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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αξιοποίηση κινητών συσκευών τύπου ταμπλέτας 
(tablet) για τη διευκόλυνση και τεχνολογική υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης 
βασικών εννοιών προγραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναπτύχθηκαν ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων σε LAMS οι οποίες εκπονήθηκαν με 
τη βοήθεια ταμπλετών για την υποστήριξη της διδασκαλίας δύο ενοτήτων του μαθήματος 
«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου. Η έρευνα 
έγινε με συνδυασμό ποιοτικής και ποσοτικής μεθόδου και ως εργαλεία συλλογής των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, φύλλα παρατήρησης, αρχεία καταγραφής στο 
LAMS και συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε 
ότι η χρήση ταμπλετών συνέβαλε θετικά και διευκόλυνε την εκμάθηση αυτών των εννοιών, 
βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό την εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνοντας την προσοχή, την 
ενεργή συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία και Μάθηση, Tablets, 
Πληροφορική 

1. Εισαγωγή 

Οι κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται από μεγάλα ποσοστά ανθρώπων (Müller, 
Gove, & Webb, 2012) και ειδικότερα από τα παιδιά και τους εφήβους, γεγονός που 
ωθεί τους ερευνητές στο να διερευνήσουν το κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί τα παλαιότερα χρόνια 
και συνεχίζει να γίνεται ακόμη πιο έντονη χρόνο με το χρόνο η μείωση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα και γενικότερα για το σχολείο (Nelsen, 
1985). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ελαττώνεται η ενεργητική συμμετοχή αυτών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία όλο και περισσότερο και άρα ή μάθηση.  



46 11th Conference on Informatics in Education 2019 
 

ISBN: 978-960-578-058-6 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η μελέτη της διαδικασίας υλοποίησης σεναρίων 
μάθησης με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) για 
κινητές συσκευές (tablets) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τη διευκόλυνση της 
διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 
ήταν τα ακόλουθα: 

 ΕΕ1: Σε ποιο βαθμό ένα περιβάλλον δημιουργίας εφαρμογών σε tablets 
μπορεί να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 ΕΕ2: Σε ποιο βαθμό βοήθησε η χρήση των tablets στην ενεργοποίηση των 
μαθητών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

 ΕΕ3: Σε ποιο βαθμό βοήθησε η χρήση των tablets και λειτούργησε ως 
κίνητρο στην αύξηση της προσοχής και στην επιτυχή ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων – ασκήσεων στη τάξη; 

 ΕΕ4: Σε ποιο βαθμό βοήθησε η χρήση των tablets στη συνεργασία μεταξύ 
των μαθητών και στην αλλαγή της στάσης των καθηγητών και μαθητών ως 
προς τις μεθόδους διδασκαλίας; 

 ΕΕ5: Είναι δυνατή η αξιοποίηση των tablets για τη βελτίωση και 
διευκόλυνση της διδασκαλίας και μάθησης της Πληροφορικής στο Λύκειο; 

Από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας, δεν εντοπίστηκαν άλλες παρόμοιες έρευνες 
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στη συνέχεια περιγράφεται το παιδαγωγικό και το 
τεχνολογικό πλαίσιο, η μεθοδολογία τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της 
έρευνας. 

2. Αξιοποίηση Κινητών Συσκευών στην τυπική εκπαίδευση 

Η χρήση των κινητών τεχνολογιών (mobile technologies) έχει γίνει αλληλένδετο 
κομμάτι της ζωής των περισσοτέρων ανθρώπων για επικοινωνία, για ενημέρωση, για 
διασκέδαση κ.α. Οι μαθητές στον 21ο αιώνα έχουν αποδεχτεί και θεωρούν τις 
«έξυπνες» κινητές συσκευές μέρος της ζωής τους ενώ η χρήση αυτής θεωρείται από 
αυτούς ως μια βασική δεξιότητα που θα πρέπει να έχουν για να λειτουργήσουν στην 
κοινωνία (Kukulska-Hulme et al., 2009).  

 
Στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως κινητή μάθηση, ορίζεται η μάθηση που 
υποστηρίζεται και χρησιμοποιεί φορητές (handheld) συσκευές, όπως τα έξυπνα 
κινητά τηλέφωνα (smartphones), τα tablets, τους φορητούς Η/Υ και τις ψηφιακές 
βοηθητικές συσκευές (PDAs) (Avraamidou, 2008). Επιπλέον, λαμβάνει χώρα σε 
οποιαδήποτε τοποθεσία και όχι απαραίτητα στην τάξη και επιτρέπει στους 
εκπαιδευόμενους να εισέρχονται σε ένα δίκτυο πληροφοριών χρησιμοποιώντας το 
ασύρματο δίκτυο (Seppala & Alamaki, 2003).  
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Σε ότι αφορά την ενσωμάτωση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία τα tablet είναι πιο 
φθηνά και εύκολα στην μετακίνηση από τα desktop και laptop, θεωρούνται ιδανικά 
στην προβολή εμπλουτισμένων e-books με εικόνες, βίντεο και ήχο, ενισχύουν την  
κοινωνική διαδραστικότητα και ατομικότητα στη μάθηση και γενικότερα 
προσφέρουν μια πιο ελκυστική και ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης κ.α. 

Στην ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (σχεδιασμός μαθησιακών 
δραστηριοτήτων) για την αξιοποίηση των θετικών χαρακτηριστικών των tablet, 
επιδρά, σε κάποιες περιπτώσεις η συμπεριφοριστική θεωρία (Skinner, 1976) όπου τα 
tablet χρησιμοποιούνται απλά ως τεχνικά εργαλεία,  σε άλλες η εποικοδομητική 
θεωρία (Bruner, 1966) όπου χρησιμοποιούνται ως εργαλεία κατασκευής και 
ανακάλυψης της γνώσης και τέλος η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία μάθησης (Rogers, 
2003) όπου χρησιμοποιούνται ως συνεργατικά εργαλεία μάθησης. 

Κάνοντας χρήση των tablets στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποδεικνύεται ότι οι 
μαθητές αποκτούν περισσότερα κίνητρα για να μάθουν και να ανταποκριθούν 
καλύτερα στη διαδραστική μάθηση, διότι τη θεωρούν πιο διασκεδαστική (Clarke & 
Svanaes,  2012, Mendez, Mendez & Anguita, 2018). Επιπλέον, αισθάνονται ότι οι 
δάσκαλοι είναι δίπλα τους και τους βοηθούν.  

3. Το LAMS σε Κινητές Συσκευές 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και αυξανόμενη χρήση Η/Υ στη σχολική 
τάξη από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα γίνεται σημαντική 
προσπάθεια στον τομέα της μαθησιακής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της 
υλοποίησης μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες ενεργοποιούν και θέτουν στο κέντρο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας τον μαθητή με αποτέλεσμα την ανάπτυξη κατάλληλων 
σχεδίων μαθήματος προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών 
χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικές εφαρμογές στα προγράμματα σπουδών. 

Στην έρευνα μας επιλέχθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 
(Learning Activity Management System – LAMS), ένα δωρεάν – ανοικτού κώδικα 
ολοκληρωμένο διαδικτυακό σύστημα μαθησιακού σχεδιασμού, το οποίο 
χρησιμοποιείται για τη συγγραφή, εκτέλεση και παρακολούθηση Σχεδίων 
Μαθήματος (Dalziel, 2003, Dalziel, 2005). Η χρήση του διευκολύνει την οργάνωση 
και στήριξη της διδασκαλίας αλλά και τη μελέτη των μαθητών στο περιβάλλον μιας 
σχολικής τάξης (Εικόνα 1). Θεωρήθηκε ως το καταλληλότερο Σύστημα Διαχείρισης 
Μάθησης (LMS) για την έρευνά μας, εξαιτίας κυρίως, α) του ιδιαίτερα εύχρηστου 
και διαισθητικού οπτικού περιβάλλοντος δημιουργίας, προεπισκόπησης, 
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εκτέλεσης και εποπτείας μαθησιακών δραστηριοτήτων, β) του μεγάλου 
φάσματος εργαλείων αλλά και της τεχνικής «drag and drop»  που χρησιμοποιεί, 
γ) της απλότητας του στην εκτέλεση (δεν απαιτείται πρόσθετο λογισμικό) και 
της συμβατότητας του με τους δημοφιλείς browsers αλλά και δ) της μεγάλης 
υποστήριξης του από τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό σε περίπτωση που 
θα χρειαζόταν. 

 
Εικόνα 1. Το περιβάλλον μάθησης του LAMS 

Υποστηρίζει όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Συμπεριφοριστική, 
Γνωστική και Κοινωνικογνωστική) και παρέχει δυνατότητες αμφίδρομης, σύγχρονης 
ή ασύγχρονης, επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ των μαθητών με 
τους καθηγητές τους (Dalziel, 2003). Επιπλέον, παρέχει στον εκπαιδευτικό ένα 
περιβάλλον εποπτείας της προόδου των εκπαιδευομένων κατά την εξέλιξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων είναι δυνατή σε 
κάποιο βαθμό η εξατομικευμένη διδασκαλία και, κατά συνέπεια, η εκπλήρωση της 
ανάγκης του μαθητή να μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό (Papadakis & Ghiglione, 
2008). Τα εργαλεία αξιολόγησης δίνουν τη δυνατότητα τόσο στον μαθητή όσο και 
στον καθηγητή να ελέγξουν και να ανατροφοδοτήσουν τις γνώσεις τους και τη 
διδασκαλία γενικότερα. Τέλος, οι διδάσκοντες μπορούν να δημιουργήσουν πολύ 
εύκολα ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων κατάλληλα σχεδιασμένες για το 
εκάστοτε αντικείμενο διδασκαλίας και προσαρμοσμένες στο μαθητικό δυναμικό 
τους. 
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4. Μεθοδολογία και μέσα της Έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015 σε 42 μαθητές (62% κορίτσια) 
της Β τάξης του Γενικού Λυκείου Κ. Ποροΐων Ν. Σερρών για τη διδασκαλία της 
ενότητας των «Δικτύων» και σε 65 μαθητές (46% κορίτσια)  της Β τάξης του Γενικού 
Λυκείου Ηράκλειας Ν. Σερρών για τη διδασκαλία της ενότητας της «Δομής 
Επανάληψης ΓΙΑ» σε 5 δίωρες συναντήσεις στα εργαστήρια Πληροφορικής των 
παραπάνω Λυκείων. Επιπλέον, 71 εξ’ αυτών αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και 
36 την ομάδα ελέγχου. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων έγινε με γνώμονα το να 
ερευνηθούν ξεχωριστά και να διαπιστωθούν, ενδεχομένως, διαφορές σε ό,τι αφορά 
τον βαθμό αξιοποίησης των tablets για τη βελτίωση και διευκόλυνση της διδασκαλίας 
και της μάθησης προγραμματιστικών εννοιών έναντι πιο θεωρητικών εννοιών του 
τομέα της Πληροφορικής.  

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν δύο ακολουθίες δραστηριοτήτων (Εικόνα 2) με τα 
URL των σεναρίων να είναι τα: 

1) http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1917616  
2) http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1916241  

 

Εικόνα 2. Ακολουθίες στο Διεθνές Αποθετήριο του LAMS 

 

και τα περιβάλλοντα του μαθητή και της ακολουθίας που εκτελείται σε tablet να είναι 
τα παρακάτω (Εικόνες 3 & 4). 
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Εικόνα 3. Το περιβάλλον του μαθητή 

 

Εικόνα 4. Εκτέλεση ακολουθίας σε tablet 

Πριν από το πείραμα οι συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγιο, όπου καταγράφηκε η άποψη τους για το αν είναι εξοικειωμένοι με 
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τη χρήση των tablets, το κατά πόσο ενεργό ρόλο έχουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, κατά πόσο είναι συγκεντρωμένοι κατά τη διδασκαλία του μαθήματος κ.α.  

Πριν την έναρξη των διδασκαλιών στην πειραματική ομάδα, έγινε μια σύντομη 
εισαγωγή από τον εκπαιδευτικό με τη χρήση βιντεοπροβολέα για τις βασικές έννοιες 
του μαθήματος που επρόκειτο να διδαχθούν μέσα από συζήτηση. Επίσης, έγινε μια 
πρώτη γνωριμία με το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουν (LAMS), για την εκτέλεση 
του μαθησιακού σεναρίου. Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάστηκαν στο εργαστήριο της 
Πληροφορικής σε ζεύγη χρησιμοποιώντας tablets, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα 
βήματα που περιγράφονταν στα μαθησιακά σενάρια και στα φύλλα εργασίας (1ο ή 2ο) 
ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν να 
συντονίζει, αλλά και να υποστηρίζει την όλη διαδικασία. Οπωσδήποτε πάντως, έγινε 
προσπάθεια μέσω διαφόρων τεχνικών ο μαθητής από μόνος του να φτάνει στη γνώση 
με ή χωρίς την καθοδήγηση από άλλους. Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχαν όλοι οι 
μαθητές tablet, ο διαχωρισμός των μαθητών σε ζεύγη έγινε με γνώμονα ένας από 
κάθε ζευγάρι να έχει εξοικειωθεί με τη χρήση μιας τέτοιας συσκευής. Μετά το πέρας  
των μαθημάτων, σειρά είχε η συμπλήρωση ενός δεύτερου ερωτηματολογίου με 
ερωτήσεις που αφορούσαν τις εντυπώσεις, που αποκόμισαν από το πείραμα, και τη 
καταγραφή των εμπειριών τους. Υπήρξαν ερωτήσεις όπως, αν τους άρεσε αυτός ο 
τρόπος διδασκαλίας, πόσο σημαντικό τον θεώρησαν, αν αυξήθηκε η προσοχή και η 
κινητοποίηση τους σε ό,τι αφορά το μάθημα κ.α.  

Την ίδια μέρα που διδάχθηκε η ενότητα Δίκτυα στην πειραματική ομάδα του Γενικού 
Λυκείου Κ. Ποροΐων (tablets + LAMS), διδάχθηκε παράλληλα και στην ομάδα 
ελέγχου με τον κλασσικό τρόπο διδασκαλίας (θεωρητικά στη τάξη). Το ίδιο συνέβη και 
με τη Δομή Επανάληψης ΓΙΑ στο Γενικό Λύκειο Ηράκλειας. Δεν συμπληρώθηκαν τα 
ερωτηματολόγια από αυτούς, ενώ τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας 
1 & 2 (ερωτήσεις Σ-Λ, πολλαπλής επιλογής, δραστηριότητα). Ένα τρίτο 
ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες καθηγητές των σχολικών 
μονάδων μετά το τέλος του πειράματος. 

Κατά τη συμμετοχική παρατήρηση διαπιστώθηκε ο βαθμός εξοικείωσης ορισμένων 
μαθητών με τη χρήση των tablets, ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, η 
εμφάνιση ή μη δυσκολιών σχετικά με τη χρήση του LAMS και η αύξηση ή όχι της 
προσοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. 

Στο τελευταίο στάδιο της μελέτης έγινε στατιστική επεξεργασία και ανάλυση όλων των 
δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και 
των φύλλων εργασίας, μετά από έλεγχο και κωδικοποίηση αυτών με τη χρήση του 
στατιστικού πακέτου IBM SPSS 17 (Statistical Package for the Social Sciences), σε 
συνδυασμό με το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel 2007, στο 
σύνολο των συμμετεχόντων και των δύο ομάδων. Τέλος, έγινε και μια σύγκριση των 
απαντήσεων των φύλλων εργασίας, που παράχθηκαν από τις δύο ομάδες. 
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Η ανάλυση των δεδομένων περιλάμβανε αρχικά περιγραφική στατιστική ανάλυση 
και παρουσίαση των αποτελεσμάτων (αναφορά σε συχνότητες κατανομής, μέσες 
τιμές και τυπική απόκλιση). Στη συνέχεια, έγινε έλεγχος κανονικότητας και 
αξιοπιστίας των δεδομένων και για τη μελέτη του βαθμού επίδρασης των tablets στη 
στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα ελέγχθηκε η ύπαρξη στατιστικά 
σημαντικών διαφορών (επίπεδο σημαντικότητας 0,05) πριν και μετά την παρέμβαση 
με τη διεξαγωγή του πειράματος. 

Ζητήθηκε από τους μαθητές να δημιουργήσουν δυάδες και στα τέσσερα τμήματα των 
δύο σχολικών μονάδων σε όλα τα μαθήματα, τόσο για να επιτευχθεί καλύτερη 
συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μελών κατά την μελέτη του εκπαιδευτικού 
υλικού, όσο και λόγω του περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων tablets. 

Πιο αναλυτικά, ζητήθηκε από τους μαθητές να μελετήσουν το υλικό που τους 
δόθηκε, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν, να καταγράψουν τις απαντήσεις 
τους στα φύλλα εργασίας και επίσης τις εντυπώσεις τους από την μαθησιακή 
διαδικασία. 

5. Ανάλυση Αποτελεσμάτων – Συζήτηση 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των μαθητών των ερωτηματολογίων, που δόθηκαν πριν 
και μετά από το πείραμα, ανάλογα με τη περιοχή που προέρχονταν οι μαθητές 
(ημιαστική – αγροτική), αλλά και ανάλογα με το φύλο (αγόρια – κορίτσια), και 
χρησιμοποιώντας έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων (independent samples t-test), 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους 
(Πίνακες 1 & 2). 

Πίνακας 1. Ερωτήσεις 4-7 πριν το πείραμα ανάλογα με το σχολείο 
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Πίνακας 2. Ερωτήσεις 4-7 πριν το πείραμα ανάλογα με το φύλο 
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Αντίστοιχα, στα ερωτήματα του ερωτηματολογίου που δόθηκε μετά από το πείραμα, 
διαπιστώθηκε ότι : 

1. Το 89% δήλωσε πως η χρήση του tablet βοήθησε από αρκετά μέχρι πάρα 
πολύ στο να γίνουν πιο ενεργητικοί στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

2. Το 83% δήλωσε πως η χρήση του tablet βοήθησε από αρκετά μέχρι πάρα 
πολύ στο να αυξηθεί η προσοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

3. Το 84,5% δήλωσε πως η χρήση του tablet αύξησε από αρκετά μέχρι πάρα 
πολύ τα κίνητρα τους για επιτυχή ολοκλήρωση των ασκήσεων – 
δραστηριοτήτων. 

4. Το φύλο των μαθητών δεν διαφοροποίησε τον βαθμό σημαντικότητας, που 
προσδίδεται για την αξιοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων βασισμένων 
σε σύγχρονη παιδαγωγική / διδακτική προσέγγιση, που έχουν υλοποιηθεί στο 
LAMS για mobile συσκευές. 

Έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων του 2ου 
ερωτηματολογίου (μετά το πείραμα), με τον υπολογισμό του δείκτη Cronbach’s 
Alpha, με την κλίμακα μέτρησης να παρουσιάζει αποδεδειγμένη συνέπεια και 
σταθερότητα. Στα δεδομένα μας έγινε επίσης έλεγχος κανονικότητας με το τεστ 
Kolmogorov – Smirnov, έτσι ώστε να επαληθευτούν, για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε με παραμετρικά τεστ. 

Στο ερώτημα "Κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί η χρήση των tablets για τη βελτίωση 
και διευκόλυνση της διδασκαλίας και μάθησης" με επιμέρους μελέτη των 
χαρακτηριστικών (ενεργητικότητα, κίνητρα, συνεργασία), η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων έδειξε ότι η χρήση του Συστήματος LAMS σε ένα tablet βελτίωσε τη 
διδασκαλία του μαθήματος και αύξησε την ενεργητικότητα των μαθητών. Επίσης, 
αύξησε την προσοχή τους στο μάθημα, τα κίνητρα τους για επιτυχή ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων, που τους δίνονται από τον εκπαιδευτικό, ενίσχυσε τη διάθεση για 
μεταξύ τους συνεργασία, αλλά και έκανε ευκολότερη για αυτούς την επίτευξη των 
επιθυμητών διδακτικών στόχων.  

Στις 9 προτάσεις (σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής) του 1ου φύλλου 
εργασίας (Δίκτυα) το μέσο ποσοστό επιτυχίας (σωστής επιλογής απάντησης) των 
μαθητών της ομάδας ελέγχου ήταν 63,5%, ενώ αυτό της πειραματικής ομάδας ήταν 
77,8%. Στις 11 προτάσεις (σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής) του 2ου φύλλου 
εργασίας (Δομή επανάληψης ΓΙΑ) το μέσο ποσοστό επιτυχίας (σωστής επιλογής 
απάντησης) των μαθητών της ομάδας ελέγχου ήταν 61,1%, ενώ αυτό της 
πειραματικής ομάδας ήταν 65,9%. Στο σύνολο των μεταβλητών, που ήταν υπό 
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διερεύνηση (ενεργητικότητα, συγκέντρωση, κίνητρα, συνεργασία), η χρήση των 
κινητών συσκευών αποδείχτηκε ότι βοήθησε στην βελτίωση – αύξηση αυτών από 
μικρό έως πολύ μεγάλο βαθμό. 

Από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, διαφάνηκε ότι τα tablets, θεωρούνται από 
αυτούς ελκυστικές συσκευές, ενώ και το LAMS ένα πολύ αξιόλογο και πολύ εύκολο 
στη χρήση και στη δημιουργία μαθησιακών σεναρίων εργαλείο.  

Όλοι οι μαθητές, που πήραν μέρος ανταποκρίθηκαν σε παρόμοιο βαθμό στις 
απαιτήσεις χρήσης της συσκευής μαζί με το LAMS και στην υλοποίηση των 
ασκήσεων – δραστηριοτήτων, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό ή τον 
παρατηρητή ερευνητή. Η ελευθερία που δόθηκε στους μαθητές να εργαστούν και να 
συνεργαστούν μέχρι κάποιο σημείο με το δικό τους ρυθμό συνέβαλε στη διατήρηση 
του ενδιαφέροντος των μαθητών σε υψηλό επίπεδο μέχρι το τέλος των μαθημάτων. 
Τέλος, διαπιστώθηκε ότι επετεύχθησαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από τους 
μαθητές της πειραματικής ομάδας έναντι αυτών της ομάδας ελέγχου.  

Αντίστοιχα, και οι εκπαιδευτικοί επωφελούνται από τη χρήση αυτών σε ό, τι αφορά 
τη διαχείριση και οργάνωση της τάξης, την αλλαγή του ρόλου τους (π.χ. σε 
υποστηρικτικό), την αξιολόγηση των μαθητών τους και την ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους υλικού (Cummings & Hill, 2015).  

6. Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων – σεναρίων στη τάξη έδειξε, πως τα tablets σε 
συνδυασμό με το LAMS συνέβαλαν θετικά στην εκμάθηση των υπό διδασκαλία 
εννοιών, ενσωματώθηκαν με μεγάλη ευκολία στο περιβάλλον της τάξης, βελτίωσαν 
και διευκόλυναν σε σημαντικό βαθμό την εκπαιδευτική διαδικασία. Διαπιστώθηκε, 
ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση βασικών εννοιών 
της Πληροφορικής, που προβλέπονται στα Προγράμματα Σπουδών της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ). 

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στα διάφορα στάδια της δραστηριότητας, 
ενεπλάκησαν σε συνεργατικές καταστάσεις μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το 
διαθέσιμο τεχνολογικό εργαλείο. Τελικά, η μάθηση με τον τρόπο αυτό δημιούργησε 
κίνητρα στους μαθητές για την ολοκλήρωση των μαθησιακών σεναρίων και 
διαφάνηκε ουσιαστική.  

Η χρήση του LAMS σε μια mobile συσκευή χαρακτηρίστηκε από το μεγαλύτερο 
μέρος των μαθητών ως μια πολύ εύκολη, ευχάριστη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
εκπαιδευτική προσέγγιση, χωρίς να παρουσιαστούν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη 
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διάρκεια εκτέλεσης των σεναρίων, ενώ αποδείχτηκε και αρκετά αποτελεσματική 
στην επίτευξη των μαθησιακών – διδακτικών στόχων.  

Ωστόσο, περαιτέρω διερεύνηση μπορεί να γίνει για το εάν θα συνέχιζε να έχει τα ίδια 
αποτελέσματα μετά από μια συνεχιζόμενη χρήση αυτών για αρκετό χρονικό 
διάστημα, για το τι αποτελέσματα θα υπήρχαν στη περίπτωση που το πείραμα 
γινόταν σε μαθητές αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, όπως επίσης και 
σε μεγαλύτερο δείγμα από διαφορετικούς τύπους σχολείων (π.χ. ΓΕΛ vs ΕΠΑΛ). 
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Abstract 

The present study explored the effectiveness of using tablet devices to facilitate and support 
the teaching and learning of basic programming concepts in secondary education. In this 
context, sequences of learning activities, which were developed using LAMS, were applied 
with the aid of tablets to support the teaching of two modules of the course "Introduction to 
the Principles of Computer Science" of the 2nd grade of Senior High School. The research was 
conducted using a combination of qualitative and quantitative methods, while questionnaires, 
observation sheets, LAMS logs and teacher interviews were used for data collection. The 
results of the research demonstrated that the use of tablets positively contributed to and 
facilitated the learning of basic programming concepts, and significantly improved the 
educational process by increasing students' attention, active involvement and interest. 
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