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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σχεδίαση και ανάπτυξη πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης που ενσωματώνει το κυρίαρχο μαθησιακό στυλ των μαθητών ενός εσπερινού 

Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) με σκοπό την παροχή διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Για τον 

προσδιορισμό του κυρίαρχου μαθησιακού στυλ υιοθετήθηκε το μοντέλο των Felder και Silverman. Για το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρισης 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS). Με βάση αυτό το ερευνητικό πλαίσιο διερευνάται το συγκλίνον 

μαθησιακό στυλ των μαθητών και αναπτύσσεται μεθοδολογία σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού που 

ενσωματώνει τα μαθησιακά χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις τους, εμπλέκοντας τους ενεργά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου μαθησιακού αποτελέσματος. Από τα 

πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι η ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 

υπόψη το κυρίαρχο μαθησιακό στυλ των μαθητών, βελτιώνει τη μάθηση που συντελείται στην τάξη με την 

βοήθεια των ΤΠΕ και αποδίδει προστιθέμενη μαθησιακή αξία στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηλεκτρονική Μάθηση, Μαθησιακά Στυλ, LAMS 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, αποτελεί στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον µία 

σηµαντική παράµετρο που συµβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη και την αποτελεσµατικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την εκπλήρωση των µαθησιακών της στόχων. Το γεγονός αυτό αλλά 

και η ραγδαία εξέλιξη του ∆ιαδικτύου, καθώς και η συνακόλουθη ανάπτυξη των αντίστοιχων 

τεχνολογιών, επηρέασαν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα και κατέστησαν επιτακτική την 

ανάγκη αναπροσαρµογής και βελτίωσης τόσο σε επίπεδο των διδακτικών µεθόδων και πρακτικών, 

όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικού υλικού (Mason, 2000). Σηµαντικό µέρος της σχετικής τρέχουσας 

έρευνας επικεντρώνεται στη βελτίωση της δυνατότητας ενσωµάτωσης χαρακτηριστικών της 

προσαρµοστικότητας και την παροχή διαφοροποιηµένης διδασκαλίας. 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δηµιουργεί ένα περιβάλλον ενεργητικής και 

συνεργατικής µάθησης, το οποίο παρέχει διάφορους διδακτικούς τρόπους όπως είναι η 

αυτοδιδασκαλία, η ασύγχρονη συνεργασία και η σύγχρονη διδασκαλία, έτσι ώστε να ταιριάζει στις 

προτιµήσεις του εκπαιδευοµένου. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει στο µαθητή να επιλέξει ο ίδιος το 

χρόνο µελέτης και το ρυθµό µε τον οποίο µαθαίνει, αποδίδοντας στη µάθηση ένα δυναµικό 

χαρακτήρα. Η ποικιλοµορφία του διδακτικού υλικού µπορεί να εξασφαλιστεί µε πολυµεσικό τρόπο 

(βίντεο, ήχο, κείµενα, εικόνες, διαλογική συνεργασία), ο οποίος ενισχύει το ενδιαφέρον του µαθητή 

και κινητοποιεί τις γνωστικές διεργασίες που σχετίζονται µε τη µάθηση (Clark & Mayer, 2008). 
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Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πλέον δυνατό να καθορίζεται 

και από το στυλ µάθησης του εκπαιδευόµενου. Η διαπίστωση αυτή, η οποία συνδέεται κυρίως µε τα 

χαρακτηριστικά της λήψης και επεξεργασίας της γνωστικής πληροφορίας αλλά και τις ιδιαιτερότητες 

του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ορίζουν την έννοια των µαθησιακών στυλ ή προτύπων 

(Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2003). Ο όρος «µαθησιακό στυλ» (learning style) βασίζεται στην 

προσέγγιση, ότι κάθε άτοµο έχει ένα ξεχωριστό τρόπο να συλλέγει, επεξεργάζεται, οργανώνει τις 

πληροφορίες, δηλαδή να µαθαίνει και χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις ατοµικές διαφορές στη 

µάθηση (Riding & Rayne, 1998). 

Στην επόµενη ενότητα, ο αναγνώστης εξοικειώνεται µε την έννοια των µαθησιακών στυλ και πως 

αυτά αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη, ενώ γίνεται ενήµερος για το κυρίαρχο µαθησιακό στυλ των 

µαθητών της έρευνας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδίασης του συγκεκριµένου 

εκπαιδευτικού υλικού που ενσωµατώνει το κυρίαρχο µαθησιακό στυλ των µαθητών, ενώ παράλληλα 

αιτιολογείται η επιλογή του LAMS για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσιάζεται η 

διαδικασία υλοποίησης του. Ακολουθεί η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέµβασης και η εργασία 

καταλήγει µε την παράθεση των συµπερασµάτων. 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ 

Σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης, προκειµένου µία εκπαιδευτική διαδικασία να είναι 

αποτελεσµατική, χρειάζεται να λάβει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µαθητή έτσι ώστε, 

να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιµήσεις του. Με τον τρόπο αυτό 

προάγεται ένα µαθησιακό µοντέλο το οποίο ενσωµατώνοντας ένα εξατοµικευµένο τρόπο διδασκαλίας 

αποσκοπεί να βελτιστοποιήσει το µαθησιακό αποτέλεσµα (Brusilovsky, 2007). 

Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα µίας µεθόδου, η οποία θα αναγνωρίζει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µαθητή, εντάσσοντας τα παράλληλα σε ένα γνωστικό πλαίσιο οµοειδών 

διακριτών ιδιοτήτων, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν κατάλληλα από το εκπαιδευτικό σύστηµα (Sarasin, 

1999). Το γνωστικό αυτό πλαίσιο οριοθετεί την έννοια του µαθησιακού στυλ, καθιστώντας το 

ταυτόχρονα ένα σηµαντικό παράγοντα της µαθησιακής πρακτικής που υιοθετούν τα περισσότερα 

προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συστήµατα (Γρηγοριάδου κα., 2001). 

Σύµφωνα µε τον Kolb (1984), µαθησιακό στυλ είναι η προτιµητέα µέθοδος αντίληψης και 

επεξεργασίας της πληροφορίας. Κατά τον Vermunt (1996), µαθησιακό στυλ αποτελεί το 

συγκεκριµένο πρότυπο εκπαιδευτικών συµπεριφορών που συνδέονται άρρηκτα µε τις αντιλήψεις, τις 

στάσεις και τις επιδιώξεις των εκπαιδευόµενων, ενώ κατά τους James και Gardner (1995), ο τρόπος µε 

τον οποίο τα έµβια όντα αντιλαµβάνονται, οργανώνουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και ανακαλούν 

τις γνωστικές πληροφορίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη των Felder και Silverman (1988), 

σύµφωνα µε την οποία το µαθησιακό στυλ συνιστά διακριτά οµοειδούς τύπου χαρακτηριστικά τα 

οποία χρησιµεύουν ως δείκτες για το πώς ένα άτοµο αντιλαµβάνεται, συλλογίζεται και τελικά 

µαθαίνει, συνιστώντας µε τον τρόπο αυτό ένα πλαίσιο ιδιαίτερων γνωστικών διεργασιών που το 

χαρακτηρίζουν στη µαθησιακή διαδικασία. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, τα στυλ µάθησης χρησιµοποιούνται κυρίως στην εκπαιδευτική 

διαδικασία για να περιγράψουν τις ατοµικές διαφορές στη µάθηση και αξιοποιούν την υπόθεση, ότι 

κάθε άνθρωπος έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο να διεκπεραιώνει τη µαθησιακή διαδικασία, δηλαδή να 

αντιλαµβάνεται, να οργανώνει και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Για τη διερεύνηση του 

κυρίαρχου µαθησιακού στυλ των µαθητών του ΕΠΑΛ, υιοθετήσαµε την προσέγγιση των Felder και 

Silverman (1988), µε γνώµονα την απλότητα, ευκολία και λειτουργικότητα του µοντέλου καθώς και 

την πρακτική εφαρµογή του στη τεχνολογική εκπαίδευση.  

Ερευνητική Εφαρμογή του Μοντέλου των Felder και Silverman 

Βασικός άξονας του μοντέλου των Felder και Silverman, είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον 

οποίο ένας μαθητής λαμβάνει τις γνωστικές πληροφορίες καθώς επίσης και το πώς επεξεργάζεται 

τις προσλαμβάνουσες πληροφορίες. Υποθέτοντας ότι η έννοια της μάθησης περιλαμβάνει 
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χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας (αισθητηριακά ή 

διαισθητικά), τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή (οπτικός ή λεκτικός), τον τρόπο 

επεξεργασίας της (ενεργητικός ή ανακλαστικός), καθώς και το πώς κατανοείται (σειριακά ή 

ολιστικά), οριοθέτησαν ένα μαθησιακό στυλ τεσσάρων κατηγοριών με δύο διπολικές διαστάσεις η 

κάθε μία, το οποίο επιχειρεί να κατηγοριοποιήσει αντίστοιχα κάθε μαθητή. 

Υιοθετώντας το μοντέλο των Felder και Silverman διεξήχθη έρευνα η οποία στηρίχθηκε και 

αξιοποίησε τις απαντήσεις που έδωσαν ανώνυμα οι ενήλικες μαθητές οι οποίοι εφοδιάστηκαν με το 

ερωτηματολόγιο Index of Learning Styles (ILS) το οποίο βρίσκεται ελεύθερο στο Διαδίκτυο 

(http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html). 

3.1 Το δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας επιλέχτηκε τυχαία ανάμεσα σε ενήλικες μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Οι μαθητές αυτοί προέρχονται από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και 

συγκεκριμένα από όλες τις τάξεις ενός εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Ο αριθμός του 

δείγματος ανέρχεται σε 102 μαθητές από τους οποίους οι 69 ήταν άντρες και οι 33 γυναίκες ηλικίας 

από 18 έως 57. 

3.2 Το Ερωτηματολόγιο ILS 

Το ILS, είναι ένα ερωτηματολόγιο 44 ερωτήσεων προσανατολισμένο να εξάγει τις προτιμήσεις στις 

τέσσερις διαστάσεις (ενεργητικός-στοχαστικός, αισθητηριακός-διαισθητικός, οπτικός-λεκτικός, 

ακολουθιακός-ολιστικός) του μοντέλου των Felder και Silverman. Το ερωτηματολόγιο αυτό 

αξιοποιεί τη θεωρία των Felder και Silverman (1998) προκειμένου να ταυτοποιήσει το μαθητή με 

ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στυλ ανάλογα με τις συγκεκριμένες προτιμήσεις του. Σχεδιάστηκε και 

εφαρμόστηκε το 1994 στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας από τους Richard Μ. Felder και 

Barbara Α. Soloman. Έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετούς ερευνητές επιδεικνύοντας μεγάλη 

αξιοπιστία (Felder & Soloman, 1999). Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί το 

κυρίαρχο μαθησιακό στυλ των ερωτώμενων μαθητών και στη συνέχεια με βάση αυτό να αναπτυχθεί 

ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες 

των ενήλικων εκπαιδευομένων.  

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας επιδόθηκε ταυτόχρονα σε καθένα από τους 

συμμετέχοντες το ερωτηματολόγιο ILS. Οι συμμετέχοντες γνώριζαν το αντικείμενο της έρευνας και 

συμμετείχαν σε εθελοντική βάση. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ανώνυμη. Κάθε 

ερώτηση του ερωτηματολογίου αποτελείται από δύο πιθανές απαντήσεις που ο ερωτώμενος 

μπορεί να επιλέξει. Με τον τρόπο αυτό κάθε επιλογή που κάνει ο ερωτώμενος μπορεί να 

συσχετιστεί με ένα πόλο κάθε διάστασης. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις ερωτήσεις 9-12 του 

ερωτηματολογίου: 

9. Όταν συμμετέχω σε μία ομαδική εργασία επάνω σε ένα δύσκολο θέμα, είναι περισσότερο πιθανό 

να  

α. έχω ενεργή συμμετοχή συνεισφέροντας με τις ιδέες µου στην ομάδα  

β. ακούω τις ιδέες των άλλων µελών της ομάδας  

10. Είναι πιο εύκολο για μένα να  

α. μαθαίνω γεγονότα  
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β. μαθαίνω έννοιες 

11. Όταν μελετώ ένα βιβλίο µε πολλές εικόνες και διαγράμματα, είναι περισσότερο πιθανό  

α. να εξετάσω προσεκτικά τις εικόνες και τα διαγράμματα  

β. να επικεντρώσω στο κείμενο  

12. Όταν λύνω προβλήματα μαθηματικών  

α. συνήθως φτάνω στη λύση  κάνοντας κάθε φορά ένα βήμα 

β. συνήθως βλέπω αμέσως τη γενικότερη λύση αλλά χρειάζεται να προσπαθήσω αρκετά για να 

προσδιορίσω τα επιμέρους στάδια λύσης 

Οι πρώτες απαντήσεις των ερωτήσεων συσχετίζονται με τους πόλους ενεργητικός, αισθητηριακός, 

οπτικός, ακολουθιακός, ενώ οι δεύτερες απαντήσεις των ερωτήσεων συσχετίζονται με τους πόλους 

στοχαστικός, διαισθητικός, λεκτικός, ολιστικός, αντίστοιχα. 

3.3 Η στατιστική επεξεργασία της έρευνας 

Μετά τη συμπλήρωση και τη συλλογή των ερωτηματολογίων ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία 

των δεδομένων η οποία κατέδειξε ότι:  

Σε ότι αφορά την αντίληψη της πληροφορίας, κυριαρχεί ο αισθητηριακός τρόπος πρόσληψης της 

πληροφορίας, το οποίο αφορά στο 69,18% του δείγµατος σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό 

(30,82%) των µαθητών που προτιµά ένα περισσότερο διαισθητικό τρόπο µάθησης. Το ποσοστό αυτό 

υποδεικνύει ότι οι µαθητές του δείγµατος αρέσκονται να προσλαµβάνουν την πληροφορία µέσω 

εικόνων ή ήχων αξιοποιώντας τις φυσικές αισθήσεις παρά διαισθητικούς τρόπους όπως η διαίσθηση 

και το προαίσθηµα. 

Το 59,45% µαθητών επεξεργάζονται την προσλαµβάνουσα πληροφορία µε ένα περισσότερο 
ενεργητικό τρόπο, ο οποίος µπορεί να εµφανίζεται µέσω της πράξης, των δραστηριοτήτων, της 

συζήτησης και γενικότερα της ενεργητικής συµµετοχής στη διαδικασία της µάθησης, σε αντίθεση µε 

ένα ποσοστό 40,55%, το οποίο προτιµά µία ανακλαστική προσέγγιση της µάθησης.  

Σε σχέση µε τον προτιµητέο τρόπο εισαγωγής της πληροφορίας, φαίνεται ότι υπάρχει µία σαφής 

διάκριση στον τρόπο που σχετίζεται µε τα οπτικά αισθητηριακά κανάλια πρόσληψης της πληροφορίας 

σε σύγκριση µε τα λεκτικά. Το 65,09%, των µαθητών που προτιµούν να προσλαµβάνουν τη 

µαθησιακή πληροφορία µέσω εικόνων, γραφηµάτων ή διαγραµµάτων, είναι συντριπτικά µεγαλύτερο 

από το αντίστοιχο ποσοστό (34,91%), αυτών που επιθυµούν να προσλαµβάνουν την πληροφορία 

µέσω λέξεων και ήχων. 

Σε ότι αφορά τον προτιµητέο τρόπο κατανόησης της πληροφορίας, προκύπτει µία “ελαφριά” 

προτίµηση των µαθητών του δείγµατος στον ακολουθιακό τρόπο µάθησης που επιτελείται µε συνεχή 

σειριακά βήµατα σε ένα ποσοστό 55,27% παρά σε ένα ολιστικό τρόπο (44,73) που χαρακτηρίζεται 

από µία γενικότερη εποπτεία και µεγάλα άλµατα στον τρόπο µελέτης. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, διαφαίνεται ότι για το συγκεκριµένο δείγµα των µαθητών της 

έρευνας το κυρίαρχο µαθησιακό στυλ είναι Ενεργητικός σε ότι αφορά την κατηγορία της 
επεξεργασίας της πληροφορίας, Αισθητηριακός σε ότι αφορά την κατηγορία της αντίληψης της 
πληροφορίας, Οπτικός σε ότι αφορά την κατηγορία της εισαγωγής της πληροφορίας και Ακολουθιακός 
σε ότι αφορά την κατηγορία της κατανόησης της πληροφορίας. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ LAMS 

Με βάση τον προσδιορισµό του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ των µαθητών σχεδιάστηκε και 

αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας µάθησης LAMS. Στην ενότητα 

αυτή περιγράφονται οι βασικές αρχές σχεδίασης του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού υλικού, η 

διαδικασία ενσωµάτωσης του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ, η επιλογή του LAMS για την ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού υλικού καθώς  και η διαδικασία υλοποίησης του. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται στους µαθητές του δείγµατος της 

έρευνας προϋποθέτει το σχεδιασµό ενός ενιαίου µαθησιακού πακέτου το οποίο ενσωµατώνει το 

κυρίαρχο µαθησιακό στυλ όπως αποτυπώθηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνας, ενώ παράλληλα 

υιοθετεί τις βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης., Το παραγόµενο εκπαιδευτικό υλικό 

εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εξατοµικευµένης διδασκαλίας, το οποίο δηµιούργησε µία αίσθηση ότι 

προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες µαθησιακές ανάγκες του εκπαιδευοµένου µε βάση το µαθησιακό του 

στυλ, ενώ ταυτόχρονα παρείχε µεγαλύτερη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ενεργητικής εµπλοκής 

του στη µάθηση. 

Σύµφωνα µε τον Syed (2001), η χρήση πολυµεσικής διαδικτυακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία επαυξάνει το µαθησιακό και παιδαγωγικό δυναµικό του παρεχόµενου εκπαιδευτικού 

υλικού µεγιστοποιώντας τη δυνατότητα του µαθητή να εµπεδώσει την εκπαιδευτική πληροφορία, ενώ 

παράλληλα προάγει τον ενεργό χαρακτήρα της µάθησης. Για το σκοπό αυτό, στο εκπαιδευτικό υλικό 

που αναπτύξαµε, αξιοποιούµε την εγγενή αυτή ιδιότητα των διαδικτυακών πολυµεσικών µαθησιακών 

αντικειµένων µε σκοπό να υποστηρίξουµε το κυρίαρχο µαθησιακό στυλ και να ενισχύσουµε τον 

υποστηρικτικό του χαρακτήρα συµβάλλοντας στην καλλιέργεια µαθησιακού κλίµατος που προωθεί 

την ενεργή συµµετοχή του µαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιλογή αυτή, έγινε µε γνώµονα 

ότι η πολυµεσική διαδικτυακή τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα ενοποίησης διαφόρων µέσων, όπως 

κειµένου, γραφικών, εικόνας, ήχου, βίντεο για τη δηµιουργία πολυµορφικού αλληλεπιδραστικού 

εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (di Cerbo et al., 2010). 

Στη σχεδίαση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιµοποιείται για να διερευνηθεί η 

συµβολή των µαθησιακών στυλ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση µαθητών, έχει ληφθεί µέριµνα ώστε 

η µαθησιακή διαδικασία να µην περιορίζεται µόνο σε µετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά να 

αποτελεί µία συµµετοχική διαδικασία δόµησης γνωστικών σχηµάτων η οποία προϋποθέτει την ενεργό 

εµπλοκή του εκπαιδευοµένου. Για το σκοπό αυτό, το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσεται επάνω σε 

µαθησιακές θεωρίες που προωθούν την άποψη ότι η µάθηση είναι προϊόν που ανακαλύπτεται από τον 

ίδιο τον µαθητή µέσα από συγκεκριµένες πρακτικές και µεθόδους (Sweller, 1999).  

Με γνώµονα την παραπάνω οπτική υιοθετούµε µαθησιακές προσεγγίσεις,  όπως η θεώρηση του 

εποικοδοµισµού, σε συνδυασµό µε τη θεωρία της δραστηριότητας, οι οποίες εναρµονίζονται µε τα 

µαθησιακά χαρακτηριστικά του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ των µαθητών ενσωµατώνοντας και 

αξιοποιώντας τα σε ένα κατάλληλο µαθησιακό µοντέλο. Η επιλογή των παραπάνω µαθησιακών 

θεωριών έγινε µε γνώµονα το ενεργητικό πλαίσιο της µάθησης µε σκοπό οι εκπαιδευόµενοι να 

αυτονοµούνται και να αυτενεργούν αναλαµβάνοντας ενίοτε τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

µε την προϋπόθεση ότι είναι σε κάθε στιγµή ενήµεροι για την εξέλιξή της. Με τον τρόπο αυτό 

µπορούν να εντάξουν και να αξιοποιήσουν πληροφορίες και εµπειρίες που προέρχονται από τη µέχρι 

τώρα κοινωνική και επαγγελµατική τους γνώση και να συµβάλλουν στην αποκατάσταση ενός γόνιµου 

συνεργατικού πλαισίου που θα τους επιτρέψει να συνδιαλλαγούν αποτελεσµατικά µε µαθησιακά 

προβλήµατα και να ανταπεξέλθουν αποδοτικά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προωθούν τους 

µαθησιακούς τους στόχους. 

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάσαµε εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε βάση τις οποίες ο µαθητής 

δύναται να υποκινηθεί και να υποστηριχθεί να δράσει και να συνεργαστεί και όχι απλώς να 

εκπαιδευτεί µε απλή µεταφορά πληροφοριών. Έτσι, η µάθηση γίνεται αντιληπτή ως µία διαδικασία 

ενεργητικής ανθρώπινης κατασκευής, που επηρεάζεται και αλληλεπιδρά µε τις προϋπάρχουσες 

συλλήψεις και εµπειρίες. Ο µαθητής στην προσπάθειά του να λύσει από κοινού µε τους συµµαθητές 

του ένα πρόβληµα, αποκτά νέα γνώση ως αποτέλεσµα ή ως παρενέργεια και βελτιώνει την ικανότητά 
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της στην επίλυση προβληµάτων Dillenbourg (1999). Αξιοποιώντας αυτή την οπτική, αναπτύξαµε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες οι µαθητές δύναται να είναι ενεργοί συµµέτοχοι στη 

µαθησιακή διαδικασία και η γνώση να αναδύεται από τον ενεργό διάλογο µεταξύ αυτών που 

προσπαθούν να κατανοήσουν, να επεξεργαστούν και να χρησιµοποιήσουν τις διδασκόµενες έννοιες 

(Αβούρης & Κόµης, 2003).  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Από την παραπάνω ανάλυση, δύναται να προσδιοριστεί το µαθησιακό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει 

την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που ενσωµατώνει το κυρίαρχο µαθησιακό στυλ των µαθητών της 

έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, η αισθητηριακή διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ µπορεί να 

υποστηριχθεί από την παροχή συγκεκριµένων ανεξάρτητων εκπαιδευτικών αντικειµένων τα οποία 

παρουσιάζουν τη µαθησιακή πληροφορία µε τρόπο που ανταποκρίνεται στις φυσικές αισθήσεις του 

µαθητή όπως συγκεκριµένο κείµενο, οπτικά αντικείµενα και ήχους, τα οποία διεγείρουν τα κατάλληλα 

κανάλια υποδοχής της πληροφορίας (Butcher, 2006).  

Αντίστοιχα, η οπτική διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ µπορεί να υποστηριχθεί από την 

παροχή συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αντικειµένων τα οποία εστιάζουν περισσότερο σε εικόνες, 

διαγράµµατα και γραφήµατα (Betrancourt, 2005). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η πρόσληψη των 

εξωτερικών πληροφοριών να γίνεται µε αποδοτικό τρόπο διεγείροντας κατάλληλα τα αισθητηριακά 

κανάλια και συνεισφέροντας στην περαιτέρω επεξεργασία και κατανόηση της µαθησιακής 

πληροφορίας.  

Η ενεργητική διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ µπορεί να υποστηριχθεί από την παροχή 

συγκεκριµένων εκπαιδευτικών πολυµεσικών δραστηριοτήτων, όπως οµαδικές εργασίες που 

αναπτύσσουν τη συνεργατική διάσταση παρέχοντας τη δυνατότητα σύγχρονων και ασύγχρονων 

οµαδικών συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στο µαθητή να 

επεξεργάζεται µε ενεργό και ανακαλυπτικό τρόπο την παρεχόµενη πληροφορία ορίζοντας ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο που καθιστά τη µάθηση προσωπική του υπόθεση (Bodemer et al., 2005).  

Τέλος, η ακολουθιακή διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ υποστηρίζεται µε ένα γραµµικό 

τρόπο παρουσίασης όπου πολυµεσικά µαθησιακά αντικείµενα συνεισφέρουν σε ένα ακολουθιακό 

τρόπο κατανόησης της γνώσης η οποία οργανώνεται και παρουσιάζεται σε ένα σύνολο συνεχόµενων 

και σταθερών διδακτικών ενοτήτων (Abozeid et al., 2012). 

Η οριοθέτηση του µαθησιακού πλαισίου από τις βασικές συνιστώσες του κυρίαρχου µαθησιακού 

στυλ αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την ενσωµάτωση του στο εκπαιδευτικό υλικό και τις 

µαθησιακές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο LAMS. Στη συνέχεια, γίνεται µία σύντοµη 

παρουσίαση του LAMS και τεκµηριώνεται η επιλογή του.  

TI ΕΙΝΑΙ ΤΟ LAMS 

To Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μαθησιακών ∆ραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management 

System), είναι ένα οπτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον Ελεύθερου Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα 

(ΕΛΑΚ) για τη σχεδίαση, συγγραφή, διαχείριση και εποπτεία της πραγµατοποίησης διαδικτυακών 

µαθηµάτων µε τη µορφή δραστηριοτήτων συνεργατικής µάθησης (Παπαδάκης κ.α., 2010). Αποτελεί 

ένα αποτελεσµατικό και φιλικό περιβάλλον εκτέλεσης ακολουθιών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

γεγονός που το καθιστά ένα εύχρηστο ηλεκτρονικό περιβάλλον διδασκαλίας και µάθησης. Παρέχει  

στο χρήστη εργαλεία µε τα οποία µπορεί να δηµιουργήσει προκαθορισµένες µαθησιακές 

δραστηριότητες και αντικείµενα που εµφανίζονται µε ένα απλό και κατανοητό τρόπο. Αξιοποιώντας 

τη δυνατότητα drag and drop ο συγγραφέας - εκπαιδευτικός µπορεί να αναπτύξει ένα µάθηµα που 

αποτελείται από ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες µπορούν να συνδυαστούν και 

να παρουσιαστούν σε µια ακολουθιακή ροή (Κορδάκη & Σιέµπος, 2010). 

Το LAMS είναι ένα από το πιο δηµοφιλή σύγχρονα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης που σε 

αντίθεση µε τα προηγούµενης γενιάς που χρησιµοποιούνταν κυρίως ως αποθετήρια καθώς και για τη 

διάθεση µαθησιακών αντικειµένων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, υποστηρίζει το σχεδιασµό 

µαθηµάτων που αποτελούνται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες προωθώντας την ενεργή συµµετοχή 

των εκπαιδευόµενων σε αυτές. Αξιοποιώντας τη διαδικτυακή και πολυµεσική τεχνολογία και 

ενσωµατώνοντας µία εύχρηστη οπτικού τύπου διεπαφή χρήστη που αποτελείται από ένα πλήθος 
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εικονικών µαθησιακών αντικειµένων παρέχει στον εκπαιδευτή-χρήστη την ευκαιρία δηµιουργίας,  

διαχείρισης και υποστήριξης όχι µόνο ατοµικών αλλά και συνεργατικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Το γεγονός αυτό καθιστά το LAMS ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση του και γρήγορο 

στην εκµάθησή του, µε αποτέλεσµα ο συγγραφέας-εκπαιδευτής να δηµιουργεί ακολουθίες 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µέσα σε πολύ λίγο χρόνο και µε ελάχιστο γνωστικό φόρτο, οι οποίες 

µπορούν να αποθηκευτούν και να επαναχρησιµοποιηθούν (Papadakis et al., 2010). 

Η επιλογή του LAMS ως πλατφόρµας ηλεκτρονικής µάθησης έγινε γιατί πληροί τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν και διαθέτει τα εργαλεία για την ανάπτυξη και παροχή 

εκπαιδευτικού υλικού διαφορετικών µαθησιακών δραστηριοτήτων που διαφοροποιούνται υπό 

συνθήκες (braching), έτσι ώστε να απευθύνονται σε διαφορετικούς µαθητές. Αναλυτικότερα, 

σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, το LAMS µπορεί να υποστηρίξει την 

αισθητηριακή διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ µε µαθησιακά αντικείµενα, όπως ο Πίνακας 

Ανακοινώσεων, η ∆ιαχείριση Πόρων, το Σηµειωµατάριο, η Συγγραφή Wiki, που παρέχουν τη 

δυνατότητα δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, αποτελούµενο από 

σύντοµο σαφές θεωρητικό κείµενο, εµπλουτισµένο µε συγκεκριµένα συναφή παραδείγµατα.  

Η οπτική διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ µπορεί να υποστηριχθεί µε µαθησιακά 

αντικείµενα που ενσωµατώνουν πολυµεσική τεχνολογία όπως, η Εγγραφή Video, η Επεξεργασία 

Εικόνας και ο Χώρος Έκθεσης Εικόνων, τα διαγράµµατα του Υπολογιστικού Φύλλου, ο Χάρτης 

Google που παρέχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού το οποίο αποτελείται κυρίως 

από προσοµοιώσεις και εµπλουτισµένες παρουσιάσεις εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών 

διαγραµµάτων και video, ώστε να ενεργοποιούνται τα κατάλληλα αισθητήρια κανάλια των µαθητών 

µέσω των οποίων αντιλαµβάνονται αποτελεσµατικότερα την οπτικού τύπου µαθησιακή πληροφορία.  

Η ενεργητική διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ µπορεί να υποστηριχθεί µε µαθησιακά 

αντικείµενα όπως, η Έρευνα, η Επισκόπηση, ο Νοητικός Χάρτης, η Λίστα και η Υποβολή Εργασιών, 

η Συνοµιλία, η Συζήτηση και η Ψηφοφορία που παρέχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας εκπαιδευτικού 

υλικού που αποτελείται από δραστηριότητες, εργασίες και ασκήσεις, οι οποίες προωθούν την 

ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευοµένου στην εκπαιδευτική διαδικασία και την παραγωγική 

εµπλοκή του µε το µαθησιακό υλικό. 

 Τα παραπάνω µαθησιακά αντικείµενα υποστηρίζουν παράλληλα και τη συνεργατική διάσταση 

της ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας τη δυνατότητα 

υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µέσω σύγχρονων και ασύγχρονων µέσων επικοινωνίας 

(συζητήσεων (chat, forum), ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). Ως αποτέλεσµα, οι µαθητές αντιδρούν στα 

ερεθίσµατα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο τους παρέχει το κίνητρο να συζητούν, να 

συνεργάζονται και να επεξεργάζονται ενεργά τη γνώση.  

Τέλος, σε ότι αφορά την ακολουθιακή διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ µπορεί να 

υποστηριχθεί λόγω του σειριακού τρόπου εµφάνισης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από το 

LAMS, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού το οποίο είναι 

οργανωµένο σε εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες προσεγγίζονται από ένα σειριακό µαθησιακό 

µονοπάτι και οδηγούν σταδιακά στην κατανόηση των γνωστικών εννοιών. Με τον τρόπο αυτό 

επιχειρείται µία σταδιακή αποκάλυψη της γνώσης και ο µαθητής καθίσταται ενήµερος του ευρύτερου 

µαθησιακού σκοπού αφού προηγουµένως εκπληρώσει τους επιµέρους διδακτικούς στόχους. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ LAMS 

Για την υλοποίηση και πιλοτική εφαρµογή των ανωτέρω αναπτύξαµε ακολουθίες µαθησιακών 

δραστηριοτήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα LAMS, για την ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, του 

µαθήµατος Λειτουργικά Συστήµατα της Β' Τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Το εκπαιδευτικό υλικό της 

συγκεκριµένης ενότητας αναπτύχτηκε µε βάση τα βασικά χαρακτηριστικά του κυριάρχου µαθησιακού 

στυλ που περιγράφηκαν παραπάνω. Οι µαθησιακές δραστηριότητες που περιέχει, ενσωµατώνουν 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο το οποίο περιέχει σύντοµο, στοχευµένο και σαφές κείµενο, το οποίο 

παρουσιάζεται µε κατάλληλους περιγραφικούς τίτλους και υποτίτλους. Το κείµενο όπου χρειάζεται, 

εµπλουτίζεται µε συνδέσµους σε σχετικό πολυµεσικό υλικό συνιστώντας υπερκείµενο το οποίο 

επιτρέπει στο µαθητή να έχει άµεση πρόσβαση στις γνωστικές έννοιες του εκπαιδευτικού υλικού, µε 

ένα τρόπο που υποστηρίζει την ενεργητική µάθηση. Παράλληλα, το υπερκείµενο επιτρέπει τη 

διασύνδεση του εκπαιδευτικού υλικού µε πολυµορφικό υλικό αφού η επιλογή µιας λέξης 

υπερκειµένου οδηγεί σε πλήθος διαδικτυακών ηλεκτρονικών πηγών που µπορούν να παρουσιάζουν 



«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ∆ιδακτική Πράξη»        1129 

 

www.epyna.eu                                                                                                                       Πρακτικά Συνεδρίου 

ολόπλευρα κάθε σχετιζόµενη γνωστική έννοια. Το χαρακτηριστικό αυτό ενισχύει την εξερευνητική 

διάσταση της µάθησης και παρέχει ένα τρόπο έτσι ώστε ο µαθητής να ελέγχει αυτό που τον 

ενδιαφέρει να µάθει και στο ρυθµό που επιθυµεί, προϋπόθεση που εναρµονίζεται πλήρως µε τις 

βασικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Αναλυτικότερα, κατά την αρχική του αλληλεπίδραση µε το εκπαιδευτικό υλικό ο µαθητής έρχεται 

σε επαφή µε τους στόχους του µαθήµατος και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, τα οποία 

παρουσιάζονται µε στοχευµένο κείµενο. Με τον τρόπο αυτό το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται στην 

αισθητηριακή διάσταση του µαθητή. 

Προκειµένου να υποστηριχθεί η οπτική διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ των µαθητών 

και αναγνωρίζοντας ότι ένας Οπτικός µαθητής θα εστιάσει περισσότερο σε οπτικού τύπου υλικό, 

ενσωµατώσαµε παρουσιάσεις που περιέχουν αυτού του είδους τα εκπαιδευτικά αντικείµενα. 

Προκειµένου το εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκριθεί στην ενεργητική διάσταση του κυρίαρχου 

µαθησιακού στυλ των µαθητών της έρευνας είναι διάσπαρτο από εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως 

ερωτήσεις, ασκήσεις, πρακτικές οµαδοσυνεργατικές εργασίες, οι οποίες σε συνδυασµό µε τις 

εµπλεκόµενες γνωστικές έννοιες, συνιστούν κρίσιµη παράµετρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

συµβάλλοντας τόσο στην αλληλεπίδραση των µαθητών µε το εκπαιδευτικό υλικό και στην ενεργή 

εµπλοκή τους µε τη µαθησιακή διαδικασία, όσο και στην ανατροφοδότηση της µαθησιακής πορείας 

τους προς την επίτευξη των γνωστικών τους στόχων. 

Κάθε µάθηµα αρχίζει παρουσιάζοντας πληροφορίες που σχετίζονται µε το βασικό σκοπό και τους 

επιµέρους στόχους του µαθήµατος καθώς και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Έτσι, ο µαθητής 

εισάγεται σταδιακά στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο, αντιλαµβάνεται την οργάνωσή του, εξοικειώνεται 

µε τις βασικές έννοιες που θα επεξεργαστεί ώστε να µπορεί εύκολα να τις συσχετίζει και να τις 

ανακαλεί και καθίσταται ενήµερος για τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσει µετά την 

ολοκλήρωση του µαθήµατος. Με το τρόπο αυτό, υποστηρίζεται η ακολουθιακή διάσταση του µαθητή. 

Εποµένως, η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, 

αποτελούµενο από σύντοµο σαφές θεωρητικό κείµενο, εµπλουτισµένο µε συγκεκριµένα συναφή 

παραδείγµατα, που ικανοποιεί την αισθητηριακή διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ (Σχήµα 

1). 

 

Σχήµα 1: Παρουσίαση γνωστικών εννοιών στο LAMS που απευθύνεται στην Αισθητηριακή διάσταση του 
εκπαιδευοµένου. 

Επίσης, υπάρχουν δραστηριότητες εµπλουτισµένες µε εικόνες και κατασκευές νοητικών χαρτών 

που κινητοποιούν τον µαθητή να εµπλακεί ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και ικανοποιούν την 

αισθητηριακή και οπτική διάστασή του (Σχήµα 2). 
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Σχήµα 2: ∆ραστηριότητα κατασκευής νοητικού χάρτη στο LAMS που απευθύνεται στην Αισθητηριακή, 
Οπτική και Ενεργητική διάσταση του εκπαιδευοµένου. 

Οι γνωστικές έννοιες παρουσιάζονται και επεξηγούνται µε οπτικού τύπου αναπαραστάσεις όπως 

προσοµοιώσεις και video, έτσι ώστε να ενεργοποιούν τα αντίστοιχα αισθητηριακά κανάλια υποδοχής 

και πρόσληψης της πληροφορίας (Σχήµα 3). 

 

Σχήµα 3: Παρουσίαση γνωστικών εννοιών µέσω βίντεο στο LAMS που απευθύνεται στην Αισθητηριακή και 
Οπτική διάσταση του εκπαιδευοµένου. 

Με την ολοκλήρωση ενός µαθήµατος παρουσιάζεται συγχαρητήριο µήνυµα που πληροφορεί το 

µαθητή ότι η εκπαιδευτική διαδικασία έφθασε στο τέλος της (Σχήµα 4). 

 

Σχήµα 4: Συγχαρητήριο µήνυµα του LAMS, που σηµατοδοτεί το τέλος του µαθήµατος και απευθύνεται στην 
Ακολουθιακή διάσταση του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Προκειµένου να αποτιµηθεί περαιτέρω η αποτελεσµατικότητα της διδακτικής παρέµβασης µε τη 

χρησιµοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που ενσωµατώνει µαθησιακό στυλ στην εκπαίδευση µαθητών, 

διερευνήθηκε η: 

• Γενική εικόνα του εκπαιδευτικού υλικού 

• Συνεισφορά της εκπαιδευτικής παρέµβασης στη µάθηση 

• Προαγωγή ενεργητικής µάθησης 

• Ευχρηστία εκπαιδευτικού υλικού / LAMS 

• Κάλυψη των διαστάσεων του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ 

• Συνολική Ικανοποίηση 

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε  ερωτηµατολόγιο που περιελάµβανε 30 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, οι οποίες είχαν οµαδοποιηθεί ανά πέντε έτσι ώστε να αντιστοιχούν στους παραπάνω άξονες 

αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου διαβαθµίζονταν µε βάση την πενταβάθµια κλίµακα 

Likert και ο ερωτώµενος καλούταν να δηλώσει το βαθµό συµφωνίας του σε αυτές µε πιθανές 

απαντήσεις του τύπου, «διαφωνώ απόλυτα», «µάλλον διαφωνώ», «ουδέτερα», «µάλλον συµφωνώ» 

και «συµφωνώ απόλυτα». Σε κάθε χαρακτηρισµό στην απάντηση κάθε ερώτησης αποδόθηκε 

βαθµολογία -2, -1, 0, 1 και 2 αντίστοιχα, ώστε να είναι εύκολη η στατιστική επεξεργασία του. 

Από τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας, προέκυψε ότι οι µαθητές εξέφρασαν θετική 

άποψη για την εκπαιδευτική παρέµβαση, δηλαδή για την αλληλεπίδρασή τους µε εκπαιδευτικό υλικό 

που ενσωµάτωνε µαθησιακό στυλ υποστηριζόµενο από την ηλεκτρονική πλατφόρµα LAMS. Οι 

µαθητές εξέφρασαν θετική άποψη σε ποσοστά που κυµάνθηκαν από 81-94%. Ιδιαίτερα για τον άξονα 

της Συνολικής Ικανοποίησης, υπήρχε µία ισχυρή θετική άποψη, αφού συγκέντρωσε το µεγαλύτερο 

ποσοστό θετικής γνώµης µε 94%, γεγονός που σηµαίνει ότι οι µαθητές επέδειξαν στάση αποδοχής 

απέναντι στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού που ενσωµατώνει το κυρίαρχο µαθησιακό στυλ των 

µαθητών και υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρµα µάθησης LAMS. Αναλυτικά στοιχεία µε 

τα αποτελέσµατα αυτά  θα ανακοινωθούν σε επόµενη δηµοσίευση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα εργασία διαπραγµατεύτηκε το ζήτηµα της ανάπτυξης διαφοροποιηµένου 

εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα µάθησης LAMS, µε βάση το συγκλίνον 

µαθησιακό στυλ των µαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν θέµατα που αφορούσαν τον 

προσδιορισµό του κυρίαρχου µαθησιακού στυλ των µαθητών ενός εσπερινού ΕΠΑ.Λ., τη σχεδίαση 

και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που το ενσωµατώνει καθώς και τη συµβολή του στην 

αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αξιοποιώντας τα θετικά χαρακτηριστικά της πολυµεσικής τεχνολογίας σε συνδυασµό µε τις 

δυνατότητες του ∆ιαδικτύου, διαπιστώνεται ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού 

υλικού που µπορεί να παρακινήσει και να καθοδηγήσει αποτελεσµατικότερα το µαθητή στην 

εκπλήρωση των µαθησιακών του στόχων. Παρέχοντας διαφορετικές µορφές υλικού ενσωµατώνοντας 

στο εκπαιδευτικό υλικό αντικείµενα διαφορετικών µέσων, όπως κείµενο, εικόνα, γραφικά, ήχο και 

βίντεο, δηµιουργούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν καλύτερα το µαθητή στην 

κατανόηση γνωστικών εννοιών διότι ανταποκρίνεται στο κυρίαρχο µαθησιακό του στυλ. 

 Με τον τρόπο αυτό, αναπτύχθηκε και αξιοποιήθηκε διαφοροποιηµένο εκπαιδευτικό υλικό το 

οποίο δηµιούργησε την αίσθηση της προσαρµογής στις ιδιαίτερες µαθησιακές προτιµήσεις και 

ανάγκες του µαθητή, όπως αυτές υπαγορεύονται από το κυρίαρχο µαθησιακό του στυλ. Ως 

αποτέλεσµα, διαµορφώθηκε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο παρέχει δυνατότητες εξατοµικευµένης 

µάθησης και υψηλής αλληλεπιδραστικότητας στο µαθητή, ο οποίος µπορεί να αντιληφθεί τη µάθηση 

ως προσωπική του υπόθεση.  

Τα ερευνητικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από µία αρχική αξιολόγηση αν και δεν µπορούν να 

γενικευθούν, είναι ενθαρρυντικά για τη µελλοντική ανάπτυξη του µαθησιακού µοντέλου και του 

εκπαιδευτικού σχεδιασµού µε βάση τα οποία αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό υλικό που ενσωµάτωσε το 

συγκλίνον µαθησιακό στυλ των µαθητών. 
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πολύτιµη βοήθειά της στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Abozeid, A., Razek., Μ.Α, Frasson, C. (2012). Towards Social Mobile Blended Learning, Intelligent 
Tutoring Systems Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7315/2012, 707-709. 
Betrancourt, M. (2005). The animation and interactivity principles in multimedia learning. In R. 
E.Mayer (Ed.), Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 287–296). New York: Cambridge 
University Press. 
Bodemer, D., Ploetzner, R., Bruchmuller, K., & Hacker, S. (2005). Supporting learning with interactive 
multimedia though active integration of representations. Instructional Science, 33, 73–95. 
Brusilovsky, P. (2007) Adaptive navigation support. In: P. Brusilovsky, A. Kobsa and W. Neidl (eds.): 
The Adaptive Web: Methods and Strategies of Web Personalization. Lecture Notes in Computer 
Science, Vol. 4321, Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, pp. 263-290. 
Butcher, K. R. (2006). Learning from text with diagrams: Promoting mental model development and 
inference generation. Journal of Educational Psychology, 98, 182–197. 
Clark, R. C., Mayer, R. E. (2008). e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for 
Consumers and Designers of Multimedia Learning. Jossey-Bass Inc.,U.S. 
Di Cerbo F., Dodero G., Papaleo L. (2010). Integrating multidimensional means in e-learning. ACM 
International Workshop on Multimedia Technologies for Distance Learning, ACM, New York, NY, 
USA, pp. 31-36. 
Dillenbourg P. (1999). What do you mean by collaborative leraning?. In P. Dillenbourg (Ed) 
Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches (pp.1-19). Oxford: Elsevier. 
James, W. B., & Gardner, D. L. (1995). Learning styles: Implications for distance learning. New 
Directions For Adult And Continuing Education, 67, 19-31. 
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New 
Jersey: Prentice-Hall. 
Mason, R. (2000). From distance education to online education. Internet and Higher Education 3, 63-
74. 
Felder, R. M., & Silverman, L.K. (1988). Learning and Teaching Styles in Engineering Education. 
Engineering Education, Vol. 78, No. 7, pp. 674–681. 
Felder, R. M., & Soloman, B. A. (1999). Index of learning styles questionnaire. North Carolina State 
University. 
Papadakis, S., Kordaki, M., & Ghiglione, E. (2010). Pilot evaluation of LAMS Q&A CS-Wizard for the 
improvement of lesson plans and learning design: a case study. In Proceedings of the 2009 European 
LAMS & Learning Design Conference, http://lams2010.lamsfoundation.or/papers.htm. 
Riding, R., Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies: Understanding style 
differences in learning and behavior. Fulton Publishers, London. 
Sarasin, L. C. (1999). Learning style perspectives: Impact in the classroom. Madison, W1:Atwood 
Publishing. 
Syed, M.R. (2001). Diminishing the distance in distance education. IEEE Multimedia, 8(3),18–21. 
Sweller, J. (1999). Instructional design in technical areas. Camberwell, Australia: Australian Council 
for Educational Research. 
Vermunt, J. (1996). Metacognitive, cognitive and affective aspects of learning styles and strategies: a 
phenomenographic analysis, Higher Education, 31, pp.25-50. 
Αβούρης, Ν., Κόµης, Β. (2003). Σύγχρονη Συνεργασία από Απόσταση: Ζητήµατα Επικοινωνίας και 
Αλληλεπίδρασης. Στο Λιοναράκης, Α. (Επιµ), Πρακτικά 2

ου
 Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ΕΑΠ, Πάτρα, Μάρτιος 2003, 341-351. 
Γρηγοριάδου Μ., Παπανικολάου Κ., Κορνιλάκης Χ. (2001). Εξατοµικευµένη Μάθηση στο ∆ιαδίκτυο: 
Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα, Πρακτικά 1

ου
 Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα, ΕΑΠ. 
Κορδάκη Μ., Σιέµπος Χ. (2010). Χρήση της Συνεργατικής Μεθόδου Jigsaw για τη Mάθηση Βασικών 
Εννοιών Γλωσσών Προγραµµατισµού. �5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιδακτικής της Πληροφορικής�και 
Τηλεπικοινωνιών του Παν/µίου Αθηνών, 9-11 Απριλίου 2010, σελ. 41-50. 
Παπαδάκης Σ. Πασχάλης Γ., Ρώσσιου Ε., & ∆όβρος Ν. (2010).  Εκπαίδευση και Πρακτική µε το 
Ελεύθερο Ανοικτό ∆ιαδικτυακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μαθησιακών ∆ραστηριοτήτων (LAMS).  Στο 



«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ∆ιδακτική Πράξη»        1133 

 

www.epyna.eu                                                                                                                       Πρακτικά Συνεδρίου 

Κολτσάκης Β.,  Σαλονικίδης I. , ∆οδοντσής Μ. (επιµ.), Πρακτικά 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εκπαιδευτικών Ηµαθίας, Βέροια-Νάουσα, 23-25 Απριλίου 2010. 
Παπανικολάου Κ.Α., & Γρηγοριάδου Μ. (2003). Tο µαθησιακό στυλ, πηγή προσαρµογής στο 
προσαρµοστικό εκπαιδευτικό σύστηµα υπερµέσων INSPIRE. Πρακτικά 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου 
για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, 433-443. 


