βασικές υποθέσεις εργασίας της παρούσας μελέτης ήταν, ότι μια εκπαιδευτική 
παρέμβαση υποστηριζόμενη από το LAMS, βοηθά τους μαθητές να: 
α)  αναπτύξουν θετικότερες απόψεις ως προς την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα 
β) έχουν καλύτερη υποστήριξη στη μελέτη τους και να κατανοήσουν ευκολότερα το 

αντικείμενο του μαθήματος συμπληρωματικά εντός και εκτός της τάξης 
γ)  κατακτήσουν ευκολότερα τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος  

3.2 Σχεδιασμός και διεξαγωγή πιλοτικής μελέτης περίπτωσης   

Η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπι-
στημίου  Πάτρας.  Οι επιμορφωτικές συναντήσεις έγιναν εκτός σχολικού ωραρίου 
στο εργαστήριο της Πληροφορικής του σχολείου, στο Β’ τρίμηνο του σχ. Ετ. 2010-
2011 και τα ψηφιακά μαθήματα σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν στο 
Γ’ τρίμηνο στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος. Στην επιμόρφωση διάρκειας 
10 ωρών έλαβαν μέρος 12 συνάδελφοι από διάφορες ειδικότητες.  Στο παρόν άρθρο 
περιγράφονται τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή των ψηφιακών μαθημά-
των που πραγματοποιήθηκαν στις Φυσικές Επιστήμες στη Β’ και στη Γ’ Γυμνασίου 
και έλαβαν μέρος  109  μαθητές. 

3.2.1 1η φάση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Παρά την εξοικείωσή των εκπαιδευτικών με τα εκπαιδευτικά λογισμικά και την εκ-
πόνηση σεναρίων και δραστηριοτήτων με βάση την υπολογιστική τεχνολογία, ο σχε-
διασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν εργαλεία διερευνητικής μάθη-
σης και επιστημολογία του αντικειμένου ήταν κάτι πρωτόγνωρο.  
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Οι επιμορφούμενοι αρχικά εξοικειώθηκαν στην πλατφόρμα και κατόπιν έτρεξαν μα-
θήματα στο LAMS για το LAMS μέσα από τα οποία μπήκαν στο ρόλο του συγγρα-
φέα του ψηφιακού μαθήματος και κατόπιν του επόπτη και του διαχειριστή της τάξης.  

3.2.2 2η φάση: Παραγωγή και εφαρμογή των ψηφιακών μαθημάτων 

Οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν τα αντικείμενα διδασκαλίας, τους διδακτικούς στόχους 
και υποστηρίχθηκαν στην σύνταξη ψηφιακών μαθημάτων. Παράχθηκαν δύο ψηφιακά 
μαθήματα Βιολογίας και δύο Χημείας. 

Όσον αφορά τη Βιολογία, τα δύο μαθήματα που σχεδιάστηκαν είχαν ως αντικείμενο 
τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και την επίδραση σε αυτή εξαρτησιογόνων 
ουσιών.  

Το αντικείμενο αυτό επιλέχθηκε λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έδειξαν οι 
μαθητές στην αντίστοιχη ενότητα της Γ΄ Γυμνασίου και αποτέλεσε τη βάση για περε-
ταίρω προαιρετική μελέτη και εμβάθυνση όσων ενδιαφέρονταν. Οι μαθητές δούλε-
ψαν μόνοι τους από το σπίτι.  Προχώρησαν σε μεγαλύτερο βάθος με αφορμή τις απο-
ρίες που εξέφρασαν στα πλαίσια της μικρής αναφοράς του σχολικού βιβλίου σε ένα 
τόσο καυτό θέμα . Τα δύο μαθήματα ήταν προαιρετικά και στόχευαν στην κάλυψη 
του «κενού» που άφηνε το σχολικό βιβλίο ή αλλιώς στο «κέντρισμα» του ενδιαφέρο-
ντος από το σχολικό βιβλίο. Έτσι δεν αναμένονταν η συμμετοχή όλων των μαθητών, 
αλλά στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνήθηκαν οι λόγοι της μη συμμετοχής 
και οι εντυπώσεις από την συμμετοχή.  

 

Εικόνα 2. Εποπτεία μαθήματος Βιολογίας  στο LAMS 
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Το σκεπτικό το μαθημάτων Lams στη Χημεία ήταν η υποστήριξη και η επέκταση της 
διδασκαλίας σε θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν με βάση το καθιερωμένο 
ωράριο ενός μονόωρου μαθήματος. Ο σχεδιασμός τους έγινε με γνώμονα την απλό-
τητα και την αμεσότητα πάνω σε επιλεγμένους διδακτικούς στόχους.  Το πρώτο μά-
θημα απευθυνόταν σε μαθητές της Β΄ Τάξης και είχε τίτλο «χτίζοντας άτομα». Περι-
λάμβανε δύο δραστηριότητες που έτρεχαν ψηφιακές εφαρμογές (…), αποστολή αρ-
χείου αποτελεσμάτων, τεστ γνώσεων και έρευνα γνώμης.  

 

Εικόνα 1. Μάθημα Χημείας  στο LAMS 

Το δεύτερο μάθημα απευθυνόταν σε μαθητές της Γ΄  Τάξης με τίτλο «μέτρηση του 
pH» με μια δραστηριότητα εικονικής μέτρησης pH, αποστολή αποτελεσμάτων, τεστ 
γνώσεων και έρευνα γνώμης. 

Τα μαθήματα παρουσιάστηκαν αρχικά στην τάξη και εκτελέστηκαν από μαθητές ο-
μαδοσυνεργατικά. Οι ομάδες των μαθητών συζητούσαν μεταξύ τους και με τον διδά-
σκοντα σε κάθε δραστηριότητα, και ο διδάσκων επιβεβαίωνε την ορθότητα της επι-
λογής. Λόγω χρονικών περιορισμών  ο διδάσκων επέλεγε τις σημαντικότερες δρα-
στηριότητες του μαθήματος για να τις τρέξουν οι μαθητές στην τάξη. Επομένως οι 
παρουσιάσεις των μαθημάτων στην τάξη ήταν ένα είδος επίδειξης κατά το μάλλον ή 
ήττον εκτεταμένης.  

Στη συνέχεια οι μαθητές παροτρύνθηκαν να ασχοληθούν ατομικά ο καθένας στο σπί-
τι με τα μαθήματα που είχαν παρακολουθήσει την παρουσίασή τους.  

3.3 Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα στα κυριότερα ερωτήματα της έρευνας ανά ερώτημα είναι: 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1η     Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το διαδίκτυο; 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η     Τι ιστοσελίδες προτιμάς; 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η     Ποια είναι η γνώμη σου για τα μαθήματα LAMS  που σας πρό-
τειναν οι καθηγητές του Σχολείου; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4η     Πού και πότε νομίζεις ότι μπορούν να γίνονται μαθήματα 

LAMS; 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η     Τι σε εμποδίζει να ασχοληθείς με κάποιο μάθημα LAMS; 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η     Εάν έχεις ασχοληθεί μέχρι τώρα με κάποιο μάθημα LAMS , 
ποια τα αποτελέσματα; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7η     Σκέπτεσαι στο μέλλον να ασχοληθείς περισσότερο με τα μαθή-

ματα LAMS; 
 

 
Ανάλυση αποτελεσμάτων - συζήτηση  
 
Σημαντικός αριθμός μαθητών του Σχολείου (65%) δηλώνει ότι χρησιμοποιεί καθημε-
ρινά το διαδίκτυο. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρά μεγαλύτερο για τη Β΄ τάξη έναντι 
της Γ΄ η οποία σημειωτέον είναι η μόνη που διαθέτει μαθητές που επιλέγουν την α-
πάντηση «πολύ σπάνια». 
Από τις απαντήσεις στην ερώτηση 2 φαίνεται ότι οι μαθητές μας προτιμούν ιστοσελί-
δες για διασκέδαση – χόμπυ και επικοινωνία κυρίως και σε πολύ μικρό ποσοστό για 
γνώση και μάθηση. 
Στην ερώτηση γνώμης (ερώτηση 3) σχετικά με τα μαθήματα LAMS, οι μαθητές φαί-
νεται ότι προτιμούν σε αξιόλογο ποσοστό την συμβατική διδασκαλία παρουσία του 
καθηγητή.  Σε συνδυασμό με τις απαντήσεις στην ερώτηση 4  βγαίνει το συμπέρασμα 
ότι από αυτούς που ζητούν το μάθημα να το παρουσιάζει ο διδάσκων, οι μισοί θα 
θέλανε και το μάθημα LAMS αρκεί να γινόταν παρουσία του καθηγητή. 
Παρατηρείται αξιοσημείωτη διαφοροποίηση στις δύο τάξεις ως προς την ερώτηση 3. 
Πενταπλάσιος τουλάχιστον αριθμός μαθητών της Β΄ τάξης σε σχέση με  τη Γ΄ τάξη 
χαρακτηρίζει τα μαθήματα δύσκολα στη χρήση τους και διπλάσιος ότι δεν ταιριάζουν 
στην ηλικία τους ενώ κατά 75% περισσότερο οι μαθητές της  Β΄ ζητάνε να γίνουν τα 
μαθήματα περισσότερο φιλικά.  
Στην ερώτηση 4 (« πού και πότε νομίζεις ότι μπορούν να γίνονται μαθήματα 
LAMS»)  οι μισοί μαθητές θα ήθελαν να γίνονται στο σχολείο και στο σπίτι. Κυρίως 
στο σπίτι ζητάει περίπου το ένα δέκατο των μαθητών ενώ μόνο στο σχολείο παρου-
σία του εκπαιδευτικού το ένα τέταρτο του συνόλου των μαθητών. Αυτό επιβεβαιώνει 
ότι οι μαθητές στη συγκεκριμένη φάση εφαρμογής των LAMS δίνουν ιδιαίτερη ση-
μασία στην παρουσία του εκπαιδευτικού.  Από τις υπόλοιπες απαντήσεις  της ερώτη-
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σης 4 φαίνεται ότι οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν την ενασχόληση με μαθήματα 
να γίνεται στη διάρκεια του Σχολικού έτους παρά στις διακοπές τους. 
Στην ερώτηση σχετικά με τα εμπόδια στην ενασχόληση με τα LAMS  οι μαθητές α-
παντούν κυρίως ότι δεν έχουν χρόνο και ότι δεν βλέπουν στα μαθήματα αυτά κάτι 
ενδιαφέρον. 
Σχετικά  με τα αποτελέσματα από τη εκτέλεση μαθημάτων LAMS από τους μαθητές  
περίπου ίσος αριθμός μαθητών (20 – 25%) της Γ΄ απαντά ότι ωφελήθηκε στην κατα-
νόηση εννοιών με αυτούς που απαντάνε ότι δεν διαπίστωσαν κάποιο θετικό αποτέλε-
σμα. Στην ίδια ερώτηση οι μαθητές της Β΄ διαφοροποιούνται σαφώς και απαντάνε  
σε ποσοστό 35% ότι ωφελήθηκαν ενώ σε ποσοστό 15% ότι δεν διαπίστωσαν κάτι 
θετικό.  Παρ΄ όλα αυτά,  από τις λοιπές απαντήσεις φαίνεται ότι από τους μαθητές 
της Β΄ ένα μικρό ποσοστό ολοκλήρωσε κάποιο μάθημα LAMS   και ένα ποσοστό 
λίγο μεγαλύτερο μπήκε σε κάποιο μάθημα από περιέργεια. Για τους μαθητές της Γ΄ 
συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. 
Στο ερώτημα αν θα ασχοληθούν ξανά με κάποιο μάθημα LAMS οι περισσότεροι μα-
θητές απαντούν θετικά αλλά με προϋποθέσεις. Αρνητικά απαντά μόνον το 20% περί-
που. Οι προϋποθέσεις που επιλέγουν είναι ο ελεύθερος χρόνος  (περίπου 40%), η τά-
ξη σαν τόπος εκτέλεσης του μαθήματος (περίπου 20%) και το ενδιαφέρον που πα-
ρουσιάζει το συγκεκριμένο μάθημα (15% για τη Γ΄ και 33% για την Β΄). Ελάχιστος 
αριθμός μαθητών βάζει ως προϋπόθεση την πρόοδο στη χρήση του υπολογιστή. 

4.  Συμπεράσματα – Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ότι τα μαθήματα 
LAMS  είναι γενικά αποδεκτή από τους μαθητές ως διδακτική πρόταση. Εκφράζο-
νται αρνητικές θέσεις  από το 20% του συνόλου των ερωτηθέντων μαθητών οι οποίοι 
είτε δεν βρίσκουν ενδιαφέρον είτε δεν διαπιστώνουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα στην 
εφαρμογή τέτοιου είδους μαθημάτων. Οι υπόλοιποι είναι θετικοί με κάποιους ενδοι-
ασμούς και σχετικά λίγοι δηλώνουν ανεπιφύλαχτα ότι θα ήθελαν να συνεχίσουν.  
Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να αποδοθούν εν μέρει στο ότι οι μαθητές άρ-
χισαν να έρχονται σε επαφή  με τα μαθήματα LAMS στο τρίτο τρίμηνο της σχολικής 
χρονιάς. Επίσης στο γεγονός ότι η εμπειρία που είχαν οι μαθητές που απάντησαν στα 
ερωτηματολόγια ήταν κυρίως από την παρουσίαση μαθημάτων LAMS μέσα στην 
τάξη όπου ο μαθητής δεν είχε την ευκαιρία να αποκτήσει ολοκληρωμένη σχετική ε-
μπειρία.  Ένα ποσοστό γύρω στο 20% των μαθητών έτρεξε κάποιο μάθημα LAMS 
στο σπίτι και ακόμη μικρότερο είναι το ποσοστό που το ολοκλήρωσε.  
Πιθανόν, η δασκαλοκεντρική διδασκαλία είναι εγκατεστημένη στους μαθητές ως βα-
σικό πρότυπο  μάθησης και θα πρέπει να μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα μέ-
χρις ότου εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία αυτού του είδους μαθημάτων αλλά και με 
την τεχνική σκοπιά των απαιτήσεων που έχουν τα ψηφιακά μαθήματα. Χρειάζεται 
περαιτέρω διερεύνηση η στάση των μαθητών απέναντι στα νέας μορφής μαθήματα, 
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καθώς και ένταξή τους από την έναρξη στης σχολικής χρονιά προκειμένου να έχουμε 
πιο σαφή συμπεράσματα σχετικά με την αποδοχή τους  ή όχι . 
Οι δυσκολίες (χρήση του υπολογιστή, αντίληψη του μαθήματος) που έχουν οι μαθη-
τές, φαίνεται από την  έρευνα αυτή ότι είναι μεγαλύτερες για την Β΄ τάξη γεγονός 
που αντανακλά τη νοητική και μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών από τη Β΄ στην Γ΄ 
τάξη.  
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ οι μαθητές της Β΄ τάξης δηλώνουν σε σαφώς 
μεγαλύτερο ποσοστό ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ζητούν να γίνουν πιο φιλικά  
τα μαθήματα αυτά, εν τούτοις  δεν θέτουν ιδιαίτερα σαν προϋπόθεση την πρόοδο στη 
χρήση του υπολογιστή για την μελλοντική ενασχόληση τους με τα LAMS. Αυτό μπο-
ρεί να οφείλεται στο ότι θεωρούν αυτονόητο ότι η ικανότητά τους στους υπολογιστές 
βελτιώνεται συνέχεια ή ότι δίνουν προτεραιότητα σε άλλα εμπόδια. 
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης καίτοι ολοκλήρωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό  τα μαθήματα 
LAMS και σε μικρότερο ποσοστό μπήκαν από περιέργεια φαίνεται να διαπιστώνουν 
ότι ωφελήθηκαν λιγότερο από ότι οι μαθητές της Β΄ τάξης. Γενικά όμως, τα ποσοστά 
των μαθητών που δηλώνουν ότι ωφελήθηκαν είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα 
που δεν διαπιστώνουν θετικό αποτέλεσμα. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των μαθητών για  τον  τόπο όπου θα 
πρέπει να γίνονται τα μαθήματα LAMS. Οι περισσότεροι θεωρούν το σχολείο ως 
πλέον κατάλληλο τόπο και δευτερευόντως το σπίτι. Η προτίμηση αυτή συμφωνεί και 
με τα χαμηλά ποσοστά της εκτέλεσης μαθημάτων LAMS στο σπίτι   από τους μαθη-
τές. Συμφωνεί επίσης και με τα σημαντικά ποσοστά που εμφανίζει η προτίμηση της 
παρουσίας του καθηγητή γενικά στα μαθήματα. Επιβεβαιώνεται ότι οι μαθητές στη 
συγκεκριμένη φάση εφαρμογής των LAMS δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία 
του εκπαιδευτικού.  Τα μαθήματα LAMS μπορούν να διδάσκονται ασύγχρονα και 
σύγχρονα επομένως καλύπτουν την αναγκαιότητα αυτή. 
Σχετικά με τις διακοπές, λίγοι μαθητές θα ήθελαν να διαθέσουν χρόνο για μαθήματα 
ακόμη και αν αυτά είναι ψηφιακά. Αυτό είναι αναμενόμενο γιατί γενικά συνδυάζουν 
τις διακοπές με χαλάρωση και ψυχαγωγία.  
Ένα σημαντικό εμπόδιο που θέτουν οι μαθητές για την ενασχόληση τους με τα 
LAMS είναι ο ελεύθερος χρόνος δεδομένου ότι τα μαθήματα LAMS που τους προ-
σφέρθηκαν ήταν προαιρετικά και παράλληλα με τη κανονική διδασκαλία στην τάξη 
οπότε οι μαθητές μπορούσαν και να τα αποφύγουν. Σε περίπτωση που οι μαθητές 
εμπλακούν σε διαδικασίες (πχ εργασίες, φύλλα εργασίας, θέματα κλπ) όπου τα μαθή-
ματα LAMS θα τους ήταν σημαντικό ή και απαραίτητο βοήθημα, ο ελεύθερος χρόνος 
σαν εμπόδιο  αναμένεται να περιοριστεί.  
Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν όπως προαναφέρθηκε στα πρώτα στάδια εφαρμο-
γής των ψηφιακών μαθημάτων στο Σχολείο μας. Προσφέρουν μια αρχική εικόνα που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω συνέχιση του σχεδιασμού ψηφιακών  
μαθημάτων. 
Για παράδειγμα τα μαθήματα που απευθύνονται στην Β΄ τάξη θα πρέπει να είναι πε-
ρισσότερο απλά και να επιλέγονται με προσοχή οι εξηγήσεις που θα τα καθιστούν πιο 
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εύχρηστα και κατανοητά. Στόχος είναι να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν η συνάντη-
ση της κατάλληλης ανάπτυξης του μαθήματος με το νοητικό επίπεδο και τις τεχνικές 
δεξιότητες των μαθητών στους οποίους απευθύνεται.   
Επίσης θα ήταν χρήσιμο να έρθουν αρχικά οι μαθητές σε επαφή με τα ψηφιακά μα-
θήματα μέσα στην τάξη και να διαπιστώσουν τις ιδιαιτερότητές τους πριν τους ανα-
τεθούν σαν κάποιο είδος εργασίας για το σπίτι.  
Μερικές προτάσεις για να κινητοποιηθεί και το 20% των μαθητών που εκφράζεται 
αρνητικά για τα μαθήματα Lams, αλλά και τη γενικότερη αναθέρμανση του ενδιαφέ-
ροντος των μαθητών, που συστήνουμε είναι: 
1. Ένταξη μιας επιτομής του ψηφιακού μαθήματος στη διδασκαλία μέσα στην τάξη 

με τη βοήθεια πχ του διαδραστικού πίνακα. Σαν επιτομή εννοείται μια συντό-
μευση του μαθήματος που μπορεί περιλαμβάνει τα πιο ελκυστικά του χαρακτη-
ριστικά (πχ ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, βίντεο). Ο μαθητής στη συνέχεια πα-
ροτρύνεται να εκτελέσει το μάθημα στην ολοκληρωμένη του μορφή, στο σπίτι. 

2. Διαμοίραση υλικού και οδηγιών για εκπόνηση εργασιών, project  αλλά και απο-
τελεσμάτων διαγωνισμάτων, τεστ ή θεμάτων εξετάσεων, μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας. 

3. Ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση των ψηφιακών μαθημάτων και εξάσκηση, στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής. 

4. Σύνταξη των ψηφιακών μαθημάτων ώστε να είναι πιο απλά και φιλικά για μαθη-
τές μικρότερων τάξεων. 

5. Εκτέλεση του ψηφιακού μαθήματος σαν είδος σεναρίου ή εργασίας στο σπίτι 
και υποβολή των αποτελεσμάτων στον διδάσκοντα ή παρουσίασή τους στην τά-
ξη. Στην περίπτωση αυτή το ψηφιακό μάθημα θα πρέπει να περιλαμβάνει κά-
ποιες δραστηριότητες ίσως και πρωτοβουλίες από τη μεριά του μαθητή. 

6. Προσπάθεια να πλαισιωθούν τα μαθήματα με δραστηριότητες συζητήσεων, φό-
ρουμ κλπ ώστε να μπορούν οι μαθητές να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά στο 
σπίτι τους. Αυτό πιθανόν να δώσει ιδιαίτερη ώθηση στην χρήση των ψηφιακών 
μαθημάτων. 

 

Η πιλοτική αυτή μελέτη περίπτωσης δείχνει ότι θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί πε-
ραιτέρω η πιθανότητα χρήσης τoυ LAMS στο σχολικό περιβάλλον και έξω από αυτό. 
Ως κατεύθυνση μια επόμενης μελέτης προτείνεται η αξιοποίηση σε ένα ολόκληρο 
σχολικό έτος για όλα τα τμήματα ενός η περισσοτέρων σχολείων προκειμένου να 
γίνει επιβεβαίωση των συμπερασμάτων και η γενίκευση.  
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Abstract 

This paper concerns our experience of a voluntary in-service training and early stages of im-
plementing digital LAMS courses in science at the Experimental High School of the Univer-
sity of Patras in school year 2010-2011. In particular presents a pilot case study of the use of 
LAMS in teaching Chemistry and Biology in the Second and Third Grade. The main objective 
of this study is the first investigation of the effect of a properly designed educational interven-
tion for recovery of e-learning supported by a Learning Activity Management System in the 
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attitudes of students towards digital lessons. The investigation revealed that there is significant 
evidence that digital courses benefit students and that the majority request to exploit LAMS 
usage as complementary and in other disciplines. 
 
Keywords: LAMS, digital lessons, Science, Chemistry, Biology, High School  
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