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Περίληυη 

 

   Ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο είλαη κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο 

(Smith & Ragan 1999, Gagne 1992, Ρξηιηαλφο, Dick & Carey 2001,) θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηαιιειφηεξεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηα θαηαιιειφηεξα δηδαθηηθά 

κνληέια, ηηο θαηαιιειφηεξεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνο ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θαη γηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

Δθπαηδεπνκέλσλ (ΗΔΔΔ 2001, Mc Naught 2002, Beetham 2004, Conole 2005, Goodyear 2005, 

Ρξηιηαλφο 1998, Britain 2004).  

   Γεδνκέλεο ηεο δπλακηθήο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ  δεηεκάησλ πνπ 

αλαδεηθλχνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ ΡΞΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππάξρεη αλάγθε 

επαλαδηαηχπσζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο φπσο επηζεκαίλεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο (learning activities) θαη ζη ηο δνκεκέλεο ξνέο Δθπαηδεπηηθψλ  

Γξαζηεξηνηήησλ (Beetham, JISC 2004) θαζψο θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Koper & Olivier 2004). 

    «Oη λέεο απαηηήζεηο ζηνλ Εθπαηδεπηηθό ρεδηαζκό ζε Πεξηβάιινληα Σερλνινγηθά 

Τπνζηεξηδόκελεο Εθπαίδεπζεο θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

Εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΕ θαη ησλ παηδαγσγηθώλ δεμηνηήησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο». (JISC 2004) 

   Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ θαηεπζχλζεσλ έρεη αλαπηπρζεί έλα ζχλνιν απφ Δξγαιεία πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ (learning design tools) ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Ζ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο απφ 

ηερλνινγηθά Δξγαιεία απνηειεί έλα ζχγρξνλν πεδίν έξεπλαο πνπ ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ δηεζλψο.  Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ Δξγαιείσλ απαηηεί ηε ζχλδεζε κε ηηο 

αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο  θαη ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη.  Ξξνο  

ηελ αλάπηπμε ή  ηε βειηίσζε πηπρψλ ελφο  ηέηνηνπ ηερλνινγηθνχ εξγαιείνπ ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο απνηειεί  κία επαλαιεπηηθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

   Πηελ παξνχζα έξεπλα αμηνιφγεζεο επηιέρζεθε λα αμηνινγεζεί ην  ηερλνινγηθφ Δξγαιείν LAMS  

σο Δξγαιείν πνζηήξημεο ζρεδίαζεο  Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηε ζρεδίαζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ ζηελ πξάμε. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξάςεη ηηο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί θάπνηνο ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ 

ζρεδίαζεο ηνπ LAMS  ζπγθξηηηθά κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ έρεη ν ίδηνο δεκηνπξγήζεη εθηφο 

ηνπ Ξεξηβάιινληνο απηνχ. Ξαξφιν πνπ ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο αμηνιφγεζεο έρνπλ  

θαηαγξαθεί πνηνη ηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο πξαθηηθήο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ, εληνχηνηο δε δίλνληαη πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζρεδίαζε Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS.  

   Γηα ην ιφγν απηφ ε παξνχζα ΚΓΔ εζηίαζε ζηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε ζρεδίαζε ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζηελ πξάμε κε ηε κνξθή 

ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  Ππγθεθξηκέλα εθηηκήζεθαλ:  
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- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αληηθαηαζηάζεηο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζπγθξηηηθά κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ 

δεκηνπξγήζεθε εθηφο Ξεξηβάιινληνο ηνπ LAMS.  Πηε ζπλέρεηα πξνέθπςαλ θαη 

πνζνηηθνπνηήζεθαλ αληηθαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε έκπλεπζε απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

Δξγαιείνπ ή ζε ζπκβηβαζκνχο/ δπζθνιίεο απφ ην δνκεκέλν ηξφπν πεξηγξαθήο ηνπ 

Δξγαιείνπ.  

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζζήθεο λέσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS πνπ δελ αληηθαζηζηνχλ 

Δθπαηδεπηηθή/έο Γξαζηεξηφηεηα/εο ηνπ αξρηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο δηαηεξήζεθαλ ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθά κε ην αξρηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο άιιαμε ε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε αλάγθε επαλαθαζνξηζκνχ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ ή αλάγθε αιιαγήο ηεο πεξηγξαθήο ησλ Ππκκεηερφλησλ Οφισλ. 

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Νη αιιαγέο απηέο θαηαγξάθνληαη 

θαη ζπλδένληαη κε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο απφ ην Δξγαιείν. Απφ ηελ αηηηνιφγεζε ησλ 

αιιαγψλ απηψλ πξνθχπηνπλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επειημ ίαο ηεο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ.  

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ.  

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμαλ δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηχπσλ θαη ησλ 

θαηεγνξηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμαλ δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηχπσλ θαη ηνπ 

επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο  ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθά κε ην αξρηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. 

- Ρελ θαηλνηνκία ζε παηδαγσγηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη 

ζην Ξεξηβάιινλ ζρεδίαζεο ηνπ LAMS. 

- Δπηρεηξείηαη ζπζρέηηζε ησλ αιιαγψλ  θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία, ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο, ηε ζηάζε πξνο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηηο 

δεμηφηεηεο ηερλνινγηψλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ ΡΔ θαη ηηο δεμηφηεηεο βαζηθψλ 

Ρερλνινγηψλ. 

- Ρέινο θαηαγξάθνληαη νη γεληθέο εληππψζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο πξνο βειηίσζε πηπρψλ ηνπ Δξγαιείνπ πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1Ν : ΔΗΠΑΓΥΓΖ 
 

1.1 Νξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 
 

   Ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο είλαη κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο 

(Smith & Ragan 1999, Gagne 1992, Ρξηιηαλφο, Dick & Carey 2001), θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη 

απνθάζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απνηεινχλ (ΗΔΔΔ 2001, Mc Naught 

2002, Beetham 2004, Conole 2005, Goodyear 2005, Ρξηιηαλφο 1998, Britain 2004), θαη ηα νπνία 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

(Dick & Carey 2001). Ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο αθνξά ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγέο ζρεηηθά κε ηηο θαηαιιειφηεξεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηα θαηαιιειφηεξα δηδαθηηθά 

κνληέια, ηηο θαηαιιειφηεξεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνο ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θαη γηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

εθπαηδεπνκέλσλ (ΗΔΔΔ 2001, Mc Naught 2002, Beetham 2004, Conole 2005, Goodyear 2005, 

Ρξηιηαλφο 1998, Britain 2004). Έκθαζε δίλεηαη ζην δνκεκέλν, πξνζρεδηαζκέλν ηξφπν 

παξνπζίαζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ σο ηελ «θαξδηά» ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ (Britain 2004). πφ απηή ηε γεληθεπκέλε έλλνηα πηνζεηείηαη ν φξνο Δθπαηδεπηηθφο   

Πρεδηαζκφο  ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

   Πεκαληηθέο επελδχζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα αλά ηνλ θφζκν δείρλνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο είλαη θαζηεξσκέλε, αιιά 

έξεπλεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο παηδ αγσγηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο δελ είλαη ηφζν απιή.  H πξνζσπηθή ηδηνθηεζία ησλ ηερλνινγηψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζβαζε ζε ινγηζκηθά θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζεκαίλεη φη η φια ηα είδε ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί δπλεη ηθά λα ππνζηεξίδνληαη απφ 

θάπνηα κνξθή ηερλνινγίαο. Υο εθ ηνχηνπ,  ε Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε  

(Technology Enhanced Learning) ζρεηίδεηαη κε ηνλ επξχηεξν ζηφρν ηεο «ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο» (JISC 2004).  

   Ν φξνο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε (Technology Enhanced Learning)  θεξδίδεη 

έδαθνο θαζψο δίλεη έκθαζε ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ηερλνινγία απνηειεί πξνζηηζέκελε 

αμία ζηε καζεζ ηαθή δηαδηθαζία παξέρνληαο ηηο δπλαηφηεηεο φπσο (JISC 2004): 

 Ξξφζβαζε νπνηεδήπνηε  ζε Δθπαηδεπηηθνχο πφξνπο . 

 Κεγαιχηεξν θάζκα επηινγψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ην ξπζκφ ηεο κάζεζεο.  

 Δλαιιαθηηθά κνληέια εθπαίδεπζεο: απφ απφζηαζε, εκπινπηηζκέλε (blended learning).  

 Γηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο θαη ζπλεξγαζία αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο.  

 Δπθαηξίεο γηα αλαζηνραζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ζε πξνζσπηθνχο καζεζηαθνχο ρψξνπο.  

 Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε δηακνξθσηηθψλ αμηνινγήζεσλ. 

 Ξεξηζζφηεξν ελεξγή κάζεζε (active learning)  κέζσ αιιειεπηδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

πνιπκεζηθψλ πφξσλ. 
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 Ππκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο ηεο γλψζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο κάζεζεο.  

 Αλαθαιππηηθή κάζεζε (learning by discovery) ζε εηθνληθνχο θφζκνπο (virtual worlds).  

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζία ζε κία ςεθηαθή επνρή.  

 

   Ζ έλλνηα ηεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Technology Enhanced Learning)   

εληάζζεηαη ζε κηα επξχηεξε ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν κάζεζεο πνπ κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηελ 

πην απνηειεζκαηηθή θαη εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. «Η δηαπίζησζε απηή 

ππνδεηθλύεη ηελ αλάγθε λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηνλ ηξόπν ζρεδηαζκνύ θαη ππνζηήξημεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο»( JISC 2004). 

   Θαηά ηνλ Mohamed (2004), «ε εμνηθείσζε κε ηηο  ηερλνινγίεο πνπ ζπλερψο εμειίζζνληαη είλαη 

απαξαίηεηε απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα θαζήθνληα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ εηδηθνχ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ γηα ηελ επαξθή ππνζηήξημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο».  

   Νη πεξηζζφηεξνη Δθπαηδεπηηθνί, ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα λέα κέζα θπξίσο  γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ δίλνληαο έκθαζε ζην πεξηερφκελν (Goodyear, 2005) ελψ «θξίλεηαη επίζεο δσηηθήο 

ζεκαζίαο ε πξνζθνξά θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο θαηά ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο  ελόο 

Εθπαηδεπηηθνύ Πεξηβάιινληνο κε ζηόρν ηνλ αλαζηνραζκό ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ 

Εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ» (Goodyear  2004).  

   Ζ ζηξνθή πξνο πεξηζζφηεξν παηδαγσγηθά πινχζηα Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο απνηειεί ηελ θαηεχζπλζε  ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζην πιαίζην  

δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ γηα ην ζέκα απηφ.  «Oη λέεο απαηηήζεηο ζηνλ Εθπαηδεπηηθό ρεδηαζκό 

ζε Πεξηβάιινληα Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελεο Εθπαίδεπζεο θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ Εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΕ θαη ησλ παηδαγσγηθώλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο» ( JISC 2004). 

Ππλεπψο ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο είλαη ππαξθηή αλάγθε θαη φρη θαη κία ηφζν εχθνιε δηαδηθαζία , νπφηε απαηηνχληαη 

Δξγαιεία πνπ λα θαζνδεγνχλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ εθείλνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

απηή (Phoebe 2009).  

   Θαζψο ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζε Κνληέια Κάζεζεο πνπ παξαθηλνχλ ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή , ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο έρεη πξνζαλαηνιηζηεί 

ζηνλ ζρεδηαζκφ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Νη λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζπλερψο, πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα πην πινχζηεο θαη απνηειεζκαηηθέο  

καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή απνηειεί 

έλα ζχγρξνλν  δεηνχκελν.  

   Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ θαηεπζχλζεσλ έρεη αλαπηπρζεί έλα ζχλνιν απφ Δξγαιεία πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ (learning design tools), ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ησλ νπνίσλ ε πξνζηηζέκελε αμία αλαγλσξίδεηαη φπσο 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.  

   Πχκθσλα κε ηελ Britain (2007), ηα Δξγαιεία Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ (learning design tools) δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζηα Δξγαιεία 
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ζπγγξαθήο ειεθηξνληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ 

(authoring environments, editors), ζηα Δξγαιεία εθηέιεζεο ειεθηξνληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ  

Γξαζηεξηνηήησλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ (Runtime players) θαη ζηα ελνπνηεκέλα 

πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ (integrated 

environments). 

   Πηελ παξνχζα ΚΓΔ επηθεληξψλνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηα Εξγαιεία ζπγγξαθήο 

ειεθηξνληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ (authoring 

environments, editors),  πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ζε ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη πνπ 

επηδηψθνπλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

Δθπαηδεπηηθψλ  Πελαξίσλ (πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξγάλσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

Γξαζηεξηνηήησλ ζε κία ξνή) ππνζηεξίδνληαο ηε δεκηνπξγία πνηθίισλ Δθπαηδεπηηθψλ  

πξνζεγγίζεσλ, ρσξίο παξάιιεια λα πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ηερληθψλ θαη πξνγξακκαηηζηηθψλ 

γλψζεσλ (Conole,2007, Britain, 2007).  

  Πηα Δξγαιεία ζπγγξαθήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ππάξρνπλ δχν θπξίαξρεο ηάζεηο. 

Δξγαιεία πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή IMS LD γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

Γξαζηεξηνηήησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ην δηακνηξαζκφ ηνπο θαη 

Δξγαιεία πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ηξφπν πνπ 

λα θαιχπηεη η ηο παηδαγσγηθέο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ έρεη δηακνξθσζεί 

ε πεπνίζεζε φηη έλα Δξγαιείν δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο , ζπλεπψο 

είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη κία πνηθηιία Δξγαιείσλ θαη λα βξεζνχλ ηξφπνη επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ηνπο. Ρα δηαζέζηκα Δξγαιεία ππνζηήξημεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ρξεζηψλ.  

   Ζ παξνχζα Κεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία απνηειεί κηα ζπγθξηηηθή κειέηε αμηνιφγεζεο 

πξνο ηελ θαηαγξαθή ησλ αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ LAMS ζπγθξηηηθά κε ηε ξνή 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εθηφο ηνπ Ξεξηβάιινληνο 

απηνχ .  

   Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αμηνινγείηαη ε επίδξαζε ηνπ LAMS  ζηελ πξαθηηθή 

ζρεδηαζκνχ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη εθηηκάηαη  ε επάξθεηα ηεο ππνζηήξημεο ηνπ Δξγαιείνπ γηα ηνλ 

αλαζηνραζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ηνλ  εκπινπηηζκφ ησλ ξνψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε πην επέιηθησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

   Ζ παξνρή κίαο εξγαιεηνζήθεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

θαη ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη παξαδεηγκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα ππνζηήξημεο 

ηνπ Δξγαιείνπ αλακέλεηαη λα ελζαξξχλεη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, 

ηε ρξήζε  λέσλ/ θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ Δξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη λα 

πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα αλαζηνραζκφ, εμεηάδνληαο  ηα παξαπάλσ ζπγθξηηηθά κε ην ζρεδηαζκφ 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη ίδηνη ζπκκεηέρνληεο ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ  απηνχ.  
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1.2  Γνκή ΚΓΔ 
 

   Ζ παξνχζα ΚΓΔ απνηειεί κία κειέηε αμηνιφγεζεο.  Πην Θεθάιαην 2 αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην αλαθνξάο  ηεο ΚΓΔ. Θαζνξίδνληαη νη έλλνηεο “Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο” θαη 

“Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε”, θαζψο θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. 

   Θαζψο πξφθεηηαη λα αμηνινγεζεί έλα Δξγαιείν ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε 

Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, ην Θεθάιαην 3 πεξηιακβάλεη ηελ 

επηζθφπεζε ησλ  θπξίαξρσλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία Δξγαιείσλ. Γηα θάζε έλα απφ απηά 

παξνπζηάδεηαη κία πεξηγξαθή ηνπ (ηη είλαη, ζε πνηνπο απεπζχλεηαη, θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο). Ρελ 

παξνπζίαζε θάζε Δξγαιείνπ αθνινπζνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. Ρν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κία ζχγθξηζε ησλ  Δξγαιείσλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηνπ πξνο Αμηνιφγεζε Δξγαιείνπ. 

   Ρν Θεθάιαην 4 αθνξά ζηηο Κεζνδνινγίεο Αμηνιφγεζεο ησλ Δξγαιείσλ πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο .  Αθνχ 

παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ παξφκνηα δεηήκαηα, αθνινπζεί κία ζχγθξηζε 

απηψλ γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο Κεζνδνινγίαο πξνο ηελ επίιπζε ηνπ πξφβιεκαηνο 

πνπ κειεηάηαη.  

   Πηε ζπλέρεηα ζην Θεθάιαην 5 αλαιχεηαη ε Κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ ΚΓΔ θαη 

ηεθκεξηψλνληαη νη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ην θάζε ζηάδην απηήο.  

   Πην Θεθάιαην 6, αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεζαλ απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο αμηνιφγεζεο.  

   Αθνινπζεί ζπδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ θαη  επηπιένλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ Αμηνιφγεζε ζηελ παξνχζα ΚΓΔ ζπγθξίλνληαη κε εθείλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ άιιεο 

αληίζηνηρεο κειέηεο ζην Θεθάιαην 7. Ζ ΚΓΔ νινθιεξψλεηαη κε ην Θεθάιαην 7 ζην νπνίν 

θαηαζέηνληαη  θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή εξγαζία.  

 

 

1.3  Ππλεηζθνξά ηεο ΚΓΔ 
 

   Ζ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη έρεη  σο ζηφρν ηε ζπιινγή ,ζπζρέηηζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε  λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηνπ Δξγαιείνπ ζε πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ. 

   Νη έσο  ηψξα κειέηεο αμηνιφγεζεο  δελ  έρνπλ παξνπζηάζεη εάλ  έλα  Δξγαιείν ππνζηήξημεο  

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ  ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο επηδξά 
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ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ σο πξνο ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ ζε ηέηνηα Ξεξηβάιινληα.  Ζ παξνχζα ΚΓΔ ζηνρεχεη λα ζπλεηζθέξεη ζην θνκκάηη 

απηφ. 

   Πηφρνο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί θάπνηνο θαηά ηε ζρεδίαζε κίαο 

ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ελφο ηέηνηνπ Δξγαιείνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ξνή πνπ έρεη ν ίδηνο ζρεδηάζεη  ζε άιιν ηερλνινγηθφ ή κε πεξηβάιινλ. Ππλεπψο πξφθεηηαη γ ηα κία 

ζπγθξηηηθή κειέηε αμηνιφγεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ αιιαγψλ πξηλ θαη κεηά ηε 

ρξήζε ηνπ πξνο αμηνιφγεζε ηερλνινγηθνχ Δξγαιείνπ.  

   Ζ θαηαγξαθή απηψλ ησλ αιιαγψλ εζηηάδεη ζηνλ αλαζηνραζκφ θαη εκπινπηηζκφ ή κε ησλ 

αξρηθψλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε:  

 Αληηθαηαζηάζεηο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε άιιεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ πξνο 

αμηνιφγεζε Δξγαιείνπ. 

 Ξξνζζήθεο επηπιένλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 Αληηθαηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο ππνζηήξημεο γηα ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

(πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ).  

 Θαηλνηνκία ζηε ζρεδίαζε Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

σο πξνο ηε κνξθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη σο πξνο ηελ ηερλνινγία ππνζηήξημήο ηεο , είηε 

πξφθεηηαη γηα έκπεηξνπο είηε γηα αξράξηνπο ρξήζηεο παηδαγσγηθά ή ηερλνινγηθά. 

 Αιιαγέο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

Ππκκεηερφλησλ Οφισλ. 

 Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ θαζψο θαη ζηε ξνή ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ηελ αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ επηινγψλ κέζα απφ ην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ. 

 Αιιαγέο ζηνπο ηχπνπο αιιειεπίδξαζεο θαζψο θαη ζην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο.  

 Ρέινο ε εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ Δξγαιείνπ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

 

   Απφ ηα παξαπάλσ ζα θαηαγξαθνχλ θαη ηπρφλ λέεο απαηηήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηε 

βειηίσζε πηπρψλ ηνπ Δξγαιείνπ.  

   Ρν Δξγαιείν LAMS αλαπηχρζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθψλ/ Δθπαηδεπηψλ γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλήο Δθπαηδεπηηθή πξάμεο, σζηφζν έρεη αμηνινγεζεί σο Δξγαιείν 

πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ θαηά ηελ πξψηε δνθηκαζηηθή ηνπ έθδνζε.  Ζ παξνχζα 

κειέηε εμεηάδεη ηελ επίδξαζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δξγαιείνπ σο πξνο ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε 

δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ θαη ζηελ θαηαγξαθή πξνηάζεσλ γηα ηα βήκαηα πνπ πξέ πεη 

αθφκε λα γίλνπλ πξνο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.  

   Ρν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ αλαπηχρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν Δξγαιείν είρε 

σο ζηφρν λα απνηειέζεη απάληεζε ζηελ πξφθιεζε αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ  ηεο 

Ρερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απφ πξνγελέζηεξεο κειέηεο έρεη παξαηεξεζεί φηη 
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παξφιν πνπ αλαγλσξίδεηαη  ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο Ρερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, εληνχηνηο 

δελ παξαηεξείηαη εθηεηακέλε θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζή ηεο. Θαηά ζπλέπεηα γελλάηαη ην  

εξψηεκα εάλ ην Δξγαιείν απηφ ελζαξξχλεη κία ζπκπεξηθνξά ελζσκάησζεο εδξαησκέλσλ αιιά 

θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

αλαιχνληαη Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη Δθπαηδεπηηθνί ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ 

Δξγαιείνπ αιιά θαη ε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε απηνχ ψζηε λα 

θαηαγξαθνχλ επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζσκάησζε ηεο Ρερλνινγίαο ζηα Δθπαηδεπηηθά 

ηνπο Πελάξηα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο είηε πξφθεηηαη γηα έκπεηξνπο ρξήζηεο ζηελ 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε είηε φρη.  

   Ζ ηάζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ ζην θέληξν 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Αλαιχνληαο πνηνηηθά ηα 

Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίο θαη κε ην Δξγαιείν, γίλεηαη κία 

πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο κίαο ελδερφκελεο επίδξαζεο ηνπ Δξγαιείνπ πξνο ηελ ελίζρπζε κνξθψλ 

ελεξγήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Νη ηχπνη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, νη ηερληθέο 

εθηέιεζήο ηνπο απφ ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο ε Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε θαη ηα Καζεζηαθά 

Απνηειέζκαηα πνπ νξίδνληαη ζα απνηειέζνπλ θξηηήξηα γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.  

   Ν δνκεκέλνο ηξφπνο πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην Δξγαιείν 

αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ηελ έληαμε ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ. Νη εληππψζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη 

πξνο απηφ ην δήηεκα.  

   Νη ζπκκεηέρνληεο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη εκπεηξίαο ζηελ 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε. Ππλεπψο ε θαηαιιειφηεηα ηνπ Δξγαιείνπ εθηηκάηαη 

θαη σο πξνο ηελ ππνζηήξημε γηα εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ιηγφηεξε εκπεηξία αιιά θαη σο πξνο ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ησλ έκπεηξσλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 

1.4  Κεζνδνινγηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ΚΓΔ 
 

   Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα κεζνδνινγηθά ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο παξνχζαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.  

(Α) Δπηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ θαη ησλ δνκηθψλ ηνπ Πηνηρείσλ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο, ηα Δξγαιεία πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο Κεζνδνινγίεο Αμηνιφγεζεο Δξγαιείσλ πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο.  

(Β) Ξξνεηνηκαζία ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο (orienting decisions). Θαζνξηζκφο ζθνπψλ θαη 

ζηφρσλ  ηεο έξεπλαο. Θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ εξσηεκάησλ - ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο (research 

questions - proposition). Δπηινγή απνδεθηψλ ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο (participants). 
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 (Γ) Νξγάλσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ (research design and methodology): Δπηινγή 

εξεπλεηηθήο κεζφδνπ, επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ Δξγαιείσλ θαη κέζσλ ζπιινγήο  δεδνκέλσλ, 

πηζαλά πξνβιήκαηα θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

(Γ) Ρε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (data analysis).  

(Δ) Ρε ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ (p resenting and 

reporting the results).  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2ν : ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ & 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 
 

2.1  Νξηζκόο Δθπαηδεπηηθνύ  Πρεδηαζκνύ 
 

   Ζ έλλνηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ απαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Γίλεηαη θαλεξφ φηη θάζε φξνο έρεη επηξξνέο απφ ηηο θξαηνχζεο θαηά 

θαηξνχο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Ξαξαηεξείηαη φη η ελψ αξρηθά ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο “ instructional design” , πνπ απνδίδεηαη ζηε 

γιψζζα καο σο “δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο”, ζηαδηαθά θπξηαξρνχλ άιινη φξνη (educational design, 

learning design)  ζε κηα πξνζπάζεηα απνδέζκεπζεο ηνπ πξψηνπ απφ ηα ζηελά παηδαγσγηθά φξηα 

ηνπ “δηδαθηηθνχ” θαη πξνο κία επξχηεξε ζεψξεζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.  

   Ν “δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο” (instructional design) θαηά ηνλ Gagné (1992), είλαη ε ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε (systematic approach) αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κε βάζε  ηελ 

νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Γηα ηνλ Gagne  ε κάζεζε είλαη ζθνπφο θαη ε “δηδαζθαιία” 

νξίδεηαη σο κηα ειαθξά θαζνδεγνχκελε πνξεία πάλσ ζε  κία πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε ηεξαξρία 

ζηφρσλ.   

   Γηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία θάλνπλ ιφγν θαη νη Smith θαη Ragan (1999), νξίδνληαο ηνλ 

“δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ” ( instructional design) σο ηε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία κεηάθξαζεο ησλ 

αξρψλ γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία ζε ζρέδηα γηα ην δηδαθηηθφ πιηθφ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ  αμηνιφγεζε. Σξεζηκνπνηνχλ ηνλ  φξν  “εθπαίδεπζε” (education) 

γηα ηελ πεξηγξαθή φισλ εθείλσλ ησλ εκπεηξηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε κάζεζε θαη 

ζεσξνχλ ηε “δηδαζθαιία” σο ηνλ ηξφπν παξάδνζεο απηψλ ησλ εκπεηξηψλ. Νξίδνπλ ηε 

“δηδαζθαιία” σο κία δηαδηθαζία πνπ δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε πξνο ηελ επίηεπμε αλαγλσξηζκέλσλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

   Νη Dick θαη  Carey έρνπλ ζεκαληηθή πξνζθνξά ζην πεδίν ηνπ “δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ” ( 

instructional design) πξνηάζζνληαο  κία ζπζηεκαηηθή ζεψξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε αληίζεζε απφ  

ηε δηδαζθαιία σο άζξνηζκα απφ απνκνλσκέλα κέξε. Ρν κνληέιν ηνπο ζέηεη ηε δηδαζθαιία σο έλα 

νιφθιεξν ζχζηεκα ην νπνίν εζηηάδεη ζηηο εζσηεξηθέο  ζρέζεηο  (interrelationship) κεηαμχ 

πεξηβάιινληνο, πεξηερνκέλνπ, κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Πχκθσλα κε ηνπο   Dick θαη Carey 

(2001), κέξε ηεο δηδαζθαιίαο  φπσο ν δηδάζθσλ, νη καζεηέο, ην δηδαθηηθφ πιηθφ, νη δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα ζπζηήκαηα παξάδνζεο δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  ηα πεξηβάιινληα 

κάζεζεο θαη επίδνζεο  αιιειεπηδξνχλ  ην έλα κε ην άιιν θαη εξγάδνληαη καδί γηα λα επηηχρνπλ 

ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  Κε ηνλ φξν “δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο” (instructional 

design) αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο ζρεδίαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε έλαλ δνκεκέλν ή 

πξνζρεδηαζκέλν ηξφπν, πξνο  ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ.  

   Ν δηεζλήο νξγαληζκφο Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΗΔΔΔ, 2001) νξίδεη ηνλ 

δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ (instructional design) σο ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλαο Δθπαηδεπηηθφο  

ή έλαο εηδηθφο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ θαζνξίδεη ηηο θαηαιιειφηεξεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 
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γηα ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο, εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θαη επηδηψθνληαο ηελ 

επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ.  

   Ν McNaught (2002) ππνζηεξίδεη φη η ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν “educational design” αληί 

“instructional design” θαζψο ζεσξεί φηη ν ηειεπηαίνο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην κνληέιν ηεο άκεζεο 

δηδαζθαιίαο θαη ζα ήηαλ θαιχηεξν λα απνκαθξπλζνχκε απφ απηφλ βξηζθφκελνη ζηελ επνρή ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπλερίδεη, ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο θαιείηαη λα 

επηιχζεη ην πψο νη Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπκε κπνξνχλ θαιχηεξα λα εμππεξεηεζνχλ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο δξαζηεξηνηήησλ θαη αμηνιφγεζεο κέζα ζε αλεμάξηεηεο κηθξέο ελφηεηεο  

(modules), θεθάιαηα (units), καζήκαηα (courses). Ν ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ν φξνο “educational 

design” ζα κπνξνχζε λα είλαη κία πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (curriculum decisions) γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο  ζε 

θάπνην νξηζκέλν πεδίν (McNaught 2002). 

   Πχκθσλα κε ηνλ Goodyear (2005) ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο (educational design) νξίδεηαη 

σο  έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δφκεζε αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ πψο ζα 

ππνζηεξηρζεί ε κάζεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηφ δηαρσξίδεη ην ζρεδηαζκφ απφ ηελ 

πινπνίεζε, δειαδή ηηο πξαθηηθέο πνπ κεηαηξέπνπλ η ηο αλαπαξαζηάζεηο απηέο ζηελ πξαθηηθή 

ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο (πιηθφ, νξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, Δξγαιεία θ.ιπ.). Γηαρσξίδεη ην 

ζρεδηαζκφ γηα ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο απφ ηελ επξεία ζεψξεζε ηεο κάζεζεο 

γεληθά. Κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ππνζηεξίδεη φηη κπνξεί θαλείο λα δεη ηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ (educational design) σο αλαζεψξεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ  ρσξίο ην ζηελφ 

παηδαγσγηθφ ξεπεξηφξην πνπ ν φξνο "δηδαθηηθφο” ζπρλά ζεσξείηαη φηη ππνδειψλεη.  

   Ζ ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ δχν παξαπάλσ φξσλ (educational design, instructional design) 

απνηππψλεηαη απφ ηνλ Ρξηιηαλφ (1998) θαη εθθξάδεηαη σο εμήο: «Υο Δθπαηδεπηηθφο – δηδαθηηθφο 

ζρεδηαζκφο ελλνείηαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία παίξλνληαη απνθάζεηο γηα ηε 

κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη θαζνξίδεηαη ε αθνινπζία ησλ δηδαθηηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζα επηηειεζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο» (Θνθθνλφο 2006).  

   Ν φξνο   “learning design” ή “design for learning” θπξηαξρεί ζηε ζχγρξνλε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία φπνπ εζηηάδεη ζηε “καζεζηαθή” δηαδηθαζία ζε κία επνρή πνπ είλαη γεληθά παξαδεθηή 

ε άπνςε γηα ηε δφκεζε ελλνηψλ πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα εθείλνλ πνπ καζαίλεη.  

    Ν “Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο” (learning design) νξίδεηαη σο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε 

νπνία ιακβάλεη ρψξα εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηέιεζε 

Δθπαηδεπηηθψλ   Γξαζηεξηνηήησλ, απεπζχλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο θαζνξηζκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ. (Conole  2005) 

   Ν νξγαληζκφο JISC νξίδεη ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ (learning design) σο   ζρεδηαζκφ, 

πξνγξακκαηηζκφ, ελνξρήζηξσζε θαη ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ σο κέξνο κίαο 

εθπαηδεπηηθήο ζπλεδξίαο(learning session) ή ελφο πξνγξάκκαηνο (programme) (Beetham JISC  

2004).  Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα δηεπθνιχλνληαη απφ Ρερλνινγίεο ηεο Ξιεξνθνξίαο 

θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΡΞΔ), απφ παξαδνζηαθά Δξγαιεία (π.ρ. ραξηί θαη θηκσιία) ή απφ έλα 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ σο εκπινπηηζκέλε κάζεζε (“blended learning”) θαη κπνξεί λα 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία ζρνιηθή ηάμε ή εθηφο απηήο (π.ρ. εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε) ή 

ζπλδπαζηηθά θαη ζηηο δχν παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο (both settings) (Beetham, JISC, 2004).  Ξξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ν φξνο “learning design” ή “design for learning” δηαζαθελίδεηαη απφ ηνπο 

νη Beetham θαη Sharpe (2007) σο κία  δηαδηθαζία ζρεδίαζεο, πινπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο κηαο 
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“καζεζηαθήο  / εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο” (learning situation), ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

“καζεζηαθέο / Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο” (learning activities) θαη “καζεζηαθνχο / 

Δθπαηδεπηηθνχο πφξνπο” (learning resources), λα ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

“καζεζηαθφ / εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ” ( learning environment) θαη λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια 

Δξγαιεία θαη ππεξεζίεο.  

   H έλλνηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ (learning design) θαηά ηνλ Brittain (2004) 

δηαθαηέρεηαη απφ ηξεηο βαζηθέο αξρέο: 

 Δζηίαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, απ’ φηη ζην πεξηερφκελν, σο ηελ θαξδηά ηεο 

κάζεζεο( learning) γεληθφηεξα θαη ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) εηδηθφηεξα.  

 Ζ δφκεζε ηέηνησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κία ξνή δξαζηεξηνηήησλ ή κία ζεηξά.  

 Ζ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηέηνησλ ξνψλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη δηακνηξαζκφ 

κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ (practitioners) (Brittain, 2004). 

   Έλαο αξρηθφο ραξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ππφ ηνλ φξν “educational planning” θαζψο 

πξφθεηηαη γηα αλαπηπζζφκελν πεδίν κειέηεο είλαη ν εμήο: “educational planning”,ζηελ επξχηεξε 

έλλνηα ηνπ είλαη ε εθαξκνγή πνζνηηθήο ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αλάπηπμεο κε ζθνπφ λα κεηαηξέςεη ηελ εθπαίδεπζε ζε πην απνηειεζκαηηθή (ρσξίο 

πεξηηηά έμνδα θαη πξνζπάζεηα) θαη επαξθή (ηα απνηειέζκαηα ζπλαληνχλ ηηο αλάγθεο) ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζη ηο αλάγθεο θαη ζηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Νη 

κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη επαξθψο επέιηθηεο θαη πξνζαξκφδνληαη γηα λα 

ηαηξηάμνπλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε ηδενινγία, επίπεδν αλάπηπμεο θαη 

θπβεξλεηηθή κνξθή. Ζ βαζηθή ινγηθή, έλλνηεο θαη αξρέο είλαη παγθνζκίσο εθαξκφζηκεο σζηφζν 

νη πξαθηηθέο κέζνδνη εθαξκνγήο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο.  

   Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο είλαη κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο (Smith& Ragan 1999, Gagne 1992, Ρξηιηαλφο 1998, Dick&Carey 2001) 

θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεξψλ πνπ ηελ απνηεινχλ (ΗΔΔΔ 

2001, Mc Naught 2002, Beetham 2004, Beetham & Sharp 2007, Conole 2005, Goodyear 2005, 

Ρξηιηαλφο 1998, Britain 2004), θαη ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη εξγάδνληαη καδί γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Dick& Carey, 2001). 

   Ν θαζνξηζκφο ησλ κεξψλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο αθνξά ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ζρεηηθά κε ηηο 

θαηαιιειφηεξεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηα θαηαιιειφηεξα δηδαθηηθά κνληέια, ηηο θαηαιιειφηεξεο 

δηδαθηηθέο ελέξγεηεο, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ, πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θαη γηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ. Έκθαζε δίλεηαη ζην 

δνκεκέλν, πξνζρεδηαζκέλν ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ σο ηελ 

θαξδηά ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ. πφ απηή ηε γεληθεπκέλε έλλνηα πηνζεηείηαη ν φξνο 

“Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο” (learning design) ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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2.2  Κνληέια Δθπαηδεπηηθνύ  Πρεδηαζκνύ 
 

   Ηζηνξηθά ε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη πεπνηζήζεηο πνπ 

θαηαλέκνληαη ζε  έμη ζηάδηα   θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή, ηελ 

εθαξκνγή, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ επαλάιεςε. (Fowler & Mayes, 2004 ). 

   Πχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ησλ Fowler & Mayes, (2004 ) ηα παξαπάλσ ζηάδηα 

πεξηγξάθνληαη κε αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο σο εμήο: 

   Ζ Αλάιπζε (Analysis) κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ  Δθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

(Rossetti, 1987),  ηελ αλαγλψξηζε ελφο πξνβιήκαηνο απφδνζεο (Gilbert, 1978; Harless, 1975) , 

ή έλα ζηφρν σο αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ (Mager, 1984a). 

 Ν Πρεδηαζκφο (Design) πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ 

(objectives) κε κεηξήζηκνπο φξνπο  (Dick & Carey, 1996; Mager, 1984b), ηελ ηαμηλφκεζε 

απηψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο (Briggs & Wager 1982), ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ (Learning Activities) θαη ησλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέζσλ 

(media) (Reiser & Gagnη, 1983). 

 Ζ Ξαξαγσγή (Production) πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

(materials) φπσο απηφ έρεη θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ηνπ Πρεδηαζκνχ. (Kemp, Morn son 

& Ross, 1994)  

 Ζ Δθαξκνγή (Implementation) είλαη έλα ζηάδην πνπ πξνζηέζεθε ζηελ πνξεία απφ 

κεξηθνχο (Addison Wesley 1987, Bergman & Moore 1990 ,Greer 1992) εηδηθφηεξα φηαλ ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ηελ επξεία 

δηάδνζε ησλ πξντφλησλ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ.  

 Ζ Αμηνιφγεζε (Evaluation) πεξηιακβάλεη δηακνξθσηηθή (formative) θαη αζξνηζηηθή 

(summative) αμηνιφγεζε (Dick & Carey 1996) . Ζ δηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε απνζθνπεί 

ζηελ αλαγλψξηζε αλαγθψλ επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο ελψ ε αζξνηζηηθή (summative) 

Αμηνιφγεζε  απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο  ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ πνπ είραλ ηεζεί θαηά ην ζηάδην ηεο Αλάιπζεο.  

 Ζ Δπαλάιεςε (Revision) πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγψλ 

ζεσξνχληαη αλαγθαίεο βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο ( formative) 

Αμηνιφγεζεο.    

 

   Απηέο νη πεπνηζήζεηο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε κία θχξηαο νξγαλσηηθήο αξρήο πνπ νλνκάζηεθε 

ADDIE Model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) θαη ζα 

πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά παξαθάησ. 

   Θάπνηα απφ ηα ζηάδηα απηήο ηεο ζρεδηαζηηθήο αξρήο δηαθξίλνληαη ζε έλα πιήζνο κνληέισλ 

Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ πνπ αλαπηχρζεθαλ.  

   Ρα κνληέια  Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ επηδηψθνπλ λα  βνεζήζνπλ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο θαη 

εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ  λα ελαξκνλίζνπλ ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο  

κε ηηο αξρέο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ. Ζ δηαδηθαζία αθνξά ην πψο ζα ζρεδηαζηνχλ θαη ζα 
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αλαπηπρζνχλ θαηάιιειεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ελψ νη αξρέο εζηηάδνπλ ζην πψο πξέπεη λα είλαη 

απηέο νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο κεηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

   Αξρηθά αλαπηχρζεθαλ κνληέια βαζηζκέλα ζηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ (behavourism) φπνπ ε 

κάζεζε εθδειψλεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα.  

   Κε ηε ζπλεηζθνξά ηεο γλσζηηθήο επηζηήκεο (cognitive science) αλαπηχρζεθαλ κνληέια πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζηα γλσζηηθά ζρήκαηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ σο νξγαλσκέλε δνκή γλψζεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη σο παξαδείγκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ, 

ην κνληέιν Dick, Carey & Carey Instructional System Design (Dick, Carey θαη Carey, 2001), ην 

κνληέιν Morrison, Ross & Θemp ID model (Morrison, Ross θαη Θemp, 2004) σο ηα θπξίαξρα 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζην πεδίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  

Πρεδηαζκνχ θαη σο ηα πιένλ αλαθεξφκελα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ξαξαθάησ ζα πεξηγξάςνπκε 

ελ ζπληνκία ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ κνληέισλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο.  

   Θαζψο ε θηινζνθηθή ζεψξεζε ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ (constructivism) θέξδηδε ζπλερψο 

έδαθνο ην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο θαη φρη απαξαίηεηα 

πξνβιέςηκσλ θαη απζηεξψο θαζνξηζκέλσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Πε απηή ηελ πξνζέγγηζε 

ππφθεηηαη  θαη ην κνληέιν 4C/ID model (Van Merriënboer, Clark, θαη de Croock, 2002).  

   Πηηο επφκελεο παξαγξάθνπο αθνινπζεί κία ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

κνληέισλ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ.  

 

 

2.2.1 Ζ ζρεδηαζηηθή αξρή - κνληέιν  ADDIE  

 

   Νη πεπνηζήζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε 

κία θχξηαο νξγαλσηηθήο αξρήο πνπ νλνκάζηεθε ADDIE Model (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). Έηζη ζηα παξαπάλσ ζηάδηα δηακνξθψζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ  λέα 

ζηνηρεία. Απηά ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Αλάιπζε (Analysis): Ξξνζδηνξηζκφο ησλ επηδησθφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ειηθία, πξνυπάξρνπζα γλψζε, πξνεγνχκελεο καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο, ζηάζεηο απέλαληη ζηε κάζεζε) θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

πιαηζίνπ (π.ρ. ηνπνζεζία, πξνζβαζηκφηεηα, ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο, πεξηνξηζκνί) (Terry 

Mayes & Sara de Freitas, Botturi 2003). 

 

 Πρεδηαζκφο (Design): Θαζνξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη. Δπηιέγεηαη ε θαηάιιειε 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, θαζνξίδνληαη νη θαηάιιειεο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο 

πξνο ηελ επίηεπμε πάληα ησλ Δθπαηδεπηηθνχο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ελψ επηιέγνληαη θαη ηα 

κέζα, δειαδή ηα Δξγαιεία θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (Fowler & Mayes 

2004 ,Botturi, 2003).  
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 Αλάπηπμε (Development): Δδψ ελζσκαηψλεηαη ην παξαπάλσ ζηάδην ηεο παξαγσγήο 

Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Πηε θάζε ηεο Αλάπηπμε πεξηιακβάλνληαη αθφκε  ε 

αλάπηπμε θαη ν θαζνξηζκφο  ηεο ξνήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ  θαη φια απηά 

ζε ελαξκφληζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηε θάζε ηεο Πρεδίαζεο. (Fowler & 

Mayes 2004, Botturi, 2003). 

 

 Δθαξκνγή (Implementation) : Ξξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ  φπνπ 

φια φζα πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο γίλνληαη πξάμε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ (Fowler & Mayes 2004 ,Botturi 2003).  

 Αμηνιφγεζε (Evaluation): Αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ, 

ζηε θάζε απηή απνηηκψληαη, κεηξψληαη θαη αμηνινγνχληαη ε πξφνδνο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ησλ επηδησθφκελσλ 

ζηφρσλ απφ εθείλνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή. Ζ Αμηνιφγεζε νδεγεί αθφκε ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο βαζηδφκελε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο (formative) Αμηνιφγεζεο (ελζσκάησζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

Δπαλάιεςεο) παξέρνληαο έηζη έλαλ ηξφπν ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ κνληέινπ 

απηνχ (Terry Mayes & Sara de Freitas ,Botturi, 2003). 

 

 

2.2.2  Ρν κνληέιν Instructional System Design ησλ Dick, Carey & 

Carey  
 

   Ρν κνληέιν ησλ Dick, Carey and Carey (Dick , 2001) έρεη ζεκαληηθή πξνζθνξά ζην πεδίνπ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ θαζψο νξίδεη σο ζπζηεκαηηθή ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  

Πρεδηαζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ κηθξφηεξσλ ζπζηαηηθψλ.  

   Ρα βήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην κνληέιν ησλ ησλ Dick, Carey and Carey (Dick , 2001) 

είλαη ηα εμήο:  

 Ξξνζδηνξηζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ: Ξξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ηη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη κεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Αλάιπζε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ: Ξξνζδηνξηζκφο ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηηο ππάξρνπζεο 

θαη ζηηο επηζπκεηέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε λα αθνινπζεζνχλ ηα 

θαηάιιεια βήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Αλάιπζε Δθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ  θαη ραξαθηεξηζηηθψλ εθπαηδεπνκέλσλ : Ζ αλάιπζε 

εζηηάδεη  ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φπσο νη δεμηφηεηεο, νη πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ζηελ 

ελαξκφληζε απηψλ κε η ηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπο επηδησθφκελνπο 

Δθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο.  

 Ξξνζδηνξηζκφο εηδηθψλ ζηφρσλ: Ξξνζδηνξηζκφο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ 

ηίζεληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  
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 Απνηίκεζε απφδνζεο: Θαηά ηε θάζε απηή αμηνινγείηαη ε ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ εηδηθψλ 

ζηφρσλ. 

 Ξξνζδηνξηζκφο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο: Θαηά ηε θάζε απηή πξνζδηνξίδεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί θαηά ηα πξνεγνχκελα βήκαηα.  

 Αλάπηπμε θαη επηινγή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ: Πην ζηάδην απηφ δεκηνπξγείηαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ( learning material) ή επηιέγεηαη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλ 

έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί.  

 Πρεδηαζκφο θαη δηεμαγσγή δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο  δηαδηθαζίαο: Δδψ ζπιιέγνληαη 

θαη αμηνινγνχληαη δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

νπνησλδήπνηε αιιαγψλ θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε.  

 Δπηζθφπεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: Κεηά ην ηέινο ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο γίλεηαη κία ζπλνιηθή επηζθφπεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζνχλ δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ επίηεπμε ησλ 

επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, ψζηε λα ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο βειηηψζεηο.  

 Πρεδηαζκφο θαη δηεμαγσγή αζξνηζηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο:  Κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνινγείηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ή ε 

δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο.  

 

 

2.2.3  Ρν κνληέιν ησλ Morrison, Ross θαη Kemp (2004)  

 

Ρα  βήκαηα ηνπ κνληέινπ ησλ Morrison, Ross θαη Kemp (2004)    είλαη:  

 Αλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο: αλαγλψξηζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνβιήκαηνο, πξνζδηνξηζκφο ησλ ζθνπψλ γηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ: πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδ ηθαζία 

 Αλάιπζε Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ: Ξξνζδηνξηζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Αλάιπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ: αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

ζηφρσλ  

 Ραμηλφκεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ: θαηά ην βήκα απηφ πξνζδηνξίδεηαη ε ξνή 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε  ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

πξνο ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

 Αλάιπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ: αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

πξνζεγγίζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ επηδησθφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ  

ζηφρσλ.  
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 Πρεδηαζκφο ηνπ κελχκαηνο: ζρεδίαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ κελχκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  

 Αλάιπζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κέζσλ: Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Αμηνιφγεζε: Αμηνιφγεζε γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πξνζδνθψκελσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  

 

 

2.2.4 Ρν κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ 4C/ID 
 

   Ρν κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ 4C/ID (Van Merriënboer, et al, 2002)  απνηειείηαη απφ ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία:  

 Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο (learning tasks): Ξξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο, απζεληηθέο 

θαη νινθιεξσκέλεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, νξγαλσκέλεο θαηά απμαλφκελν βαζκφ 

δπζθνιίαο, απφ ηελ απινχζηεξε πξνο ηελ ζηελ πην ζχλζεηε.  

 πνζηεξηθηηθή  πιεξνθφξεζε (supportive information): Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ   Γξαζηεξηνηήησλ παξέρεηαη ππνζηεξηθηηθή πιεξνθφξεζε θαη είλαη πάληα 

δηαζέζηκνη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο Δθπαηδεπηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο.  

 Ξιεξνθφξεζε ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη (just-in-time information): Ξιεξνθνξία πνπ είλαη 

πξναπαηηνχκελε γηα ηελ επίηεπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Ξαξνπζηάδεηαη ζηα άηνκα 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ ζηηγκή αθξηβψο πνπ ηελ ρξεηάδνληαη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ.  

 Ρκεκαηηθή πξαθηηθή άζθεζε (part task practice): πεξηιακβάλεη επηπξφζζεηεο πξαθηηθέο 

αζθήζεηο, ρσξηζκέλεο ζε ηκήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

 

2.3  Νξηζκόο ησλ Γνκηθώλ Πηνηρείσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ  
Πρεδηαζκνύ  
  

 Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ πεδίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο    

παξαγξάθνπο, ηα ζπζηαηηθά πνπ δνκνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ είλαη:  
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 Αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ πνπ νξίδνπλ ην δηδαθηηθό πξόβιεκα θαη δηαηύπσζε ηνπ 

δηδαθηηθνύ πξνβιήκαηνο. Ζ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ 

γίλεηαη απφ ην ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ πνπ νξίδνπλ 

ην δηδαθηηθφ πξφβιεκα ψζηε λα απαηηείηαη εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πξνο ηελ επίιπζε 

απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Ρν ζηάδην απηφ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ θαζψο ζέηεη ην 

πιαίζην θαη ηνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξνο ηελ εχξεζε 

ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη νδεγεί ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ  

πξνο ηελ θαηεχζπλζε γεθχξσζεο ηεο ππαξθηήο θαηάζηαζεο κε ηελ επηζπκεηή 

θαηάζηαζε. Ζ  ππαξθηή θαηάζηαζε ζπλδέεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη η ηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ελψ ε επηζπκεηή θαηάζηαζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο  

ζηφρνπο πνπ ζέηνληαη. Ζ θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε είλαη εθείλε πνπ ζα 

γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ θαη απηή πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο κε ηελ ελζσκάησζε 

θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ , ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο αμηνιφγεζεο. (Gagne 1992, Dick & 

Carey 2001, ΗΔΔΔ 2001). 

 Υαξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πξέπεη λα 

εμεηδηθεχεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο 

απεπζχλεηαη θαζψο φπσο αλαθέξακε απηά ηα ζηνηρεία ζπλδένληαη κε ηελ ππαξθηή 

θαηάζηαζε πνπ νξίδεη ην δηδαθηηθφ πξφβιεκα. Ρα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

Α) Γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Πηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη πξνυπάξρνπζεο 

γλψζεηο ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ην δηδαθηηθφ πξφβιεκα, 

νη πξνηηκψκελνη ηξφπνη κάζεζεο- καζεζηαθά ζηπι (learning styles), ηα καζεζηαθά 

ελδηαθέξνληα, νη ππάξρνπζεο δεμηφηεηεο. 

Β) Τπρν –θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά: Δδψ εληάζζνληαη ηα θίλεηξα (motivation) θαη νη 

ζηάζεηο απέλαληη ζηε κάζεζε θαζψο επίζεο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Γ) Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: Ζ γιψζζα, ε εζληθφηεηα, ην πνιηη ηζηηθφ ππφβαζξν ην 

θχιν, ε ειηθία είλαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή.  

 Eθπαηδεπηηθνί ζηόρνη (Learning Objectives) ή Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα (Learning 

Outcomes). Νη Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ζπλδένληαη κε ηηο  αλάγθεο πνπ νξίδνπλ ην δηδαθηηθφ 

πξφβιεκα θαη  ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε. Γηα ηε  δηαηχπσζε ησλ θαηάιιεισλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πξέπεη σζηφζν λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη  αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Ζ δηαδηθαζία δηαηχπσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

είλαη ηδηαηηέξσο απαηηεηηθή νξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηινγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί , ηελ επηινγή κνληέισλ, δξαζηεξηνηήησλ, αμηνιφγεζεο. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο έρεη αλαπηπρζεί έλα πιήζνο ηαμηλνκηψλ κε 

θπξίαξρε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom θαζψο θαη ησλ Gagne, Briggs θαη Wager. 

 Εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε (Learning & Teaching Approach). Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

είλαη απνηειεί ηελ θεληξηθή ηδέα θαη θαη’ νπζία ηελ γεληθή εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζείηαη θαη πνπ εθαξκφδεηαη κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ 

θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ πξνο ηελ επίηεπμε 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ.  
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 Δηδαθηηθά Μνληέια.  Ρα δηδαθηηθά κνληέια θαηεπζχλνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε καζεζηαθή 

πνξεία σο εηδηθέο θαηεπζπληήξηεο  ζηξαηεγηθέο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

ζηφρσλ (Eggen θαη Kauchak 2001). Ρα δηδαθηηθά κνληέια ζρεκαηνπνηνχλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο κέζσ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ (Gagne 1992) πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

καζεζηαθή πνξεία. Πηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη κεγάιν εχξνο δηδαθηηθψλ κνληέισλ 

θαη ε επηινγή  ηνπ θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ είλαη κία απαηηεηηθή δηαδηθαζία. Γηα 

ην ιφγν απηφ ππήξμε ε αλάγθε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ κε 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Νη θπξίαξρεο θαηεγνξηνπνηήζεηο είλαη απηέο ησλ Joyce, Weil θαη 

Calhoun (2000), θαζψο θαη ησλ Eggen θαη Kauckak (2001).  

 Εθπαηδεπηηθέο  Δξαζηεξηόηεηεο (Learning Activities). Νη Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο 

αλαπηχζζνληαη θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ησλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ  θαη νξίδνληαη σο « ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ καζαίλνπλ θη ελφο 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ επίηεπμε ελφο πξνζρεδηαζκέλνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο» 

(Beetham 2004, Conole 2005). Πχκθσλα κε ηνπο Koper θαη Specht (2005)  

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο είλαη νη ζρεδηαζκέλεο ή επηηεινχκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ επίηεπμε ελφο 

Δθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ . Ρα βαζηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηειείηαη κηα Δθπαηδεπηηθή  

Γξαζηεξηφηεηα  είλαη (Conole θαη F ill, 2005) ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (context) κέζα ζην 

νπνίν ιακβάλεη ρψξα, νη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ( learning and teaching approaches), 

νη ελέξγεηεο (tasks) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.  

 Αμηνιόγεζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη αλ επηηεχρζεθαλ ή φρη νη ζηφρνη 

πνπ είραλ ηεζεί (επηζπκεηή θαηάζηαζε) θαη ζα αλαδείμεη ελδερφκελεο αλάγθεο γηα 

βειηηψζεηο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θξίλεηαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθή θαζψο θαζνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ. Ζ Αμηνιφγεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα (δηακνξθσηηθή) ή κεηά ηελ νινθιήξσζε (αζξνηζηηθή) ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ απφ εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ  ή απφ νκνίνπο  

εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ  ελψ ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ.  

 

 

2.4  Δθπαηδεπηηθή  Ξξνζέγγηζε  – Γηδαθηηθά Κνληέια 
 

   Ν Δθπαηδεπηηθφο  Πρεδηαζκφο ππνβνεζείηαη απφ ηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πνπ ζεκειίσζαλ ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε θχζε ηεο κάζεζεο.  πάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ζεσξίεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο γηα ηε θχζε ηεο ίδηαο ηεο κάζεζεο . Νπζηαζηηθά ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν, είλαη πνηέ δελ ππήξμε  ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηα ςπρνινγηθά ζεκειηψδε (Jonassen & 

Land, 2000).  Υζηφζν έρνπλ αλαπηπρζεί ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα εμεγήζνπλ ηα 

καζεζηαθά θαηλφκελα  φπσο η ηο καζεζηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ πξνηηκνχλ λα καζαίλνπλ (Beetham 2004).   
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   Κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεσξηψλ απηψλ γίλεηαη απφ ηνπο Greeno, Collins & Resnick (1996) , 

ζηνλ εληνπηζκφ ηξεηο νκάδσλ ή επξεηψλ πξννπηηθψλ, νη νπνίεο θάλνπλ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο 

ππνζέζεηο γηα ην ηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα  ηε κάζεζεο. Απηέο είλαη:  

 

 Ζ Ππζρεηηζηηθή/ Δκπεηξηθή (associationist / empiristic): Mάζεζε σο δξαζηεξηφηεηα. Πηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ζεσξίεο πνπ απαηηνχλ ηελ αλάιπζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπζρεηίζεηο πνπ εθθξάδνληαη κε αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο 

αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δδψ αλήθνπλ θαη νη ζεσξίεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ 

ζπκπεξηθνξηζκφ (behavourism).   

 

 Ζ γλσζηηθή (cognitive):  Mάζεζε σο ηελ επίηεπμε ηεο θαηαλφεζεο. Δδψ αλήθνπλ νη 

ζεσξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε γλψζε θαηαθηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ λέσλ 

εκπεηξηψλ θαη ήδε ππαξρφλησλ γλσζηηθψλ δνκψλ.  

 

 Ζ Δγθαζηδξπκέλε (situative): Mάζεζε σο θνηλσληθή πξαθηηθή.   . Πηηο ζεσξίεο απηέο 

δίλεηαη έκθαζε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ην θνηλσληθφ- πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Ν 

Δθπαηδεπφκελνο δέρεηαη ζπλερψο ζε επηξξνέο απφ ην θνηλσληθφ- πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε κάζεζε θαη ην πεξηβάιινλ απηφ θαζνξίδεη κεξηθψο ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ζεσξίεο ηνπ 

επνηθνδνκεηηζκνχ (constructivism) θαη νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο.  

 

   Kάζε κία απφ η ηο ζεσξίεο απηέο έρεη ζπλεηζθέξεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηνλ θχθιν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ησλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο (Terry Mayes & Sara de Freitas). 

 

   Ρα δηδαθηηθά κνληέια σζηφζν έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα ζρεκαηνπνηήζνπλ ηηο γεληθέο απηέο 

αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηινγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο. H επηινγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ κνληέινπ είλαη ζπλεπψο, κία ζεκαληηθή απφθαζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  

Πρεδηαζκνχ, ψζηε λα  ζρεδηαζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο Δθπαηδεπηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο, ηα θαηάιιεια Δξγαιεία/ ππεξεζίεο θαη λα επηηεπρζνχλ νη Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη.   

Γηα ην ιφγν απηφ ζπλαληνχκε πιήζνο δηδαθηηθψλ κνληέισλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαζψο θαη 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο απηψλ  κε θπξίαξρεο ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ Joyce, Weil θαη 

Calhoun, (2000) θαη ησλ  Eggen θαη Kauchak (2001). 

 

 

2.5 Από ηε «Καζεζηαθή Δλόηεηα» ζην «Ξξόηππν 
Δθπαηδεπηηθό Πελάξην» 
 

    Ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα επίπεδα κ ηαο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Κπνξεί λα αθνξά νιφθιεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (curricula), καζήκαηα 

(courses), δηαιέμεηο  (lectures) θ.ιπ. έσο ηηο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο (learning activities), 

ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν (learning content) θαζψο θαη ηα Δξγαιεία / ππεξεζίεο (tools / 

services)  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  Ζ θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ 

κoλάδσλ είλαη ζεκαληηθή θαζψο επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ (Horton 2006). 
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   Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε νξίζηεθε ε έλλνηα ηεο Καζεζηαθήο Δλφηεηαο (Unit of Learning - 

UoL) πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Koper (2005) κπνξεί λα αθνξά δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο 

ηκεκαηνπνίεζεο (granularity)  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ θαη νξίδεηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά 

ζηνηρεία. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη νη Δθπαηδεπηηθνί ζθνπνί ( learning objectives), νη εκπιεθφκελνη 

ξφινη (roles), νη δξαζηεξηφηεηεο (activities) θαη ην πεξηβάιινλ (environment). Ζ UOL έρεη 

πηνζεηεζεί ζηελ πξνδηαγξαθή IMS Learning Design (IMS LD) σο κία πιήξεο θαη απηφλνκε 

ελφηεηα (Koper 2005). 

   Θαηά ζπλέπεηα, ηα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή θαη 

πξνζδηνξίδνπλ κηα “καζεζηαθή ελφηεηα” (Unit of Learning), , είλαη (Koper, 2005) :  

   Πηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε πηνζεηείηαη πνιιέο θνξέο θαη ν φξνο « Πελάξην» 

σο ζπλψλπκν ηεο Καζεζηαθήο Δλφηεηαο (UOL) φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή 

IMS LD ελψ απνθηά κία επξχηεξε έλλνηα θαιχπηνληαο έηζη νη ηδήπνηε ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ (Pozzi θαη Earl 2006). Ρα «Πελάξηα» απηά πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη 

έηζη ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθά επέιηθηεο παηδαγσγηθέο  ελφηεηεο απφ κεκνλσκέλεο Δθπαηδεπηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο έσο ζχλζεηεο ξνέο Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ θαη λα κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ, θαηαινγνπνηεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ (Pozzi θαη Earl 2006). Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε απηή ζπλδέεηαη κε 

παηδαγσγηθνχο θαη ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ παξαθάησ.  

   Πηελ παξνχζα ΚΓΔ φηαλ ζα αλαθεξφκαζηε κε ηνλ φξν “Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην” 

πεξηθιείνληαο ηελ έλλνηα ηεο Καζεζηαθήο Δλφηεηαο (UOL). Κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ (learning resources) ζα πξνθχπηεη έλα ζηηγκηφηππν ηνπ “Ξξφηππνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ” πνπ ζα θαιείηαη απιψο “Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην”.  

 

 

2.6 Νξηζκόο ηεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελεο Δθπαίδεπζεο 
 

   Πηα εξεπλεηηθά πεδία φπνπ κειεηάηαη ε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο  αλζξψπηλεο κάζεζεο  ρξεζηκνπνηείηαη κία πνηθηιία απφ φξνπο  φπσο “δηδαζθαιία κε ηε 

βνήζεηα ππνινγηζηή” (computer-assisted instruction) , “κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ παγθφζκην 

ηζηφ” (web-based learning/ νnline learning), “εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία” (educational 

technology), εθπαηδεπηηθή πιεξνθνξηθή (educational computing), ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε (computing, information and communication technology in 

education,) , “θαηαλεκεκέλε κάζεζε” (distributed learning), “πξνεγκέλε θαηαλεκεκέλε κάζεζε” 

(advanced distributed Learning),  αζχγρξνλε εθπαίδεπζε (asynchronous Learning) θαη δηθηπαθή 

κάζεζε (networked learning) θαη πην πξφζθαηα, ηελ “ειεθηξνληθή κάζεζε” ( e-learning) θαη 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε (technology enhanced learning) (Jochem2004; 

Mohamed 2004). Νη παξαπάλσ φξνη ζεσξνχληαη ζπγθξίζηκνη (Jochems, Van Merrienboer θαη 

Koper, 2004) ή ηζνδχλακνη. Ρα ηειεπηαία ρξφληα θπξηαξρνχζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν φξνο 

“ειεθηξνληθή κάζεζε” ( e-learning). 

   Θαηά ηνλ Rosenberg (2001) ειεθηξνληθή κάζεζε ζεσξείηαη θάζε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

παγθνζκίνπ ηζηνχ θαη ηνπ δηα-δηθηχνπ γηα ηελ δεκηνπξγία καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ ελψ νη William 

θαη Katherine Horton (2003) ζεσξνχλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε σο ηε ρξήζε ησλ λέσλ 
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ηερλνινγηψλ πνιπκέζσλ θαη ηνπ δηα-δηθηχνπ, γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο κε 

δηεπθφιπλζεο πξφζβαζεο ζε πφξνπο θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη ησλ αληαιιαγψλ θαη ηεο εμ 

απνζηάζεσο ζπλεξγαζίαο.  

   Ξην πξφζθαηα ε  Beetham (2004) νξίδεη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε σο κία έλλνηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ. 

   Ρα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίζηεθε ν φξνο “Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε” 

(Technology enhanced learning) σο ηζνδχλακνο ηνπ φξνπ “ειεθηξνληθή κάζεζε” 

αληηθαζηζηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηειεπηαίν.  Πηνλ νδεγφ Effective practice with e- learning 

(2004), αλαθέξεηαη φηη  ε “ειεθηξνληθή κάζεζε»  (e- learning) ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε επξέσο 

γηα λα αλαθεξζεί ζηηο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ζηε κάζεζε, σζηφζν ν φξνο Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε θεξδίδεη έδαθνο θαζψο δίλεη έκθαζε ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ε ηερλνινγία απνηειεί πξνζηηζέκελε αμία ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία παξέρνληαο ηηο δπλαηφηεηεο: 

 Ξξφζβαζε νπνηεδήπνηε  ζε Δθπαηδεπηηθνχο πφξνπο. 

 Κεγαιχηεξν θάζκα επηινγψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ην ξπζκφ ηεο κάζεζεο. 

 Δλαιιαθηηθά κνληέια εθπαίδεπζεο: απφ απφζηαζε, εκπινπηηζκέλε (blended learning).  

 Γηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο θαη ζπλεξγαζία αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο.  

 Δπθαηξίεο γηα αλαζηνραζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ζε πξνζσπηθνχο καζεζηαθνχο ρψξνπο.  

 Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε δηακνξθσηηθψλ αμηνινγήζεσλ. 

 Ξεξηζζφηεξν ελεξγή κάζεζε (active learning)  κέζσ αιιειεπηδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

πνιπκεζηθψλ πφξσλ. 

 Ππκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο ηεο γλψζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο κάζεζεο.  

 Αλαθαιππηηθή κάζεζε (learning by discovery) ζε εηθνληθνχο θφζκνπο (virtual worlds).  

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζία ζε κία ςεθηαθή επνρή.  

   Πηνλ ίδην νδεγφ, ε Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε πεξηθιείεη έλα επξχ θάζα 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαδνζηαθήο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθή, απφ έλα 

ζπλδπαζκφ παξαδνζηαθήο πξαθηηθήο θαη ηερλνινγηθψλ Δξγαιείσλ έσο ηελ απνθιεηζηηθά 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδ ηθαζίαο (JISC), ελψ ζχκθσλα κε ηελ επηηξνπή 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Technology Enhanced Learning Committee Texas 

2004), ε Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο κάζεζεο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πγηνχο ζρεδηαζκνχ βέβαηα πνπ κπνξεί λα 

παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπ ηηο επηινγέο ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ηφπνπ, θαη ηνπ ξπζκνχ θαη λα δψζεη 

έκθαζε ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κάζεζεο. 

   Νη ππάξρνληεο νξηζκνί γηα ηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε (TEL), εθη είλνληαη ζε 

έλα επξχ θάζκα θαη αιιάδνπλ δηαξθψο εμαηηίαο ηεο δπλακηθήο θχζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ 

πεδίνπ. Πηελ παξνχζα ΚΓΔ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ  φξν Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε 

(Technology enhanced learning ή TEL). Ν νξηζκφο ηεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 
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Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην επξχο θαη γεληθεπκέλνο  ψζηε λα θαιχπηεη φιεο 

ηηο πηπρέο ηνπ πεδίνπ απηνχ.  

   Ζ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε  Δθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηήξημε νπνηαζδήπνηε 

Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο κέζσ  ηεο ηερλνινγίαο θαη έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηεο ηελ παξνρή 

θνηλσληθφ - ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ (παξάιιειεο βειηίσζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ πιεπξάο θφζηνπο) γηα ηελ εθκάζεζε πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε άηνκα θαη 

νξγαληζκνχο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ην ξπζκφ  ηεο κάζεζεο. Απηέο νη 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα δηεπθνιχλνληαη απφ Ρερλνινγίεο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη 

ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΡΞΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε παξαδνζηαθά Δξγαιεία (π.ρ. ραξηί θαη θηκσιία) σο 

εκπινπηηζκέλε κάζεζε (“blended learning”) θαη κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία ζρνιηθή ηάμε 

ή εθηφο απηήο ή ζπλδπαζηηθά θαη ζηα δχν παξαπάλσ (Beetham, JISC 2004).   

   Νη ζπλερείο εμειίμεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ νδήγεζαλ ζηε ζεψξεζε ελφο λένπ 

εξεπλεηηθνχ πεδίνπ.  Πχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο Computing Classif ication System 

(2009) ηνπ νξγαληζκνχ Association for Computing Machinery (ACM) ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο αλήθεη ζην πεδίν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ 

(Learning Technologies). Δπηπιένλ ν δηεζλήο νξγαληζκφο Institute of Electrical and Electronic 

Engineers (IEEE) έρεη ζεζπίζεη ηελ ηερληθή επηηξνπή γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο Technical 

Committee on Learning Technologies (TCLT). Ζ Ρερληθή επηηξνπή γηα ηελ Ρερλνινγία Κάζεζεο 

(Technical Committee on Learning Technology / TCLT) έρεη βαζηζηεί ζηελ παξαδνρή φηη ε 

αλαδπφκελε ηερλνινγία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη δξακαηηθά κάζεζε.   Ν ζθνπφο απηήο 

ηεο ηερληθήο επηηξνπήο είλαη λα ζπκβάιεη ζηνλ ηνκέα  ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

(Learning Technology)  γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.  

 

 

2.7 Αλάγθε Δπαλαδηαηύπσζεο Δθπαηδεπηηθνύ  Πρεδηαζκνύ ζε 
Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελεο Δθπαίδεπζεο 
 

   Ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο έηζη φπσο πεξηγξάθεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο νθείιεη 

λα εμεηδηθεπηεί γηα ηα πεξηβάιινληα ηεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο δεδνκέλεο 

ηεο δπλακηθήο θαη ησλ δεηεκάησλ ηερλνινγηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηε 

ρξήζε ησλ ΡΞΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ αλάγθε απηή ηεο επαλαδηαηχπσζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ ζε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

επηζεκαίλεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Πηελ παξάγξαθν απηή ζα ζπλνςίδνληαη απηά ηα 

δεηήκαηα ελψ ηα ζέκαηα παηδαγσγηθήο πνπ ππεηζέξρνληαη ζα ζρνιηαζηνχλ παξαθάησ . 

   Θαηά ηνλ Mohamed (2004), ζε έλα πεξηβάιινλ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, ν 

Δθπαηδεπφκελνο ρξεζηκνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο  πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε 

ζε απηφ ρσξίο πεξηνξηζκφ ρψξνπ θαη ρξφλνπ, λα αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Δθπαηδεπηή/εθπαηδεπνκέλνπο) φζν θαη κε ηνλ εηδηθφ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ ζεκεηψλνληαο ηελ αλάγθε παξνρήο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ππνζηήξημεο θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ 

επηδησθφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Ζ εμνηθείσζε κε ηηο  ηερλνινγίεο πνπ ζπλερψο 



54 

 

εμειίζζνληαη είλαη απαξαίηεηε απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα θαζήθνληα ηνπ Δθπαηδεπηή, ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ εηδηθνχ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ γηα ηελ επαξθή ππνζηήξημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

   Ζ δηεζλήο επηηξνπή JISC ,εμεηδηθεχνληαο σο πξνο ηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε 

Δθπαίδεπζε, νξίδεη σο Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ (designing for learning) ηε δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηε δηαηήξεζεο ηεο αξκφδνπζαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

ησλ ηξφπσλ κάζεζεο κε ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε παξαδνζηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ Δξγαιείσλ 

(JISC 2004).  

   Πηελ δεκνζίεπζε  Effective Practice with e-Learning (JISC 2004) πεξηγξάθνληαη νη εηδηθέο 

απαηηήζεηο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ ζε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο σο εμήο: 

 Θαηάιιειν επίπεδν ππνζηήξημεο φζσλ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  

Πρεδηαζκνχ ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνχ Δξγαιείνπ κέζα 

απφ έλα επξχ θάζκα ψζηε λα εμππεξεηεί ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη ηνπο 

Δθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο πνπ έρνπλ νξηζηεί.  

 

 Θαζνξηζκφο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ξφισλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο θαη ησλ ξφισλ απηψλ κε ην ηερλνινγηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 Ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο ζε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ην αληίθηππν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ 

ξφισλ θαη ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο νδεγεί ζε αλάπηπμε καζεζηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ/ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ.  

 

 Γελ ππάξρνπλ κνληέια Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο απηά θαζαπηά, αιιά 

κνληέια πνπ αθνινπζνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κάζεζεο. Υζηφζν ππάξρνπλ ππνδείμεηο 

γηα ην ηη δνπιεχεη- πξνηείλεηαη κε ζηφρν ηελ θαζνδήγεζε γηα απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή 

(effective practice).  

 

 Ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο ζε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

εζηηάδεη ζηελ Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα θαη φρη απιά ζηελ παξνρή Δθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ψζηε λα  επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο. Πρεδηάδνληαο δνκεκέλεο ξνέο  γεληθεπκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ 

(generic learning activities) ηφηε απηέο κπνξνχλ  λα αλαπξνζαξκνζηνχλ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ απνζήθεο 

απφ πξφηππεο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Νη θαηάιιεινη Δθπαηδεπηηθνί πφξνη κπνξνχλ λα αλνίμνπλ έλα λέν θάζκα επηινγψλ γηα 

ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο αξθεί εθείλνη λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θαιά 

επηιεγκέλνπο  Δθπαηδεπηηθνχο πφξνπο θαη λα κπνξνχλ λα ηνπο κνηξαζηνχλ κε φζνπο 

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία .  

 

 Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηε ρξήζε δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ  

πεξηγξαθήο κνλάδσλ  εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε απηέο λα είλαη αληαιιάμηκεο 

κεηαμχ ζπζηεκάησλ, θαη δηαρεηξίζηκεο θαη ζπλεπψο απαηηείηαη λα έρνπλ πεξηγξαθεί θαη 
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αλαπαξαζηαζεί ζε κηα θνηλά αλαγλσξίζηκε κνξθή ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability)  κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ( Koper & Olivier, 2004).  Ν ξφινο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

ησλ πξνηχπσλ ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε αλαιχεηαη παξαθάησ.  

 

   Θαηά ζπλέπεηα, πξνθεηκέλνπ ε πινπνίεζε ηεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο λα 

είλαη επηηπρεκέλε, είλαη αλάγθε λα ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζην ηερλνινγηθφ, ζην 

παηδαγσγηθφ θαη ζην νξγαλσζηαθφ ππφβαζξν (Jochems et al, 2004).  

   Ππκπεξαζκαηηθά, ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο (learning design) ζε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο δίλεη έκθαζε ζηηο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο (learning 

activities) θαη ζηηο δνκεκέλεο ξνέο Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ (Beetham, JISC 2004) 

θαζψο θαη ζη ηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ( Koper 

& Olivier 2004). Κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία κίαο γεληθεπκέλεο πεξηγξαθήο  ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ (learning activities), παξέρεηαη  ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη δηακνηξαζκνχ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη λα επαλαιεθζεί ζε 

δηαθνξεηηθά παηδαγσγηθά πιαίζηα (Beetham, JISC 2004).  

 

 

2.8 Πηνηρεία Δθπαηδεπηηθνύ  Πρεδηαζκνύ ζε Ξεξηβάιινληα 
Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελεο Δθπαίδεπζεο 

 
   Πηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ αλαδεηθλχνληαη επηπιένλ ζηνηρεία πνπ νθείινπλ λα 

θαζνξηζηνχλ θαη ηερλνινγηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θαζψο έλαο δπλακηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη ,φπσο 

είλαη ε ηερλνινγία, εηζέξρεηαη σο ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί αιιά θαη λα θαζνξηζηνχλ 

νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο απηνχ, είλαη ζαθέο φηη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ απμάλνληαη θαηά πνιχ.  

 

2.8.1  Δθπαηδεπηηθό Ξεξηερόκελν  

 

   Ζ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ πεξηβαιιφλησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

νδήγεζε ζε κία λέα ζεψξεζε ζε φ,ηη αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Ρν ειεθηξνληθφ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν απηφ κπνξεί ελ δπλάκεη λα πξνζαξκνζηεί  ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν (π.ρ. γιψζζα) φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο (π.ρ. κνξθή).  Γελ θζείξεηαη αιιά ηα πξφζζεηα ζρφιηα εληζρχνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηνπ αμία θαη κπνξεί λα δηαλεκεζεί κέζσ ειεθηξνληθψλ βηβιηνζεθψλ. Ζ κεηάβαζε απηή απφ ην 

παξαδνζηαθφ πεξηερφκελν ζην ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν επέβαιιε θαηλνχξηεο απαηηήζεηο 

ζπγγξαθήο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Απηέο νη αλάγθεο νδήγεζαλ ζηα “καζεζηαθά αληηθείκελα” σο κία 
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λέα ζεψξεζε Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, πξνζαξκνγή, 

ηαμηλφκεζε θαη αλαδήηεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

   Κέζα απφ ην πιήζνο ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

έλλνηα ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ (Wiley, 2000, IEEE LTS  2002, Polsani 2002, Dalziel  

2002, Murphy, 2004) παξαζέηνπκε ηνλ ελνπνηεκέλν νξηζκφ : «Έλα Καζεζηαθφ αληηθείκελν  είλαη 

έλαο ελ δπλάκεη ςεθηαθφο ή κε πφξνο ή κία ζπιινγή δηαζπλδεδεκέλσλ ςεθηαθψλ πφξσλ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη κε κεηαδεδνκέλα, έρεη ζρεδηαζηεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, έρεη ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη κία 

ή πεξηζζφηεξεο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζαθείο κεηξηθέο σο πξνο 

ηελ επίηεπμε ηνπ/ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.» (Ξαπαλίθνπ Σ., Πάκςσλ Γ. 

2008) 

   Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ςεθηαθψλ πφξσλ απαηηείηαη έλαο θνηλά απνδεθηφο ηξφπνο πεξηγξαθήο 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαινγνπνίεζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο, απνζήθεπζεο θαη εχξεζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ απηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ δειαδή δεδνκέλσλ γηα ηα 

δεδνκέλα (Berners Lee, 1997). Γηα ηελ πεξηγξαθή φκσο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ γεληθά 

κνληέια κεηαδεδνκέλσλ γηα ςεθηαθέο πεγέο δελ είλαη απφιπηα επαξθή (Sampson et al, 2002). 

Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα απεηθνλίδνπλ ηα ηδηαίηεξα 

παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Duval , 2001). 

   Υο “εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν” ή “Δθπαηδεπηηθφο πφξνο”  (learning resource)  ζηελ παξνχζα 

ΚΓΔ ζα ζεσξείηαη θάζε κνξθήο πεξηερφκελν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή θαη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

 

2.8.2 Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηόηεηα  

 

   Ρα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε ζε 

παγθφζκην επίπεδν έρεη ζηξαθεί απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ξεξηερφκελν ζηηο Δθπαηδεπηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ζηφρν ηελ επηθέληξσζε ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

(learning processes). Ξεξηγξάθνληαο κε γεληθεπκέλν ηξφπν Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο 

(generic learning activities)  δηαρσξίδεηαη ε  δηαδηθαζία απφ ην πεξηερφκελν επηηξέπνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηελ πξνζαξκνγή  ηνπο ζε λέα δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Νη εθπαηδεπηηθέο απηέο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο.   

 

   Ρα φζα αλαθέξακε γηα ηηο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο παξαπάλσ δελ παχνπλ λα ηζρχνπλ. 

Ππλεπψο κηινχκε γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηβάιινληα 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, κε 

ηελ επηινγή θαηάιιεισλ Δθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ παξαγφλησλ είλαη δπλακηθή θαη επεξεάδεη η ηο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη θαηά ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ( JISC 2004). 

   Πε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ ηερλνινγηψλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηηο εθπαηδεπηηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο (Beetham 2004). Θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ξφινη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιειεπηδξνχλ κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν αιιά αιιειεπηδξνχλ θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ηερλνινγηθνχ 

Δξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

   Κία Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα ζε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

δηαθξίλεηαη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνηεινχλ ηηο δηαζηάζεηο πεξηγξαθήο ηεο ( Jisc 

2004, Conole and Fill, 2005; Conole et al., 2005; Conole, 2007):  

 Ρχπνο ηεο Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο.  

 Ρερληθή κε ηελ νπνία εθηειείηαη.  

 Ππκκεηέρνληεο ξφινη. 

 Ξεξηβάιινληα/Δξγαιεία/ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. 

 Ρχπνο  αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ ξφισλ αιιά θαη ζπκκεηερφλησλ ξφισλ  

κε ηα πεξηβάιινληα/ Δξγαιεία/ππεξεζίεο πνπ αμηνπνηνχληαη.  

 Τεθηαθνί Δθπαηδεπηηθνί πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. 

   Αξρηθά αλαθέξακε φηη πεξηγξάθνληαο κε γεληθεπκέλν ηξφπν Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο 

(generic learning activities)  δηαρσξίδεηαη ε  δηαδηθαζία απφ ην πεξηερφκελν επηηξέπνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηελ πξνζαξκνγή  ηνπο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε λέα δηαθνξεηηθά πιαίζηα. 

Υζηφζν ζέηνληαη αξθεηνί πεξηνξηζκνί σο πξνο ην δεηνχκελν απηφ.  Ρα παηδαγσγηθά δεηήκαηα πνπ 

εγείξνληαη αθνξνχλ ζηελ απηνλνκία θάζε Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο πνπ ππάξρεη γηα λα  

εμππεξεηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ αιιά πνπ ηαπηφρξνλα εληάζζεηαη ζε  έλα επξχηεξν 

παηδαγσγηθφ πιαίζην φπνπ έρνπλ νξηζηεί θαη άιινη επηδησθφκελνη ζηφρνη. Κέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ 

ελδέρεηαη λα επεξεάδνληαη άληζα απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ηνπο (JISC, 2004) . Δπηπιένλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δφκεζε κίαο θνηλήο θαηαλφεζεο ζε 

φ, ηη αθνξά ηελ πεξηγξαθή απηψλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ ( Dialog plus taxonomy).  

Νη ηερληθνί πεξηνξηζκνί αθνξνχλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ εγείξνληαη σο πξνο αληαιιαγή θαη 

δηαρείξηζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ (Pitkänen & Silander 

,2004). 

 

 

2.8.3 Δκπιεθόκελνη Οόινη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ  

Πρεδηαζκνύ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο 
 

   Ζ δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ ζε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο απνδεηθλχεηαη αξθεηά ζχλζεηε θαζψο ε ηερλνινγία επηβάιιεη ηελ αλάπηπμε λέσλ 

δεμηνηήησλ θαη αλαδεηθλχεη λέεο απαηηήζεηο. Νη απαηηήζεηο γίλνληαη  αθφκε πην θξίζηκεο θαζψο 

εμαξηψληαη απφ ηηο δηαξθείο εμειίμεηο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ 
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ελψ παξάιιεια νη παηδαγσγηθέο αξρέο πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ ζηα 

εμειηζζφκελα ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα. Ππλεπψο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

αηφκσλ ή νκάδσλ κε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο.   

   Πηελ παξάγξαθν  απηή πεξηγξάθνπκε ηνπο ξφινπο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηά ηεο. Απηνί έρνπλ σο εμήο: 

 Δηδηθφο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν  (Subject Matter Expert, SME): Ν ξφινο απηφο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Ππγθεθξηκέλα δηαζθαιίδεη ηελ ελαξκφληζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηνπο  

ζθνπνχο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο αζθήζεηο, αλαζέζεηο 

εξγαζηψλ θαη γεληθφηεξα νπνηνδήπνηε ηχπν Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη 

Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθκάζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Φξνληίδεη ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν λα είλαη πξνζβάζηκν θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο. Αλαγλσξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη δηεπθξίληζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ελεκεξψλεη ηνπο ππφινηπνπο ξφινπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ. Ππρλά παίξλεη ην ξφιν λα παξάγεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Θξίλεηαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο ε πξνζθνξά ηνπ θαηά ην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ελφο Δθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ζηφρν ηνλ αλαζηνραζκφ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. (Goodyear  

2001) 

 Ξαξαγσγφο  Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ( Author): Ν παξαγσγφο Δθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ παξάγεη πξσηνγελέο ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Ξνιιέο θνξέο 

φκσο ηξνπνπνηεί ήδε ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζπλεπψο ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ ν (web developer), ν ζρεδηαζηήο γξαθηθψλ (graphic designer), ν 

πξνγξακκαηηζηήο (programmer) θαη ν ζπγγξαθέαο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ (multimedia 

author), νη νπνίνη θξνληίδνπλ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ κε ζηφρν ην 

θαιχηεξν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ιακβάλνληαο ππφςε νηθνλνκηθνχο ή άιινπο 

πεξηνξηζκνχο.  

 Δηδηθφο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ (Instructional Designer): Απηφο ν ξφινο είλαη ν 

ζπληνληζη ηθφο ξφινο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ θαη είλαη ζηελ νπζία ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ απηνχ (project manager).Ν εηδηθφο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ  

(instructional designer)βνεζά ηνλ εηδηθφ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν (SME) λα επηιέμεη ηελ 

θαηάιιειε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη ηηο θαηάιιειεο  παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Γηαηππψλεη θαη ηαμηλνκεί ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ξξνζδηνξίδεη, δεκηνπξγεί θαη πξνζαξκφδεη ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο  

πφξνπο. Ξαξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Δπηπιένλ πεξηγξάθεη θαη δνκεί η ηο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο ζε κία ξνή ελψ 

παξάιιεια θαζνξίδεη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην 

ζχλνιφ ηεο. Θαζνξίδεη ηα ηερλνινγηθά Δξγαιεία/ ππεξεζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πνιιέο θνξέο πηνζεηψληαο ην ξφιν ηνπ web developer. Ξνιιέο θνξέο παίξλεη θαη ην ξφιν 

ηνπ παξαγσγνχ πνιπκεζηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερφκελν  (Botturi 2003 , Goodyear 
2001). 

 

   Πηελ παξνχζα ΚΓΔ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο “ζρεδηαζηήο” (designer) κε  γηα ηελ αλαθνξά ζε 

νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη ζην ζηάδην ηεο “ζρεδίαζεο” θαηά ηε  δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  

Πρεδηαζκνχ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δθπαηδεπηψλ, ησλ εξεπλεηψλ, ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, 

ησλ εηδηθψλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. Θαηά  ην ζηάδην ηεο “ζρεδίαζεο”  πξνζδηνξίδνληαη φια 
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ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ φπσο πεξηγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

 

 

2.8.4 Δθπαηδεπηηθό Ξεξηβάιινλ  
 

   Υο Ξεξηβάιινλ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ζχζηεκα 

εθείλν πνπ αμηνπνηεί ηηο ΡΞΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ  ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ (Koper 2004). 

   Ρα πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε κία 

πνηθηιία Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, Δθπαηδεπηηθψλ Δξγαιείσλ θαη επηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. 

Κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηδαληθά επνηθνδνκεηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ πξνάγνπλ ηελ ελεξγή 

εκπινθή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ δηθνχ ηνπο 

λνήκαηνο.  

   Νη ΡΞΔ βνεζνχλ ζηελ έθζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα, 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ξφισλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, επεθηείλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε Δθπαηδεπηηθνχο πφξνπο θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά  ελφο επνηθνδνκεηηζη ηθνχ πεξηβάιινληνο.  

   πφ ηελ επξεία έλλνηα νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο πνπ αμηνπνηεί ηηο ΡΞΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

“Δθπαηδεπηηθφ Ξεξηβάιινλ”  (learning environment).  Έηζη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε κία επξεία 

γθάκα Δθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ απφ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (Learning 

Management Systems LMS), ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Learning 

Content Management Systems LCMS), ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ 

(Learning Activity Management Systems), πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ (Adaptive 

Hypermedia Systems), ζπζηήκαηα απηφ-θαζνδεγνχκελεο κάζεζεο (Self- directed learning 

Systems) θ.ιπ.  

 

 

2.9 Ν ξόινο ησλ πξνηύπσλ, ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ 
ηαμηλνκηώλ ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελε Δθπαίδεπζε  
 

   Ζ δηαξθήο αλάπηπμε ηεο ησλ ΡΞΔ έζηξεςε ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ 

γηα ηελ αληαιιαγή θαη δηαρείξηζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεη ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ κέζσ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Απηή ε αλάγθε νδήγ εζε ζηε 

ζεψξεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζε ( reusability) θαη ηεο δηα-ιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability) 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη πηνζέηεζεο δηεζλψλ  ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ. (Koper & 

Olivier 2004).  Απφ παηδαγσγηθή ζθνπηά,  ε ρξήζε ησλ δηεζλψλ πξνδηαγ ξαθψλ θαη πξνηχπσλ 

δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηελ εχξεζε βέιηηζησλ ηξφπσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ξνψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα κία ζεκαληηθή κεξίδα απφ 
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εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ.  Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ σο αιιειεπηδξάζεηο κε ζπγθεθξηκέλα πξνζρεδηαζκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε εμαηξεηηθά πνιιέο δηαθξηηέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα είλαη δπλαηφλ 

λα αλαπηπρζεί έλα γεληθφ κνληέιν πξαθηηθήο (Review Models JISC, 2004). 

   Κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνηππνπνίεζε ζην πεδίν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ 

αζρνινχληαη αξθεηνί νξγαληζκνί, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, 

θαζψο θάπνηνη απφ απηνχο φπσο νη Aviation Industry Computer-based Training Committee 

(AICC), IMS Global Learning Consortium, Inc., Alliance of Remote Instructional Authoring and 

Distribution Networks for Europe (ARIADNE), επηθεληξψλνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ ηδεψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ζηε 

ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα πξνβνχλ ζηελ κνξθνπνίεζε 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (specifications). Άιινη νξγαληζκνί φπσο  νη Advanced Distributed 

Learning (ADL), θαη Advanced Learning Infrastructure Consortium (ALIC), επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη κνληέισλ αλαθνξάο πνπ πινπνηνχλ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, δνθηκάδνληάο ηεο έηζη ζηελ πξάμε θαη αμηνινγψληαο ην θαηά πφζν είλαη εθηθηή, 

νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή ηνπο. Πηε ζπλέρεηα, νξγαληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ σο  

θέληξα πξνηππνπνίεζεο  φπσο ηα δηεζλή Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

θαη International Organization for Standardization (ISO), θαη ην επξσπατθφ European Committee 

for Standardization/Information Society for Standardization Systems (CEN/ISSS) πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε ηζρχ πξφηππα, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε θαη έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά. Υο απνηέιεζκα  

πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα/ 

ζπζηήκαηα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο φπσο IMS LD, IΔΔΔ LOM, IMS Enterprise 

LIP, ISO SC36, ADL SCORM, αθφκε αλαπαξαζηάζεηο απηψλ σο δηαγξάκκαηα ξνήο ή κνληέια UML 

(Beetham 2004, Θνθθνλφο 2006). 

   Πηελ αλάπηπμε δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε ζε πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, δίλνληαο φκσο έκθαζε ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ, θπξίαξρε είλαη ε παξνπζία ηεο δηεζλνχο επηηξνπήο JISC ( Joint 

Information Systems Committee) ζε ζπλεξγαζία κε νκάδεο απφ δηάθνξνπο Δθπαηδεπηηθνχο θαη 

εξεπλεηηθνχο ηνκείο , θαη κε νξγαληζκνχο - εηαίξνπο ζε παγθφζκηα θιίκαθα φπσο ηνλ νξγαληζκφ 

Becta (British Education and Communications Technology Agency), ηνλ νξγαληζκφ Association 

for Learning Technology (ALT, UK),   ην ππνπξγείν παηδείαο ηεο Λ. Εειαλδίαο (Ministry of 

Education) θ.α. Ζ  αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ θαζψο επίζεο ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηνπ θαηάιιεινπ 

ηερλνινγηθνχ κέζνπ δηαηεξψληαο ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο είλαη 

κία ζχλζεηε δηαδηθαζία φπνπ ζα πξνέθππηαλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ην δηακνηξαζκφ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ. (JISC 2004). 

   Δπηπιένλ γηα ηελ παξνρή ζπζηεκαηηθψλ ηξφπσλ νλνκαζίαο θαη νξγάλσζεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

κία καζεζηαθήο θαηάζηαζεο (learning situation), έρνπλ αλαπηπρζεί δνκεκέλα ιεμηιφγηα ή 

νληνινγίεο. Νη ηαμηλνκίεο πνπ βξίζθνπλ ρξήζηκε εθαξκνγή ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ  ζε 

πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο είλαη νη ζρεηηθά είλαη νη DialogPlus 

,8LEM θαζψο θαη νη ηαμηλνκίεο ησλ Bruce θαη Shuell (Beetham 2004). Νη ηαμηλνκίεο απνηεινχλ 

έλα επίπεδν επηζεκνπνίεζεο κεηαμχ κνληέισλ πξαθηηθήο θαη επίζεκσλ πξφηππσλ. 
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2.10 Εεηήκαηα  Δθπαηδεπηηθνύ  Πρεδηαζκνύ ζε Ξεξηβάιινληα 
Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελεο Δθπαίδεπζεο 
 

2.10.1  Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο Ρερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε  

 

   Ζ Ρερλνινγία ππνζηεξίδεη ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Υο εθ ηνχηνπ 

απνηειεί έλα παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, ηεο δηδαζθαιίαο, ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο. 

   Όηαλ νη ππνινγηζηέο  αξρηθά εηζήρζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε πξνζέγγηζε γηα ηε   δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε πνπ επηθξαηνχζε εθείλε ηελ επνρή παξέκεηλε ζε κεγάιν βαζκφ αλεπεξέαζηε απφ 

ηελ εηζαγσγή απηήο ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα νη  ΡΞΔ ζεσξήζεθαλ  

θπξίσο σο έλα κέζν γηα ηελ παξνρή Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπ, θα η ε  

πξνζνρή είρε θαζνξηζηεί θαηά θχξην ιφγν ζηηο πξνζπάζεηεο ζηε ζπζθεπαζία Δθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ  κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκα "καζεζηαθά αληηθείκελα" (LOS) θαη ζηε δεκηνπξγία 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) γηα ηε δηαρείξηζε ησλ LOs θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο. Απηφ απνδείρζεθε φηη απνηέιεζε ηελ πξνσζηηθή δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

ζεηξάο ησλ πξνηχπσλ (IEEE-LOM, ARIADNESCORM, Dublin Core, θιπ.), κε  ζθνπφ  λα παξάζρεη 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα γηα ηελ πεξηγξαθή Καζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (LOS)  κέζσ 

κεηαδεδνκέλσλ (metadata) . Ξην πξφζθαηα, σζηφζν, ζηνλ ηνκέα ηεο Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (TEL),  ζπκπεξηιήθζεθαλ ζεσξίεο  πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

θνηλσληθή θαη εγθαζηδξπκέλε κάζεζε ( social and situated  learning) θαη  φιν  θαη πεξηζζφηεξν 

λα ζεσξείηαη ε κάζεζε σο κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε έλα ζχλζεην θαη 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο (learning environment). 

   Θαηά ζπλέπεηα, ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα  Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο  (TEL) άξρηζε 

λα επηθεληξψλεηαη ζηνλ  επαλαπξνζδηνξηζκφ φρη κφλν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιππινθφηεηάο  

ηνπ. Κε ηελ πξννπηηθή απηή, κπνξεί λα είλαη έλα επίπνλν έξγν γηα ην άηνκν εθπαηδεπηηθφ λα 

ζρεδηάζεη έλα πεξηβάιινλ  Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο πνπ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη  ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη θαηλνηνκία ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο.  

   Πεκαληηθέο επελδχζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία αλά ηνλ θφζκν δείρλνπλ φηη ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο Ρερλνινγίαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο είλαη θαζηεξσκέλε, 

αιιά έξεπλεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο δελ είλαη ηφζν απιή. Υο απνηέιεζκα ηεο  δηείζδπζεο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ν φξνο «ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning)  έρεη ηεζεί 

ππφ έιεγρν.  Ζ πξφζβαζε ζε ινγηζκηθά θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ηερλνινγηψλ, θαηαδεηθλχνπλ  φηη φια ηα είδε ηεο Δθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί δπλεηηθά λα είλαη ππνζηεξίδνληαη απφ θάπνηα κνξθή Ρερλνινγίαο. Υο εθ 

ηνχηνπ,  ε ειεθηξνληθή κάζεζε δελ απνηειεί  έλα εμεηδηθεπκέλν πεδίν, αιιά ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

επξχηεξν ζηφρν ηεο «ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο 

ηερλνινγίαο». Ζ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο  εληάζζεηαη ζε κηα επξχηεξε ζπδήηεζε γηα 

ηνλ ηξφπν κάζεζεο πνπ κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηελ πην απνηειεζκαηηθή θαη εθηεηακέλε ρξήζε 

ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ θαη ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο πνπ θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  

( JISC, 2004). 



62 

 

   Ζ ςεθηαθή επνρή απαηηεί απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα  αμηνπνηεζνχλ ηα ηερλνινγηθά Δξγαιεία επηιέγνληαο 

απφ έλα φιν θαη πην επξχ θάζκα ηα πην θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ. Ρελ  

θαηάιιειε ελζσκάησζε ή ηελ αλάκημε ηεο ηερλνινγίαο κε κεζνιάβεζε δξαζηεξηφηεηεο κε 

πξφζσπν κε πξφζσπν κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία είλαη κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ 

21νπ αηψλα . Θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο,  ζα πξέπεη επίζεο λα  

ιακβάλνληαη ππφςε  νη επηπηψζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη  

θαη λα θαζνξίδνληαη ζαθψο  απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο γηα εθείλνπο  (JISC 2009).  

   Ζ απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή κπνξεί λα νξηζηεί σο αλάπηπμε κηαο ζεηξάο παηδαγσγηθψλ 

δεμηνηήησλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαιχηεξεο δπλαηέο πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ επξχηεξε 

πνηθηιία εκπεηξηψλ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή βαζίδεηαη αλακθίβνια ζε 

εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, αιιά ζηελ ςεθηαθή επνρή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ ηθαλφηεηα γηα «ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη ελνξρήζηξσζε Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ζην πιαίζην κηαο εθπαηδεπηηθήο 

ζπλεδξίαο ή ελφο Δθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» (Beetham 2004) .  Ζ ηερλνινγία επέηξεςε 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο  λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γλψζε κέζσ Δξγαιείσλ ηεο δηθήο ηνπο 

πξνζσπηθήο επηινγήο . Υζηφζν  νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.  Ππλεπψο θαζψο ε κάζεζε είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο,  ε παηδαγσγηθή θαη 

φρη ε ηερλνινγία ζα πξέπεη λα νδεγεί ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  Ππκπεξαζκαηηθά, ε απνηειεζκαηηθή 

πξαθηηθή Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ   ζε έλα πινχζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ  πεξηιακβάλεη 

επηδέμην ζπλδπαζκφ θαζηεξσκέλσλ αιιά θαη πην θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα θάλνπλ ηελ εθκάζεζε πην πξνζηηή, ζπκκεηνρηθή θαη 

πινχζηα. ( JISC 2004) 

   Ν Biggs (1999) πεξηγξάθεη ηελ εξγαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαιήο παηδαγσγηθήο σο έλα απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη δελ ππάξρεη θακία απνιχησο αλαθνινπζία κεηαμχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ αθνινπζείηαη, ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επηιέγεηαη, θαη ησλ  δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο πνπ 

πηνζεηνχληαη. Γηα λα επηηεπρζεί πιήξεο ζπλέπεηα, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πνιχ πξνζεθηηθά πνηεο 

ππνζέζεηο  γίλνληαη ζε θάζε ζηάδην γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ. Έηζη, ν ζρεδηαζκφο 

πξέπεη λα αξρίζεη κε πξνζεθηηθά θαζνξηζκέλα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηφηε ζα 

πξέπεη λα επηιεγεί ε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαη νη θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηηχρνπλ  απηή ηε κάζεζε,  ελ ζπλερεία  ζα πξέπεη 

λα ζρεδηαζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηηθά ζα ειέγμνπλ εάλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα έρνπλ επηηεπρζεί. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη εχθνιν λα αλαθεξζεί, αιιά πνιχ 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί κε έλα ηεθκεξησκέλν ηξφπν.  Ν Biggs ππνζηεξίδεη πσο ην δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ κπνξεί λα απινπνηεζεί πηνζεηψληαο κία επνηθνδνκηζηηθή 

παηδαγσγηθή  πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ  εζηηάδνληαο πάληα ζην ηη θάλεη  ν Δθπαηδεπφκελνο θαη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζέηεη ηηο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο σο ηελ θαξδηά ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σξεζηκνπνηψληαο  ηνλ φξν  “επνηθνδνκεηηζηηθή ελαξκφληζε” (constructive alignment)  αλαθέξεη 

φηη θαηά ηελ άπνςή ηνπ νη θαηεπζπληήξηεο παξαδνρέο γηα ηε κάζεζε πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ 

θνλζηξνπθηηβηζη ηθή ζεσξία. Ρν ζρεηηθφ ζεκείν είλαη φηη ε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο δελ κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη αλ πξψηα δελ εμεηάζεη ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ κάζεζε, θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα 

ηε ζέζπηζε ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε ηηο παξαδνρέο.  Απηή ε πξνζέγγηζε 

ζην ζρεδηαζκφ πξνυπνζέηεη θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ψζηε ε 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα επηιεγεί λα κπνξεί λα ππεξεηήζεη ηελ επίηεπμε ησλ 
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επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαζψο  γηα ζρεδηαζκφ θαιήο παηδαγσγηθήο 

πξαθηηθήο είλαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε κίαο ζεσξίαο κάζεζεο. 

   Ν  Martin Oliver (ζε αληηζηνηρία) έρεη επηζεκάλεη φηη ν  Biggs δελ ππνζηεξίδεη  φη η ε δηαδηθαζία 

ηεο ελαξκφληζεο πξέπεη πάληα λα αξρίδεη κε ηα πξνβιεπφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αλ θαη ε 

ινγηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ  ζαθψο ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα είλαη ην 

πξψην βήκα. Ζ Helen  Beetham (ζε αληηζηνηρία)  επηζεκαίλεη  φηη ε ελαξκφληζε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί  ρσξίο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα λα είλαη πξαγκαηηθά κεηξήζηκα  γηα ηνλ  

εθπαηδεπφκελν.  Υζηφζν, ε πξνζζήθε ηνπ φξνπ «επνηθνδνκεηηζη ηθή» ζηελ «ελαξκφληζε» 

εθθξάδεη ηελ ηδέα φηη ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ζα αθνινπζήζεη 

θνλζηξνπθηηβηζη ηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ νηθνδφκεζε ελφο πξαγκαηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

θαηαλφεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν.  

   Ζ ζηξνθή πξνο πεξηζζφηεξν παηδαγσγηθά πινχζηα πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο απνηειεί ηελ θαηεχζπλζε  ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζην πιαίζην δηαθφξσλ εζληθψλ 

θαη δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ γηα ην ζέκα απηφ. Ζ εκπεηξία απηή δε ίρλεη ζαθψο φηη ε 

ππνζηήξημε κε βάζε η ηο ΡΞΔ  πξνζθέξεη ζηνπο ζρεδηαζηέο πνιιά νθέιε, θαζψο δελ αθνξά κφλν 

ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά θαη αλνίγνληαη έηζη κεγαιχηεξεο 

δπλαηφηεηεο γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ αληαιιαγή πνιχηηκσλ εκπεηξηψλ κε άιινπο ζε 

κηα θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζε λέα πιαίζηα .  

   Νη Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο αλαπαξηζηνχλ ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ επηθέξεηαη ε 

κάζεζε θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο επηξξνήο ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ρα κνληέια 

Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ απεηθνλίδνπλ πιεξέζηεξα ηελ ηέρλε ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

νξγάλσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ ζε κία ξνή.  

   Πην Κνληέιν Πρεδηαζκνχ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Beetham (2004), 

ππνγξακκίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ελαξκφληζεο κεηαμχ ηξηψλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην επίθεληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ηε γεληθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή.  Πε θάζε έλα 

απφ ηα ζηνηρεία απηά ππεηζέξρνληαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ  ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ.  

Απηά είλαη: 

 Πηνηρείν: Δθπαηδεπφκελνη (learners). 

Αλάγθεο ,  θίλεηξα, πξφηεξεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο, θνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο, πξνηηκψκελνη ηξφπνη κάζεζεο- καζεζηαθά ζηπι ( leaning styles), πξνζδνθίεο.  

 Πηνηρείν: Δθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (learning environment). 

Ρν ζηνηρείν απηφ αθνξά είηε ην θπζηθφ  είηε εηθνληθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ( face- to –

face or virtual). Γηαζέζηκνη πφξνη, εγθαηαζηάζεηο, Δξγαιεία, ππεξεζίεο, πνπ ηαηξηάδνπλ 

ζηηο αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ.  

 Πηνηρείν: Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ( Intended Learning Outcomes).  

Πθνπφο ηεο Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο, εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη.   
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2.10.2  Νη αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό  
 

   Έλαο πην πξφζθαηνο νξηζκφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ σο « ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπν ία 

νη Δθπαηδεπηηθνί, θαη άιινη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, θαηαιήγνπλ ζε έλα 

πξφγξακκα ή κία δνκή ή έλα ζρέδην γηα κία καζεζηαθή θαηάζηαζε» ( Beetham and Sharpe, 

2007), αληηθαηνπηξίδεη ηελ έκθαζε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζρεηηθά 

κε  ηελ έλλνηα ηνπ “Δθπαηδεπηηθνχ σο Πρεδηαζηή” (DeSILA Final Report, May 2008).  

   Ν Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο απφ ηελ νπηηθή ηνπ “Δθπαηδεπηηθνχ σο Πρεδηαζηή” είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αηηηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πρεδηαζκνχ (ηη πξνζπαζεί θαλείο 

λα πεηχρεη) θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδίνπ (ηη ζα δεηεζεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο, πψο ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο, πνην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα ρξεηαζηνχλ θιπ) . 

Κέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ζχλεζεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ - Πρεδηαζηή  λα αθνινπζεί 

επαλαιεπηηθά βήκαηα θαη λα αλαπξνζαξκφδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ (πψο ζα μέξεη ηη ζθέθηεηαη εάλ δε 

δεη ηη έρεη ζρεδηάζεη) (Goodyear 2000).  Νη γλψζεηο θαη νη πξνζέζεηο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ – 

Πρεδηαζηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδίνπ δηακνξθψλνπλ ην παξαγφκελν απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. 

Goodyear pattternsok 

   Δπηπιένλ ην ελδηαθέξνλ ζην πεδίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ έρεη εζηηαζηεί ζην ζρεδηαζκφ 

θαηάιιεισλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Ζ ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ βήκαηα (Agostinho et. al., 2002): 

Βήκα Α: Νξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (learning objectives) ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ. 

Βήκα Β: Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο Δθπαηδεπηηθήο Ξξνζέγγηζεο. Θαηά ην βήκα απηφ επηιέγνληαη νη 

θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο είηε απηέο απνξξένπλ απφ ηε ζεσξία είηε απφ ηελ 

πξαθηηθή. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ ζην νπνίν ζηνρεχεη ν ζρεδηαζκφο.  

Βήκα Γ: Ξεξηγξαθή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ξνήο 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Απηφ ην ζεκαληηθφ βήκα πεξηιακβάλεη ηελ αθεγεκαηηθή 

πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ξνήο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έηζη ψζηε λα γίλεη εθηθηφ γηα ηνπο εηδηθνχο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ  θαη γηα  ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο επαγγεικαηίεο λα έρνπλ κηα θαιχηεξε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. 

   πάξρεη ζπρλά έλα θελφ κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο Ρερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  Απφ 

πξνεγνχκελεο κειέηεο έρεη  θαηαγξαθεί ε απνγνήηεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ απφ εθαξκνγέο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ( Romiszowski & 

Mason 2004, Jones & Asensio 2002, Goodyear, 2000, Hara & Kling 1999). Πχκθσλα κε ηνλ 

Goodyear (2000), ε δηαθνξνπνίεζε απηή νθείιεηαη θαηά έλα κέξνο ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γηα ηε δηαζθάιηζε κίαο 

επηηπρνχο εθαξκνγήο ηεο Ρερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε απαηηείηαη ζρεδηαζκφο θαιψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, πξφζβαζε ζε θαηάιιειε Ρερλνινγία θαη απαξαίηεηε βνήζεηα γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο δσληαλνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ξεξηβάιινληνο (Goodyear,2000). Έλα αθφκε 
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απαηηνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ  είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζε κία ξνή 

θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο ( Britain , 2004). 

   Ξνιινί Δθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε εηζαγσγή ηεο Ρερλνινγίαο ζηα καζήκαηά ηνπο, 

ηνπο αλαγθάδεη λα ζθεθηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο κε λένπο ηξφπνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα λέα Δξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζπλαξπαζηηθέο δπλαηφηεηεο γηα 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ, ζα ζπκβάινπλ ζην λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε κάζεζε «νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε»  θαη  κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο πξφζσπν κε 

πξφζσπν ζπλαληήζεηο κεηαμχ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δθπαηδεπνκέλσλ κε εθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε, αιιά θαη λα θάλνπλ πην εχθνιε ηε κάζεζε γηα ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Όια απηά απαηηνχλ ηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εμέηαζε κηαο ζεηξάο 

αιιειέλδεησλ παξαγφλησλ (Phoebe 2009). 

   Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ αληίθηππν ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο 

ηνκείο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηειεί θαηλφκελν. Δίλαη μεθάζαξν φηη ππάξρνπλ 

πηζαλά εθπαηδεπηηθά νθέιε απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ φκσο κέρξη ζήκεξα 

απηέο νη δπλαηφηεηεο δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί επαξθψο. 

   Νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ αμία ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηερλνινγηψλ θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (Conole 2008). Απηφ ην θελφ 

κεηαμχ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ πξάμε είλαη κία 

θεληξηθή πξφθιεζε ζηε ζχγρξνλε έξεπλα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ (Conole 2008).  πάξρεη 

ειιηπήο  θαηαλφεζε ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εκπιέθνπλ νκάδεο Δθπαηδεπνκέλσλ νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κέζα ζε έλα δνκεκέλν ζχλνιν απφ 

ζπλεξγαηηθά Ξεξηβάιινληα (Dalziel 2003).  

   Θάπνηα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο δηδαζθαιίαο ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα έξεπλα, αθνξνχλ ηε ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ ζε επίπεδν ηδξχκαηνο. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα ινγηζκηθά αλνηρηνχ θψδηθα δελ ελζσκαηψλνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επαξθψο  θαη κε εηζήγεζε ηνπ ηδξχκαηνο. Δπηπιένλ ππάξρεη 

πεξηνξηζκέλε γλψζε ηνπ ηξφπνπ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ θαη άιισλ εξγαιείσλ (DeSila). Αθφκε πεξηνξηζκέλε γλψζε ππάξρεη ζρεηηθά κε ηα 

θίλεηξα έληαμεο ηεο Ρερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (DeSila) ελψ 

ππνζηεξίδεηαη απφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δνπλ ηα νθέιε απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηερλνινγίεο ψζηε λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζήο ηνπο (Beetham, 2004). 

 «Έρεη παξαηεξεζεί φη η ε ρξήζε ησλ ΡΞΔ ελζαξξχλεη  κία πην πξνγξακκαηηζηηθή (planful) 

ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ζρεδηαζκφ σο ζηάζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη μαθληθά 

πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ ζαθείο  πνιιέο πηπρέο ηεο πξαθηηθήο ηνπο, πνπ ζα πξνέθππηαλ  ζε έλα 

δσληαλφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ» (Beetham, JISC , 2004).  Ξαξφιν πνπ φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, σζηφζν ην παξαγφκελν απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή δελ θαζίζηαηαη ζαθέο. 

   Ζ αλαδπφκελε αλάγθε γηα εθείλνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  

Πρεδηαζκνχ είλαη ν  θξηη ηθφο αλαζηνραζκφο  πξνο ηηο  παηδαγσγηθέο θαη ηερληθέο  πηπρέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε  θαη  απνδεηθλχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

κε ηελ αχμεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ θαη Δξγαιείσλ γηα ηελ θνηλνπνίεζε 

θαη αμηνπνίεζε  ηεο ηερλνγλσζίαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ.  
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   Ζ δηαδηθαζία απηή βαζίδεηαη αλακθίβνια ζε εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, αιιά ζηελ 

ςεθηαθή επνρή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ηθαλφηεηα γηα «ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ελνξρήζηξσζε Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηεο 

Ρερλνινγίαο, ζην πιαίζην κηαο εθπαηδεπηηθήο ζπλεδξίαο ή ελφο Δθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» 

(Beetham 2004).  Ζ απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ   ζε έλα πινχζην 

ηερλνινγηθφ Ξεξηβάιινλ  πεξηιακβάλεη επηδέμην ζπλδπαζκφ θαζηεξσκέλσλ αιιά θαη πην 

θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα θάλνπλ ηελ 

εθκάζεζε πην πξνζηηή, ζπκκεηνρηθή θαη πινχζηα ( JISC , 2004). 

   Πχκθσλα κε ηελ  Beetham  (2006), εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζην αξρηθφ ζηάδην πηνζέηεζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ηαπηφρξνλα θαιά εμνηθεησκέλνη κε ηελ ππάξρνπζα πξαθηηθή θαη 

πξφζπκνη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

   Πε θάζε Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ παξαγφλησλ είλαη 

δπλακηθή θαη επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ κε άληζν ηξφπν. Πηηο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην θαη γηα δεδνκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε εκπιέθεηαη ε επηινγή κέζα απφ λέεο θαη 

θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηε θχζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηα θαηάιιεια Δξγαιεία, ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

   Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο είλαη ζεκαληηθή ε 

πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη 

κεγηζηνπνηε ίηαη ε δπλακηθή κάζεζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ( Beetham, 2004). 

   Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ππάξρεη δηαξθήο εμέιημε ζε Δξγαιεία Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ 

πνπ βαζίδνληαη ζηε ζρεδίαζε ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ (Activity - based Learning 

Design Tools) σο πξνο ηελ αλαδήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ππνζηήξημεο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. 

   Όκσο, ελψ ππάξρνπλ ζπάληα πξσηνπνξηαθέο λέεο ηδέεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο , νη 

θεληξηθέο ηδέεο πίζσ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ αληηπξνζσπεχνπλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα 

ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνηθηιίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο κέζα ζε έλα πιαίζην 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Britain 2004).  Ζ πξψηε θεληξηθή ηδέα είλαη φηη νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ εκπιέθνληαη ελεξγά ζην λα θάλνπλ θάηη (π.ρ. φηαλ 

δεζκεχνληαη ζε κία εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα). Ζ δεχηεξε ηδέα είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη δηαδνρηθέο ή δνκεκέλεο πξνζεθηηθά θαη ζθφπηκα ζε κία ξνή γηα 

ηελ πξνψζεζε πην απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. Ζ ηξίηε ηδέα είλαη φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ππνδεηγκάησλ γηα ηελ θνηλή ρξήζε θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ζην κέιινλ (Britain 2004). 

   Απφ ηελ πιεπξά ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Ρν πξψην πιενλέθηεκα 

αθνξά ηελ παξνρή ελφο πιαηζίνπ γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα ζηνραζηνχλ βαζχηεξα θαη 

πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθά ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ζρεδηάδνπλ θαη δνκνχλ ηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο γηα δηαθνξεηηθνχο Δθπαηδεπνκέλνπο ή νκάδεο Δθπαηδεπνκέλσλ. Ρν δεχηεξν 

πιενλέθηεκα αθνξά ηελ θαηαγξαθή, αξρεηνζέηεζε ή αληαιιαγή κεηαμχ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ,  

ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθέο ψζηε λα κπνξνχλ λα    

ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά ζε κειινληηθέο πεξηπηψζεηο. (Britain, 2004) 
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   Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ έρεη νδεγήζε η ζηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγηθψλ Δξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

   Έλα δεχηεξν δήηεκα γηα ηα εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ είλαη νη 

δπλαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ξνή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  Ζ ηνπνζέηεζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζε κία ξνή, κπνξεί λα είλαη κίαο απιήο ζεηξηαθήο κνξθήο ή λα 

πεξηιακβάλεη δηαθιαδψζεηο. Απηέο νη δηαθιαδψζεηο κπνξεί λα είλαη παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο 

απφ ππννκάδεο Δθπαηδεπνκέλσλ ή δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο είηε θαη’ επηινγήλ ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ είηε κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπ ζε πξνεγνχκελε Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα. 

(Britain, 2004)    

   Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φη η ππάξρεη αλάγθε ηεο ππνζηήξημεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

ζε φ, ηη αθνξά ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. Ξξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε έρνπλ αλαπηπρζεί Ρερλνινγηθά Δξγαιεία πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε 

Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο γηα ηα νπνία ζα γίλεη ιφγνο ζην 

Θεθάιαην 3.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3ν : ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΠΔ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 
 

 

   Ρα Δξγαιεία ζπγγξαθήο ειεθηξνληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ  

ζελαξίσλ επηδηψθνπλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνπο κε εηδηθνχο αιιά θαη ηνπο 

εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ θαη  Δθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ππνζηεξίδνληαο ηε δεκηνπξγία πνηθίισλ 

Δθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Θαζψο ην ελδηαθέξνλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ έρεη ζηξαθεί 

ζηηο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχζακε ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, έρνπλ αλαπηπρζεί ηερλνινγηθά Δξγαιεία φπνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ κε βάζε ηε ζρεδίαζε ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ. 

   πελζπκίδνπκε φηη ζηελ παξνχζα  ΚΓΔ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο “ζρεδηαζηήο” (designer) κε  

γηα ηελ αλαθνξά ζε νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη ζην ζηάδην ηεο «ζρεδίαζεο» θαηά ηε  δηαδηθαζία 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δθπαηδεπηψλ, ησλ εξεπλεηψλ, ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ, ησλ εηδηθψλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. Θαηά  ην ζηάδην ηεο “ζρεδίαζεο”  

πξνζδηνξίδνληαη φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ φπσο πεξηγξάθεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.  Αθφκε, ζα αλαθεξφκαζηε κε ηνλ φξν “Ξξφηππν 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην” πεξηθιείνληαο ηελ έλλνηα ηεο Καζεζηαθήο Δλφηεηαο (UOL). Πε 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξεηαη ν φξνο Καζεζηαθή Δλφηεηα (UOL), είλαη ιφγσ ηεο νλνκαζίαο απηήο 

απφ ην ελ ιφγσ Δξγαιείνπ δεδνκέλνπ φηη ζα βαζίδεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή IMS LD θαη ζα 

ιακβάλεηαη ηζνδχλακα κε ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ 

Eθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ (learning resources) ζα πξνθχπηεη έλα ζηηγκηφηππν ηνπ “Ξξφηππνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ” πνπ ζα θαιείηαη απιψο “Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην”. 

   Ζ επηζθφπεζε απηή αθνξά ηα θπξίαξρα Δξγαιεία ζην δηεζλψο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην 

πεξηζζφηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ.  

   Αξρηθά δίλεηαη κία πεξηγξαθή  ηνπ Δξγαιείνπ (ηη είλαη, θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο, ζε πνηνπο 

απεπζχλεηαη) θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη βήκα – βήκα ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν ρξήζηεο 

ηνπ Δξγαιείνπ πξνο ηελ νινθιήξσζε κίαο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ νπζηαζηηθά 

απνηειεί ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

Δξγαιείνπ. Ρέινο αθνινπζνχλ ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ γηα θάζε 

Δξγαιείν, ζπγθεληξσηηθνί ζπγθξηηηθνί πίλαθεο θαη αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπ Δξγαιείνπ πξνο 

αμηνιφγεζε.  
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3.1 ASK LEARNING DESIGNER TOOLKIT (ASK-LDT) 
 

3.1.1 Ξεξηγξαθή ηνπ ASK- LDT 
 

   Ρν Δξγαιείν ASK Learning Designer Toolkit (ASK-LDT) αλαπηχρζεθε απφ ην Δξγαζηήξην 

Ξξνεγκέλσλ Ζιεθηξνληθψλ πεξεζηψλ γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Γλψζεο (ΔΞΘ), πνπ αλήθεη ζην 

Ηλζηηηνχην Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρειεκαηηθήο(ΗΞΡΖΙ) ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Έξεπλαο θαη 

Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΘΔΡΑ). (Sampson & Karampiperis, 2006)  

   Ζ Δξγαιεηνζήθε Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ ASK-LDT είλαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο Ξξφηππσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ . Πηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ελφο Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ (Ονή δξαζηεξηνηήησλ, Οφινη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη, πνινγηζηηθά Δξγαιεία πνπ ην ππνζηεξίδνπλ), επηηξέπνληαο 

ηνλ δνκεκέλν νξηζκφ ηνπο κε βάζε ηελ πξνδηαγξαθή IMS Learning Design. Έρεη αλαπηπρζεί γηα 

λα μεπεξαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί ησλ ππαξρφλησλ Δξγαιείσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε δηεζλή 

πξνδηαγξαθή IMS Learning Design. Ξξφθεηηαη γηα έλα Δξγαιείν Ππγγξαθήο βαζηδφκελν ζηε 

ρξήζε ηεο πξνδηαγξαθήο IMS LD level B, πνπ παξέρεη ην πεξηβάιινλ γηα έλα παηδαγσγφ 

ζρεδηαζηή λα θαζνξίζεη πεξίπινθα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα. θπιιάδηα 

   Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Δξγαιείνπ επηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  

Πρεδηαζκνχ απφ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζρεδηαζκνχ «Ξξφηππσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ», δειαδή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ   Γξαζηεξηνηήησλ, ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηνπο Οφινπο θαη ηα 

Δθπαηδεπηηθά Ξεξηβάιινληα αιιά θαη κεηαμχ ηνπο, πξνζθέξνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα κία 

πεξηγξαθήο ζε πην γεληθεπκέλν επίπεδν. Κε ηελ αληηζηνίρεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ 

δεκηνπξγείηαη έλα «Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην». (Sampson & Karampiperis, 2006)  

   Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ASK-LDT είλαη λα παξέρεη κία γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε γηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αιιεινπρία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ , ε νπνία, αθελφο  

ρξεζηκνπνηεί έλα πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηελ XML  ρακεινχ επηπέδνπ γιψζζα ζπκβνιηζκνχ  γηα 

ηελ πεξηγξαθή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ  έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαιιάζζνληαη 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο  κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη  αθεηέξνπ   δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο  ζρεδηαζηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηθφ ηνπο ζπκβνιηζκφ  (ζπκβνιηζκφο 

πςεινχ επηπέδνπ) . Δπηπιένλ ην ASK-LDT ππνζηεξίδεη εηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ γηα ηνπο 

Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEEE Learning Objects Metadata 

(IEEE LOM), θαζψο επίζεο, ε ρξήζε ησλ  καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο Sharable Content Object Reference Model (SCORM) θαη IMS Content Packaging.  

   Ρν ASK- LDT απεπζχλεηαη ζε: 

 Δθπαηδεπηέο πνπ επηζπκνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ειεθηξνληθέο Δθπαηδεπηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ κε ζηφρν ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα 

θαη απηνλνκία ηεο Δθπαηδεπηηθήο Θνηλφηεηαο.  

 Πρεδηαζηέο Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ πνπ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππνδεηγκαηηθά 

εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά 

πιαίζηα.  
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 Ξαξαγσγνχο Ζιεθηξνληθψλ Καζεκάησλ πνπ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ Ζιεθηξνληθά 

Καζήκαηα ζπλδπάδνληαο επηηπρεκέλα ππνδεηγκαηηθά Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα θαη 

δηαζέζηκνπο ειεθηξνληθνχο Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο. 

 Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο παξαπάλσ νκάδεο απαηηνχληαη γλψζεηο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ θαζψο  φπσο ζα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ ην Δξγαιείν δελ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ζρεδηαζηή.  

 

Νη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ASK-LDT είλαη : 

 Θαζνξηζκφο Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ (Οφινη πνπ ζπκκεηέρνπλ, Δθπαηδεπηηθνί 

Ξφξνη, πνινγηζηηθά Δξγαιεία πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ). 

 Πρεδίαζε Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ ζηεξηδφκελσλ ζε επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο. 

 Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθψλ Καζεκάησλ ζπκβαηψλ κε ηε δηεζλή πξνδηαγξαθή IMS 

Learning Design (IMS LD), ζηεξηδφκελσλ ζηε ρξήζε ππνδεηγκαηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ  

Πελαξίσλ θαη δηαζέζηκσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ. 

 Γεκηνπξγία Καζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ ζπκβαηψλ κε ηε δηεζλή πξνδηαγξαθή Sharable 

Content Object Reference Model (SCORM). 

 Δηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ πεξηγξαθήο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 

πξφηππν  IEEE Learning Objects Metadata (IEEE LOM). 

 

 

3.1.2 Γηαδηθαζία ζπγγξαθήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ASK –LDT 
 

   Ζ πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δξγαιείνπ πνπ αθνινπζεί αθνξά ζηελ εηδηθή έθδνζε ηνπ 

Δξγαιείνπ ASK-LDT- MSc, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «ΖΚ01-

Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο θαη Γηδαθηηθά Κνληέια» ηνπ πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

ηνπ ηκήκαηνο «Γηδαθηηθήο ηεο Ρερλνινγίαο θαη Τεθηαθά Ππζηήκαηα» κε θαηεχζπλζε 

«Ζιεθηξνληθή Κάζεζε».  

   Ζ  δηαδηθαζία ζπγγξαθήο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ASK-LDT απνηειείηαη απφ  ηα εμήο βήκαηα: 

 

 Ξεξηγξαθή  ησλ Δθπαηδεπηηθώλ  Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

   Ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη ην φλνκα, ηνλ ηχπν, ηελ ηερληθή, ηνλ ηχπν αιιειεπίδξαζεο, 

ην κέζν αιιειεπίδξαζεο, ην ρξφλν αιιειεπίδξαζεο(ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε αιιειεπίδξαζε) θαη 

ηνλ ηχπν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πφξνπ πνπ απαηηείηαη. Γηα θάζε ηχπν δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί ν ζρεδηαζηήο πξνζδηνξίδεη ηνλ πξνηηκψκελν ζπκβνιηζκφ (ζρήκα θαη ρξψκα) πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  
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              Δηθόλα 1 Ξεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ASK - LDT 

 

 

 

 Θαζνξηζκόο ησλ Ξεξηβαιιόλησλ θαη ησλ Δξγαιείσλ/πεξεζηώλ.  

 

   Κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα πεδία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Ξεξηβαιιφλησλ κέζα ζηα νπνία ζα 

ιάβνπλ ρψξα νη  Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο θαζψο επίζεο ηα Δξγαιεία θαη νη πεξεζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Ξεξηβάιινληα απηά.  

 

 

 

           Δηθόλα 2 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθώλ Ξεξηβαιιόλησλ ASK- LDT 
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 Θαζνξηζκόο ησλ Ππκκεηερόλησλ Οόισλ. 

   Θαηά ην βήκα απηφ ν ζρεδηαζηήο θαζνξίδεη ηνπο Ππκκεηέρνληεο Οφινπο ζην επηζπκεηφ Ξξφηππν 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Θάζε Οφινο κπνξεί λα νξηζηεί κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κνληέινπ ρξήζηε πνπ επηηξέπεη ηνλ νξηζκφ ησλ «εθιεπηπζκέλσλ» Οφισλ θαη ησλ Νκάδσλ.  

  

 

 

        Δηθόλα 3 Θαζνξηζκόο Ππκκεηερόλησλ Οόισλ ASK-LDT 

 

 

 

 

 Θαζνξηζκόο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ  Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

   Θαηά ην βήκα απηφ ν ζρεδηαζηήο πξνζδηνξίδεη ηε ξνή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ξξφηππνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ρξεζηκνπνηψληαο κία γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε. Αξρηθά ν ζρεδηαζηήο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςεη ην ζηηγκηφηππν (Existing Scenario Instances) ηνπ Ξξφηππνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ δεκηνπξγεί. Ξαξάιιεια ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζρεδηάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε θάζε βιέπνληαο κφλν ην ηκήκα ηεο ξνήο 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θάζεο (Act) απηήο θάζε θνξά θαη φρη ην ζχλνιν ηεο ξνήο 

δξαζηεξηνηήησλ.   
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    Δηθόλα 4 Θαζνξηζκόο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ASK –LDT 

 

 

 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθώλ Ξόξσλ/ Ππζθεπαζία Δθπαηδεπηηθνύ Ξεξηερνκέλνπ.  

 

   Θαηά ην βήκα απηφ πξνζδηνξίδνληαη νη Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ. Ν πξνβιεπφκελνο ρξήζηεο 

ηνπ βήκαηνο απηνχ είλαη έλαο εηδηθφο πάλσ ζην ζέκα, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα γεκίζεη 

ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ κε ηα απαηηνχκελα αληηθείκελα πεξηερνκέλνπ. Πηε ζπλέρεηα 

δεκηνπξγείηαη έλα ζπκπηεζκέλν παθέην Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζπκβαηφ κε ηελ 

πξνδηαγξαθή IMS LD. 

 

 

 

             Δηθόλα 5 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθώλ Ξόξσλ ASK -LDT 
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Δηθόλα 6 Γεκηνπξγία παθέηνπ πεξηερνκέλνπ "Content Package"  

 

 

3.1.3  Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο  
 

   Απφ ην κελνχ “File” ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ είλαη δηαζέζηκεο θάπνηεο πνιχ ρξήζηκεο 

ιεηηνπξγίεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη εμήο: 

 

 Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ:  Δπηιέγνληαο “New Scenario” ,ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεη ηνλ ηίηιν ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ/Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ πνπ πξφθεηηαη λα Πρεδηαζηεί.  

 

 Ρξνπνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ: Δπηιέγνληαο “Open Scenario” ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη δξαζηεξηφηεηεο, λα αιιάμεη ηε ξνή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη γεληθφηεξα λα πξαγκαηνπνηήζεη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηηο επηινγέο 

πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηνλ Πρεδηαζκφ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.   Αθφκε θαηά ηε 

ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ θαξηέια “Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην” ( Educational Scenario), 

ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ. 

 

 Δηζαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ: Δπηιέγνληαο “Import Scenario” ν  ζρεδηαζηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα είηε λα εηζάγεη έλα  Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην  θαη λα ηξνπνπνηήζεη θάπνηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία θαηά φπσο επηζπκεί.  

 

 Πηελ θαξηέια “Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην” ( Educational Scenario) ν ζρεδηαζηήο έρεη δχν 

αθφκε ρξήζηκεο επηινγέο: 
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1. Απνζήθεπζε Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ: Δπηιέγνληαο “Save Scenario”, απνζεθεχεηαη 

ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ έρεη ζρεδηαζηεί 

2. Δμαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ: Δπηιέγνληαο “Create Package” δεκηνπξγείηαη 

έλα ζπκπηεζκέλν παθέην ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ 

πξνδηαγξαθή IMS LD.  

 

 

           Δηθόλα 7 Αξρηθή Νζόλε ASK-LDT Κελνύ κε ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο  

  
 

 

 

3.1.4  Ππκπεξάζκαηα γηα ην ASK-LDT 
 

   Κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δξγαιείνπ ASK- LDT πξνθχπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ απφ ην 

Δξγαιείν. Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηαμηλνκεκέλα ,κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ έρεη 

παξνπζηαζηεί απφ ηνλ Koper (Koper 2001), ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γ ηα ην Δξγαιείν 

ASK- LDT.  

 Ξξνζέγγηζε ηνπ Πρεδηαζκνχ (απφ πάλσ πξνο ηα θάησ- απφ θάησ πξνο ηα πάλσ):  Ρν 

ASK-LDT αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε ηνπ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ Πρεδηαζκνχ ( bottom-up 

approach) φζνλ αθνξά ηελ IMS LD πξνδηαγξαθή (Botturi, Derntl, Boot, & Figl, 2006; 

Morrison, Kemp, & Ross, 2004). Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πξνθχπηεη αζξνηζηηθά απφ 

επηκέξνπο δηεξγαζίεο θαζνξίδνληαο πξψηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ φπσο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο, Ππκκεηέρνληεο Οφινπο, Δθπαηδεπηηθά 

Ξεξηβάιινληα κε ηα αληίζηνηρα Δξγαιεία/πεξεζίεο θαη Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο. Απηά ηα 
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ηκήκαηα  ζπλδένληαη ζηε ζπλέρεηα καδί  γηα λα ζρεκαηίζνπλ κεγαιχηεξα θαηαζθεπαζηηθά 

ζηνηρεία φπσο ξνέο δξαζηεξηνηήησλ θαηά θάζε πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κέρξη ηνλ πιήξε ζρεκαηηζκφ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  Θαζψο ην Ξξφηππν 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πξνθχπηεη απφ κία δηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο, ην ASK-LDT 

παξέρεη ζηνλ ζρεδηαζηή πεξηνξηζκέλε θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ ππνζηήξημε ηεο  IMS LD 

πξνδηαγξαθήο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ πεξηγξαθήο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζην φηη νη ζρεδηαζηέο έρνπλ πιήξε 

επίγλσζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ξξνζέγγηζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζα 

απαηηεζνχλ απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο . 

 Κνληεινπνίεζε κε βάζε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην  (Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε):  Ζ εηθφλα 

γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ην γεληθφ 

ραξαθηεξηζκφ θαηά ηελ νλνκαζία ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαζψο θαη απφ 

ηνλ ηχπν θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ, ησλ Οφισλ, ησλ 

Δξγαιείσλ/πεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ησλ δηαζέζηκσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ. 

Αθφκε δελ πξνζδηνξίδνληαη νη Δθπαηδεπηηθνί Πηφρνη πνπ εμππεξεηνχλ νη Δθπαηδεπηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο ή ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην/ Πελάξην.  Θαζψο πξφθεηηαη γηα 

Δξγαιείν πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξαθηηθή ζρεδηαζκνχ πνπ επηβάιιεη ε πξνδηαγξαθή IMS LD  

ζπζηάζεηο ζηνλ ζρεδηαζηή γηα ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ δεκηνπξγεί.  

 Έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πρεδηαζκνχ(απφ Ξξφηππα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα/ 

Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα):  Ρν ΑSK-LDT  επηηξέπεη ηε  δξαζηεξηφηεηα ηνπ Πρεδηαζκνχ εθ ηνπ 

κεδελφο θαζψο επίζεο θαη ην Πρεδηαζκφ Ξξνηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ ψζηε λα 

κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ πεξαηηέξσ θαηά πεξίπησζε. Ζ πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ γίλεηαη κε γεληθεπκέλν ηξφπν ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ 

ζηηγκηφηππσλ πεξηγξαθήο (Existing Scenario Instances) παξέρνληαο έηζη ζην ζρεδηαζηή 

ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζε δηαθνξεηηθφ 

πιαίζην. Αθφκε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελφο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ πεξηγξαθήο ψζηε λα 

κπνξεί ν ζρεδηαζηήο λα πξνζαξκφζεη ην πξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζέιεη λα ππνζηεξίμεη. Ρέινο, ην Δξγαιείν 

πξνζθέξεηαη γηα ηνλ εχθνιν έιεγρν ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ/ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

 πνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε: Ζ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεηαη ζηνλ ζρεδηαζηή είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη εζηηάδεη θπξίσο ζηηο δηαζηάζεηο πεξηγξαθήο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ 

ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ κε πξνθαζνξηζκέλα πεδία θαη δπλαηφηεηα 

επηινγήο κεηαμχ πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ. Αθφκε δελ παξέρεη έλα πιαίζην ππνζηήξημεο 

ηνπ ζρεδηαζηή ζε θξίζηκεο απνθάζεηο θαηά ηα βήκαηα ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο  ψζηε 

νη επηινγέο ηνπ λα ζπλάδνπλ κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη.  

 Δγγχηεηα ζηελ πξνδηαγξαθή (ιεμηιφγην):  Ρν ASK-LDT είλαη έλα Δξγαιείν πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ βαζηζκέλν ζηελ IMS LD πξνδηαγξαθή. Ξαξφιν πνπ επηηξέπεη 

ζην ζρεδηαζηή λα ρξεζηκνπνηεί ρξψκαηα, ζρήκαηα, ηίηινπο θαη πεξηγξαθέο θνληά ζην δηθφ 

ηνπ ιεμηιφγην  ζε θάπνηα απφ ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ελφο  Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ, εληνχηνηο απαηηείηαη ζρεηηθή γλψζε ηεο πξνδηαγξαθήο IMS LD θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ.  
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 Ξξνζέγγηζε ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο(επειημ ία):  Ρν ζπγθεθξηκέλν Δξγαιείν θαίλεηαη 

λα επηβάιιεη κία κάιινλ απζηεξή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγγξαθήο. Ν ζρεδηαζηήο 

έρεη ηε ζρεηηθή ειεπζεξία λα μεθηλήζεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ επηιέγνληαο λα μεθηλήζεη απφ ηνπ Ππκκεηέρνληεο Οφινπο ή απφ ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο ή ελαιιαθηηθά απφ ηελ πεξηγξαθή 

ησλ Ξεξηβαιιφλησλ θαη ησλ Δξγαιείσλ/πεξεζηψλ αθφκε θη αλ δελ ηα θαζνξίζεη πιήξσο. 

Ξαξφια απηά είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζνξίζεη πξψηα ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ 

Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζεη γξαθηθά κία 

γεληθφηεξε εηθφλα γηα ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Αθφκε δελ ππάξρεη γηα 

παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα έλαξμεο ηνπ ζρεδηαζκνχ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ.  

 Ξξνθίι ρξήζηε (εηδηθνί- κε εηδηθνί): To ASK-LDT απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εηδηθνχο ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ πνπ έρνπλ κηα ζαθή εηθφλα  ζρεηηθά κε ηηο ππνθείκελεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

,θαζψο θαη ζρεηηθή γλψζε ηεο πξνδηαγξαθήο IMS LD. Γίλεηαη παξφια απηά ε δπλαηφηεηα 

ζην ζρεδηαζηή λα ρξεζηκνπνηήζεη δηθφ ιεμηιφγην θαη ζπκβνιηζκφ θαη θαίλεηαη φηη έρεη γίλεη 

πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο απφ ηελ απζηεξή πινπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο IMS LD.  

 

 

3.2  Learning Activity Management System (LAMS) 
 

3.2.1  Ξεξηγξαθή ηνπ LAMS 
 

   Ρν  Learning Activity Management System (LAMS) νθείιεη ηελ αλάπηπμή θαη ηελ σο ζήκεξα 

δηαρείξηζή ηνπ ζηα ηδξχκαηα LAMS International  Pty Ltd, LAMS Foundation Ltd, πνπ αλήθεη ζην  

Macquarie University  ηεο Απζηξαιίαο σο ηκήκα ηνπ Macquarie E-learning Centre of Excellence 

(MELCOE) (LAMS, 2009). To LAMS είλαη έλα δηαζέζηκν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ππφ ηελ άδεηα 

GNU GPL version 2.0 licence. 

   Ξξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο 

Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ.  Ξαξέρεη έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο, απνζήθεπζεο 

θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ. Ζ ινγηθή “ζχξε θαη άζε” (drag 

and drop) δηέπεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θάλνληαο έηζη ηε δεκηνπξγία Ξξνηχπσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ κία εχθνιε δηαδηθαζία γηα ηνλ ρξήζηε. Ρν LAMS κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιια Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Κάζεζεο  (Learning Management Systems), φπσο ην Moodle, ην Sakai, ην LRN, ην WebCT θαη ην 

BlackBoard ελψ αθφκε ρξεζηκνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο Ρερλνινγίαο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ,πνπ κπνξεί λα είλαη Δξγαιεία θαη πεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

Gmap ηεο Google.  Αθφκε ην LAMS ππνζηεξίδεη ηελ εμαγσγή Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ ζε κνξθή 

ζπκβαηή κε ηελ πξνδηαγξαθή IMS LD level A. 
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   Ρν LAMS απεπζχλεηαη θπξίσο Δθπαηδεπηέο/Δθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο πνπ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ξνέο απφ Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα εθηειεζηνχλ ζην ίδην Ξεξηβάιινλ.  

 

 

Δηθόλα 8 Αξρηθή Νζόλε LAMS  
 

 

 

 

3.2.2 Γηαδηθαζία ζπγγξαθήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS  

 

   Ζ  δηαδηθαζία ζπγγξαθήο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην LAMS απνηειείηαη απφ  ηα εμήο βήκαηα:  

 

 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθώλ  Γξαζηεξηνηήησλ/ Δξγαιείσλ/ πεξεζηώλ. 

   Απφ ηελ εξγαιεηνζήθε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ   Γξαζηεξηνηήησλ ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη 

κε ηε ινγηθή ηνπ «ζχξε θαη άζε» (drag and drop),  ηηο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

εληάζζνληαη ζην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Νπζηαζη ηθά επηιέγεηαη ν ηχπνο, ε ηερληθή, ν 

ηχπνο ησλ   Δξγαιείσλ/πεξεζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη  ν ρξφλνο 

αιιειεπίδξαζεο(ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε). Δπίζεο θαζνξίδνληαη ν ηίηινο ηεο Δθπαηδεπηηθήο  

Γξαζηεξηφηεηαο(Title), αλ πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ πεξηβάιινληνο ή 

φρη (Offline Activity/ Define in Monitor),αλ πξφθεηηαη γηα νκαδηθή ή φρη Δθπαηδεπηηθή  

Γξαζηεξηφηεηα (Grouping) θαζψο επίζεο κπνξεί λα γίλεη αληηζηνίρηζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο  

Γξαζηεξηφηεηαο κε ηηο Ηθαλφηεηεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ(Map to competences).  
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Δηθόλα 9 Ξεξηνρή Πρεδίαζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS 

 

 

Δηθόλα 10 Δπεμεξγαζηήο Ηθαλνηήησλ Δθπαηδεπόκελσλ LAMS 
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   Δηθόλα 11 Πύλδεζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε Ηθαλόηεηεο Δθπαηδεπόκελσλ LAMS 

 

 

 Θαζνξηζκόο Ππκκεηερόλησλ Οόισλ. 

   Νη Ππκκεηέρνληεο Οφινη δελ θαζνξίδνληαη ξεηψο , νχηε πεξηγξάθνληαη επαξθψο. Κε ηελ 

επηινγή γηα ην αλ κία Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα ζα είλαη νκαδηθή ή φρη, έρνπλ ζηελ νπζία 

θαζνξηζηεί δχν θαηεγνξίεο Οφισλ. Δπηπιένλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα 

νξίδεηαη σο νκαδηθή ηφηε ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ( Number of 

Groups) θαζψο θαη ησλ Ππκκεηερφλησλ ζε απηέο (Number of Learners), ελψ αθφκε κπνξεί λα 

νλνκάζεη ηηο νκάδεο απηέο (Name Groups). Ρν πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο δελ θαζνδεγεί ηνλ 

ζρεδηαζηή ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα θακία άιιε δηεπθξίληζε ή πεξηγξαθή 

ζρεηηθά κε ηνπο Ππκκεηέρνληεο Οφινπο. Κφλν θαηά ην δηαρεηξηζηηθφ κέξνο (επηιέγνληαο δειαδή 

ην πεξηβάιινλ παξαθνινχζεζεο Monitor ηνπ LAMS), κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ 

Δθπαηδεπφκελνη. Πε φ,ηη φκσο αθνξά ηελ πεξηγξαθή ησλ Ππκκεηερφλησλ Οφισλ δελ ππάξρνπλ 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 
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Δηθόλα 12 Νλνκαζία Νκάδαο Δθπαηδεπόκελσλ LAMS 

 

 

 

Δηθόλα 13 Νξηζκόο κειώλ θαη πξόζβαζεο νκάδαο LAMS 
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 Θαζνξηζκόο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

   Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ζα πξνθχςεη απφ ηε ζχλδεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ ζε 

κία ξνή. Απηφ γίλεηαη πνιχ απιά κε γξαθηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ην Δξγαιείν κεηάβαζεο  

(Transition) θαη ελψλνληαο κε θαηάιιειν ηξφπν ηηο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο. Δθηφο απφ 

ηελ θχξηα ξνή Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ, ν ζρεδηαζηήο έρεη αθφκε ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζζέζεη ελαιιαθηηθέο/πξναηξεηηθέο ξνέο (Optional Sequences), ππνζηεξηθηηθέο Δθπαηδεπηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο εθηφο ξνήο (Support Activities), Γξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ ξνήο (Flow Control 

Activities) φπσο γηα παξάδεηγκα Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηακαηνχλ ηε ξνή εψο φηνπ ηθαλνπνηεζεί 

θάπνηα ζπλζήθε ή δεηείηαη άδεηα γηα λα ζπλερίζνπλ ζηελ θχξηα ξνή είηε απαηηείηαη λα έρνπλ 

θηάζεη ζε απηέο ηηο Γξαζηεξηφηεηεο ζε δεδνκέλν ρξφλν (Gate Activities) θαη ηέινο δηαθιαδψζεηο, 

φπνπ νη Δθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ φπνην κνλνπάηη επηζπκνχλ (Branching) ή 

ζχκθσλα κε θάπνηα θξηηήξηα. Κε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο έρεη ζηελ νπζία δεκηνπξγεζεί ην 

«θέιπθνο» ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

 

 

 

 

Δηθόλα 14 Θαζνξηζκόο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ/ Δλαιιαθηηθέο ξνέο LAMS 
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Δηθόλα 15 Θαζνξηζκόο ζεκείσλ ειέγρνπ ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ -  Ηδηόηεηεο LAMS 

 

 

 

Δηθόλα 16 Γηαθιάδσζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ- Ηδηόηεηεο LAMS 
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 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθώλ Ξόξσλ. 

 

   Νη Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν θάζε Δθπαηδεπηηθήο      Γξαζηεξηφηεηαο 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ «αλνίγνληαο» ηελ (Open Activity). Δπηπιένλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ 

νδεγίεο γηα ηελ επηηπρεκέλε εθηέιεζή ηεο, ζπλζήθεο θαη επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο.  

 

 

 

           Δηθόλα 17 Δπεμεξγαζία Ξεξηερνκέλνπ Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο LAMS 

 

 

 

            Δηθόλα 18 Θαζνξηζκόο ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο LAMS 
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            Δηθόλα 19 Νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο LAMS 

 

 

 

3.2.3 Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο  

 

 Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ: Απφ ην κελνχ “File” ή απφ ην θνπκπί “New” ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέαο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

 Ρξνπνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ: Ν ζρεδηαζηήο κπνξεί πνιχ εχθνια λα 

ηξνπνπνηήζεη έλα ππάξρνλ ζελάξην πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο, αιιάδνληαο ηε ξνή ή ην πεξηερφκελν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

 Απνζήθεπζε: Απφ ην κελνχ “File” ή απφ ην θνπκπί “Save” ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ είηε ζηνλ θάθειν ηνπ ζρεδηαζηή, είηε ζε θάπνην 

θάθειν φπνπ κπνξεί λα ην επεμεξγαζηεί ζπλεξγαηηθά κε θάπνηνλ άιιν ζρεδηαζηή ηεο 

επηινγήο ηνπ(θάθεινο Group), είηε αθφκε ζε δεκφζην θάθειν φπνπ ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην πνπ δεκηνπξγήζεθε ζα είλαη δηαζέζηκν γηα φιε ηελ Θνηλφηεηα ηνπ LAMS.  
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Δηθόλα 20 Απνζήθεπζε ξνήο Γξαζηεξηνηήησλ ζην θάθειν ζπζηήκαηνο LAMS 

 

 Αληηγξαθή/Δπηθφιιεζε: Απφ ην κελνχ “Edit” ή απφ ηα θνπκπηά “Copy” θαη “Paste” 

αληίζηνηρα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, αληηγξαθήο κίαο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη 

Δπηθφιιεζήο ηεο ζε άιιν ζεκείν ηεο ξνήο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν ζρεδηαζηήο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα επαλαιεθζεί θάπνηα Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα ζηελ ίδηα 

ξνή. 

 

 Ξξνεπηζθφπεζε: Απφ ην θνπκπί “Preview”, δίλεηαη ζην ζρεδηαζηή ε δπλαηφηεηα λα 

πξνζνκνηψζεη ην Ξεξηβάιινλ θαη ην Ξεξηερφκελν κε ηα νπνία ζα αιιειεπηδξάζνπλ νη 

Δθπαηδεπφκελνη θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθηέιεζε ηεο ξνήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

 Δηζαγσγή: πάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ελφο ήδε ππάξρνληνο Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS είηε απφ ηνλ πξνζσπηθφ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, είηε online απφ ηελ Θνηλφηεηα ηνπ LAMS, αξθεί λα 

έρεη εγγξαθεί ν ρξήζηεο σο κέινο ζε απηήλ. 

 

 

 

          Δηθόλα 21 Δηζαγσγή ξνήο Γξαζηεξηνηήησλ από LAMS  

 

 Δμαγσγή: Ζ ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS κπνξεί λα εμαρζεί κε δχν ηξφπνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί είηε ππφ ηε κνξθή 

ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ πνπ ζα κπνξεί λα εηζαρζεί ζην LAMS( LAMS Format), είηε ππφ ηε 

κνξθή ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ ζπκβαηνχ κε ηελ πξνδηαγξαθή IMS LD Level A, ρσξίο φκσο 

λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπ μαλά ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  
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Δηθόλα 22 Δμαγσγή ξνήο Γξαζηεξηνηήησλ LAMS 

 

 Βνήζεηα: Απφ ην κελνχ “Help”, δίλεηαη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε 

ηνπ LAMS, φπσο νδεγνί ρξήζεο( teachers guides),πξνζνκνηψζεηο ηεο ζρεδηαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο(animation tutorials), επηθνηλσλία γηα απαληήζεηο απφ κέιε ηεο Θνηλφηεηαο ζε 

πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ εξσηήκαηα θαη πνιιέο αθφκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ LAMS. 

 

 

3.2.4 Ππκπεξάζκαηα γηα ην LAMS 

 

   Κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δξγαιείνπ LAMS πξνθχπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ απφ ην 

Δξγαιείν. Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηαμηλνκεκέλα ,κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ έρεη 

παξνπζηαζηεί απφ ηνλ Koper (Koper 2001), ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην Δξγαιείν 

LAMS.  

 Ξξνζέγγηζε ηνπ Πρεδηαζκνχ: Ρν LAMS ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη επηηξέπεη θαη ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ Πρεδηαζκνχ (top-down approach)  αιιά θαη ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ Πρεδηαζκνχ (bottom-up approach). Δπηηξέπεη 

ηελ  πξνζέγγηζε ηνπ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ Πρεδηαζκνχ (top-down approach), ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη αξρηθά κία γεληθή επνπηηθή εηθφλα ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ, ηνπνζεηψληαο ζηελ επηθάλεηα ζρεδίαζεο έλα ζχλνιν απφ 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη θαζνξίζεη αλαιπηηθά ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαζηάζεσλ πεξηγξαθήο ηνπο. Ν ζρεδηαζηήο φκσο κπνξεί λα μεθηλήζεη 

ην Πρεδηαζκφ θαζνξίδνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε κία Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα 

θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο λα πξνθχςεη ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θαη 

ππφ ηελ έλλνηα απηή ππνζηεξίδεηαη θαη ε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε ζην 

Πρεδηαζκφ (bottom-up approach). Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πξνθχπηεη απφ ηε ζχλδεζε 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ ζε κία ξνή, φκσο νη Ππκκεηέρνληεο Οφινη, ηα 

Δξγαιεία/πεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ρσξίο πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά. Νη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε επθνιία, ελψ ππάξρεη ειεπζεξία ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 
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ιεμηινγίνπ. ζπλεπψο αθφκε θαη κε έκπεηξνη ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ λα κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  

 

 Κνληεινπνίεζε κε βάζε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην: Ρν πεξηβάιινλ ηνπ LAMS φπσο 

δειψλεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, εζηηάδεη ζε ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο 

ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε (collaborative e-learning approaches/ 

teachers guide Dalziel 2006) θαη ζε πξνζεγγίζεηο γηα ελεξγεηηθή κάζεζε αληί ηεο 

“απνξξνθήζεσο” ηνπ  Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ( a more “activity” based view of e-

learning rather than “absorption”/ teachers guide Dalziel 2006).  Υο εθ ηνχηνπ νη  

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ “εξγαιεηνζήθε” 

ηνπ (Activity Tools), νπζηαζηηθά πξνηείλνπλ ζην Πρεδηαζηή λα αθνινπζήζεη κία 

ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε γηα ελεξγή κάζεζε ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φη η δελ ππάξρεη 

ρψξνο θαη γηα άιιεο επηινγέο φπσο ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Δμεξεπλψληαο ην 

πεξηβάιινλ ηνπ LAMS ν ζρεδηαζηήο αληηιακβάλεηαη φηη παξέρεηαη ν θαζνξηζκφο 

κνλνπαηηψλ μερσξηζηά γηα θάζε Δθπαηδεπφκελν θαη άιιεο αθφκε δπλαηφηεηεο ψζηε λα 

κπνξεί θάζε Δθπαηδεπφκελνο λα δηαηεξεί ην δηθφ ηνπ ξπζκφ (self-paced modes/ teachers 

guide Dalziel 2006) ζηελ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Υο έλα πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο 

ζπλεξγαηηθψλ ξνψλ  Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ θαίλεηαη  λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

βαζηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηνπο ηχπνπο Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλάδνπλ 

κε απηέο ρσξίο φκσο λα παξέρεηαη ηδηαίηεξε θαζνδήγεζε γηα ηε δνκή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

Πελαξίσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηέο θαζψο θαη ηηο θάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ Γηδαθηηθά 

Κνληέια πνπ εληάζζνληαη ζε απηέο. Ρέινο γηα θάζε κία Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηζηνίρεζήο ηεο κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ 

νη Δθπαηδεπφκελνη (Map to Competences) θάηη πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επηινγή ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη θαη κε ηνλ ηχπν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέγεηαη. 

 Έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πρεδηαζκνχ: Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Πρεδηαζκνχ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ LAMS κπνξεί λα μεθηλήζεη εθ ηνπ κεδελφο θαζψο επίζεο ήδε ππάξρνληα 

Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην LAMS κπνξνχλ λα επαλεηζαρζνχλ θαη 

λα ηξνπνπνηεζνχλ κε επθνιία ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Γελ κπνξεί φκσο λα 

εηζαρζεί θάπνην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζε άιιν ζπγγξαθηθφ 

πεξηβάιινλ αθφκε θαη αλ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ IMS LD Level A πξνδηαγξαθή πνπ θαη ην 

LAMS ππνζηεξίδεη γηα ηελ εμαγσγή αξρείνπ. Ζ πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ  

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ζπκβνιηζκφ πνπ έρεη θαζνξίζεη ν δεκηνπξγφο ηνπ ρσξίο λα 

πξνηείλεηαη θάπνην εηδηθφ ιεμηιφγην ή κία πην γεληθεπκέλε πεξηγξαθή, γεγνλφο πνπ 

δπζθνιεχεη ηελ επηινγή ήδε ππαξρφλησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ ψζηε λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην.  

 πνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε: Ζ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεηαη ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαηά ηε ζρεδίαζή απηνχ,  εζηηάδεη θπξίσο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζπγγξαθήο (Authoring help). Έλα πξφζθαην εγρείξεκα πνπ βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε είλαη ε παξνρή θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ 

κνληεινπνηείηαη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ηηο ππνζηεξίδεη. Ξξφθεηηαη γηα έλα ζπκπιεξσκαηηθφ 

πεξηβάιινλ κε ην νπνίν ζα επηθνηλσλεί ην  πεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη ζα νλνκάδεηαη 

Πρεδηαζηήο Γξαζηεξηνηήησλ(Activity Planner). Δθεί ζα κπνξεί θαλείο λα πεξηεγείηαη κέζα 

απφ νληνινγίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ άιια κέιε ηεο  Δθπαηδεπηηθήο Θνηλφηεηαο ζε 
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πξνηεηλφκελα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε κία νληνινγία 

(ontology) Δθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ξξνο ην παξφλ φκσο δελ παξέρεηαη έλα πιαίζην 

ππνζηήξημεο ηνπ ζρεδηαζηή ζε θξίζηκεο απνθάζεηο θαηά ηα βήκαηα ηεο ζρεδηαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο  ψζηε νη επηινγέο ηνπ λα ζπλάδνπλ κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζείηαη.  

 

Δηθόλα 23 Πύλζεηε Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

 

 

Δηθόλα 24 Νληνινγία πεξηγξαθήο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
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 Δγγχηεηα ζηελ πξνδηαγξαθή: Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ δεκηνπξγείηαη ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS κπνξεί λα εμαρζεί ππφ ηε κνξθή ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ ζπκβαηνχ κε ηελ 

πξνδηαγξαθή IMS LD Level A. Ξέξαλ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ 

πνπ δελ βαζίδεηαη ζηελ IMS LD πξνδηαγξαθή παξφιν πνπ επηηξέπεη ζην ζρεδηαζηή λα 

νξίζεη επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ φπσο αληίζηνηρα νξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή απηή (Γηα παξάδεηγκα ηχπνο Δθπαηδεπηηθήο  

Γξαζηεξηφηεηαο, Δξγαιεία πεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θ.ιπ). Ν δεκηνπξγφο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ρξεζηκνπνηεί πεξηγξαθέο θνληά ζην δηθφ ηνπ ιεμηιφγην θαη  απηφ 

ζέηεη σο θχξηνπο ρξήζηεο κε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. 

 Ξξνζέγγηζε ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο:  Ρν ζπγγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ LAMS δελ 

είλαη δεζκεπηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ. Ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ επηιέγνληαο λα θαζνξίζεη πξψηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ (ηνπο Ππκκεηέρνληεο Οφινπο ,ηηο δηαζηάζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ, ηελ πεξηγξαθή  ησλ Δξγαιείσλ/πεξεζηψλ αθφκε θη αλ δελ ηα 

θαζνξίζεη πιήξσο) θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζεη γξαθηθά κία γεληθφηεξε εηθφλα γηα 

ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. πάξρεη φκσο θαη ε δπλαηφηεηα κίαο πξφρεηξεο ηνπνζέηεζεο 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ επηθάλεηα ζρεδίαζεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία 

επνπηηθή εηθφλα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαη ζηε ζπλέρεη λα θαζνξηζηνχλ νη 

επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο.    

 Ξξνθίι ρξήζηε:  To LAMS απεπζχλεηαη θπξίσο ζε κε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ πνπ κπνξεί λα είλαη Δθπαηδεπηέο/ Δθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη επηζπκνχλ λα ζρεδηάζνπλ απφ έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην γηα 

ζπγθεθξηκέλεο Καζεζηαθέο Δλφηεηεο κέρξη νιφθιεξα Ζιεθηξνληθά Καζήκαηα.  

 

 

Δηθόλα 25 Κελνύ άιισλ ρξήζηκσλ ιεηηνπξγηώλ 
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Δηθόλα 26 Ξξνζνκνίσζε Ξεξηβάιινληνο Καζεηή 

 

 
 

 

3.3 Dialog Plus Toolkit (DPT) 
 

3.3.1 Ξεξηγξαθή ηνπ Dialog Plus (DPT) 

 

   Ρν Δξγαιείν Dialog Plus Toolkit (DPT) αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

DialogPlus πνπ εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πξφγξακκα Digital Libraries in the Classroom ην νπνίν  

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε  επηηξνπή Joint Information System Committee (JISC) θαη ην εζληθφ 

επηζηεκνληθφ ίδξπκα  ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ U.S. National Science Foundation (NSF).  Πην 

πξφγξακκα απηφ ζπλεξγάζηεθαλ δχν Ξαλεπηζηήκηα απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη έλα απφ ηηο 

Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο. Ξξφθεηηαη γηα κία ζπλεξγαζία ησλ University of Southampton, University of 

Leeds, θαη University of California ( Conole, 2005). 

 

   Ξξφθεηηαη γηα έλα online Δξγαιείν γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

Δθπαηδεπηψλ/Δθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο θαη Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο. Νη Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο 

(Nuggets) ζην Dialog Plus απνηεινχληαη απφ ηξία ζηνηρεία: α) ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ 

βξίζθεηαη ε Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα( Nugget), απηφ πεξηιακβάλεη ην ζέκα, ην επίπεδν 

δπζθνιίαο, ξνπο Δθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηα πξνβιεπφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ην 

πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα, β) ηελ Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε  

πνπ πηνζεηήζεθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ κνληέισλ, γ) ηηο ππνθείκελεο 
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απιέο εξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο (tasks), ησλ νπνίσλ δηεπθξηλίδνληαη ν ηχπνο, ε ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ηα ζρεηηθά Δξγαιεία θαη νη πφξνη, ε αιιειεπίδξαζε θαη νη ξφινη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θαζψο θαη νη αμηνινγήζεηο πνπ ζπλδένληα η κε ηηο  δξαζηεξηφηεηεο απηέο (Dialog 

Plus, 2009) ηαμηλνκηψλ.  Ρν Δξγαιείν ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ηαμηλφκεζε πνπ επηρεηξεί λα εμεηάζεη 

φιεο ηηο πηπρέο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε κηαο  Δθπ αηδεπηηθήο  

Γξαζηεξηφηεηαο, απφ ην παηδαγσγηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη, απφ ηε θχζε θαη 

ην είδνο ησλ εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ Δθπαηδεπφκελν. Νη 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο(Nuggets) επηηπγράλνληαη κε ηελ νινθιήξσζε κηαο ζεηξάο απιψλ 

εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ (tasks), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα πξνβιεπφκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.  Ππλεπψο ζα κπνξνχζε έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην λα ζεσξεζεί σο “Nugget” θαη νη 

απιέο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο λα ζεσξεζνχλ σο “tasks”. 

   Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ, αθήλνληαο σζηφζν ην 

πεξηζψξην ,φπσο ήηαλ θαη ε αξρηθή ζχιιεςε ηνπ, θαη ζε κε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ, δειαδή ζε επαγγεικαηίεο ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο (practitioners), κε 

θάζε νκάδα λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Αξρηθά ην Dialog Plus 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα παξέρεη έλα δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ ζε κε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ  θαζψο πξνέθπςε σο απνηέιεζκα 

ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ φπνπ αλαιχζεθε ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχλ Δθπαηδεπηηθνί/ 

Δθπαηδεπηέο δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ κε ζθνπφ ηε ζηήξημή ηνπο ζηε δεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη 

δηακνηξαζκφ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ. Υζηφζν απφ ηηο αμηνινγήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν Δξγαιείν θαίλεηαη νη κε εηδηθνί ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ λα ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηε ρξήζε ηνπ(edit4final). 

 

   Σξεζηκνπνηείηαη σο έλαο βήκα πξνο βήκα νδεγφο ψζηε λα βνεζήζεη εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε λα ιάβνπλ απνθάζεηο κε βάζε ζεσξεηηθέο αξρέο γηα ηελ αλάπηπμε 

Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ππνζηεξηθη ηθψλ Δξγαιείσλ θαη 

Δθπαηδεπηηθψλ  Ξφξσλ.  Ρν Dialog Plus κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε σο κία βάζε δεδνκέλσλ 

ππαξρφλησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ θαη παξαδεηγκάησλ θαιήο πξαθηηθήο ηα νπνία θαη 

κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα πηνζεηεζνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο.  Κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο κεραληζκφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

αλεχξεζεο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη κεηα-κνληέισλ (meta-models) γηα ηελ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε.  

 

 

3.3.2 Γηαδηθαζία ζπγγξαθήο  ζην πεξηβάιινλ ηνπ DPT  

 

Ζ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο πνπ αθνινπζείηαη ζην Δξγαιείν Dialog Plus Toolkit απνηειείηαη απφ ηα 

εμήο βήκαηα: 

 

 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηόηεηαο (Nugget). 

   Θαζνξίδνληαη ν η ίηινο ηεο Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο  (Nugget), ε Δθπαηδεπηηθή 

Ξξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη (Approach to Learning & Teaching), ε ζεκαηηθή ελφηεηα ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη (Subject), ηα πξναπαηηνχκελα (Pre- quisites),  ν ηχπνο ηνπ πεξηβάιινληνο 

κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα (Environment Type) θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο (Difficulty) πνπ 

εθηηκάηαη φηη έρεη απηή ε Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα (Nugget).  Δπηπιένλ θαζνξίδνληαη νη 

Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, ηα Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα, θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλδεζε Καζεζηαθψλ 
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Απνηειεζκάησλ κε  Δθπαηδεπηηθνχο Πθνπνχο θαη Καζεζηαθψλ Απνηειεζκάησλ κε απιέο 

εξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο. Πηελ νπζία ε Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα (Nugget) κπνξεί λα παίμεη 

θαη ην ξφιν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαζψο πεξηγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ξξνζέγγηζεο θαη ησλ ζηφρσλ απηήο , ελψ άιιεο απινχζηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο   πνπ νξγαλψλνληαη ζε κία ξνή δνκνχλ ηελ Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα 

(Nugget).  Ζ πεξηγξαθή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (Nugget) θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

Δηθόλα 27 Πεκείν εθθίλεζεο ζρεδηαζκνύ DialogPlus  

 

 

Δηθόλα 28 Δπηινγή Ρύπνπ Ξξνζέγγηζεο DialogPlus  
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Δηθόλα 29 Δπηινγή ηύπνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ξεξηβάιινληνο DialogPlus  

 

 Θαζνξηζκφο Δθπαηδεπηηθψλ Πθνπψλ: Απφ ηελ θαξηέια  Πθνπνί (Aims) δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ή  δηαγξαθήο Δθπαηδεπηηθψλ Πθνπψλ. 

 

 

Δηθόλα 30 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθώλ Πθνπώλ DialogPlus  

  

 Θαζνξηζκφο Καζεζηαθψλ Απνηειεζκάησλ(Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ): Ρα Καζεζηαθά 

Απνηειέζκαηα αληηζηνηρνχλ ζηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom  θαη νκαδνπνηνχληαη  ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: ηε γλσζηηθή (Cognitive), ζπλαηζζεκαηηθή (Affective) θαη ςπρνθηλεηηθή 

(Psychomotor). Ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ ηχπν ηνπ Καζεζηαθνχ 
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Απνηειέζκαηνο κε ηε βνήζεηα κίαο δελδξνεηδνχο δηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία ηνπ 

Bloom. 

 

 

Δηθόλα 31 Θαζνξηζκόο ηύπνπ Καζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ DialogPlus  

 

 

 Πχλδεζε Καζεζηαθψλ Απνηειεζκάησλ κε  Δθπαηδεπηηθνχο Πθνπνχο: Απφ ηελ θαξηέια 

“Map Outcomes to Aims”, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηζηνίρεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

Πηφρσλ  κε ηα Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα πνπ θαζνξίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν βήκα.  

 

 

Δηθόλα 32 Πύλδεζε Καζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ κε Δθπαηδεπηηθνύο Πθνπνύο DialogPlus 
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 Πχλδεζε Καζεζηαθψλ Απνηειεζκάησλ κε απιέο εξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο:  Απφ ηελ 

θαξηέια “Map Tasks to Outcomes”, γίλεηαη ε αληηζηνίρεζε ησλ Καζεζηαθψλ 

Απνηειεζκάησλ κε ηηο απιέο εξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο (tasks), ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

πξψηα απηέο θαζνξηζηεί.  

 

 

      Δηθόλα 33  Πύλδεζε Καζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ κε απιέο δξαζηεξηόηεηεο DialogPlus  

 

 

 Θαζνξηζκόο απιώλ εξγαζηώλ/ δξαζηεξηνηήησλ (tasks). 

 Θαζνξηζκφο Ηδηνηήησλ απιψλ εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ (tasks): Απφ ηελ θαξηέια 

Ηδηφηεηεο (Properties) θαζνξίδνληαη ην Όλνκα (Name), ε δηάξθεηα (Length),  ν Ρχπνο 

(Type), ε Ρερληθή (Technique), θαη νη Αιιειεπηδξάζεηο  (Interactions) πνπ αθνξνχλ ηελ 

απιή εξγαζία/δξαζηεξηφηεηα (task).  
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Δηθόλα 34 Θαζνξηζκόο ηδηνηήησλ θαη ηύπνπ απιώλ δξαζηεξηνηήησλ DialogPlus  

 

 

 

Δηθόλα 35 Θαζνξηζκόο Ρερληθήο απιώλ δξαζηεξηνηήησλ DialogPlus  
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Δηθόλα 36 Θαζνξηζκόο ηύπνπ αιιειεπίδξαζεο απιώλ δξαζηεξηνηήησλ DialogPlus  

 

 Θαζνξηζκφο ησλ Ππκκεηερφλησλ Οφισλ: Δπηιέγνληαη ν ηχπνο ηνπ Ππκκεηέρνληα Οφινπ 

θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ. 

 

 

Δηθόλα 37 Ξεξηγξαθή Οόισλ DialogPlus 
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 Θαζνξηζκφο Δξγαιείσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ: Θαζνξίδνληαη ην Όλνκα (Name) θαη ν 

Ρχπνο (Type), γηα θάζε Δξγαιείν θαη Δθπαηδεπηηθφ Ξφξν, ελψ ππάξρεη αθφκα ε 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη θαζέλα απφ απηά.  

 

 

Δηθόλα 38 Ξεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθώλ Ξόξσλ DialogPlus  

 

 

Δηθόλα 39 Ξεξίιεςε πεξηγξαθήο απιώλ δξαζηεξηνηήησλ DialogPlus  
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 Καζνξηζκόο  ηξόπνπ Αμηνιόγεζεο: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο γηα ηελ Αμηνιφγεζε 

κίαο εξγαζίαο/ δξαζηεξηφηεηαο. Πηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ν ηχπνο Αμηνιφγεζεο θαη 

θαζνξίδεηαη ε ηερληθή πινπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη: “Άζθεζε” 

(Exercise), Έθζεζε (Essay) θ.ιπ.  

 

   Δηθόλα 40 Θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ αμηνιόγεζεο ηεο απιήο δξαζηεξηόηεηαο DialogPlus  

 

 

 

 Θαζνξηζκόο ξνήο απιώλ εξγαζηώλ/δξαζηεξηνηήησλ. 

   Ζ ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηελ θαξηέια ησλ “Learning Outcomes”  

επηιέγνληαο“Create new Outcome”. Πηε ζπλέρεηα απφ ηελ θαξηέια “Task” ζπκπιεξψλνληαο ζην 

πεδίν“Specify the Sequence for these tasks” ηελ επηζπκεηή ξνή δξαζηεξηνηήησλ. Γηαθνξεηηθά νη 

δξαζηεξηφηεηεο κπαίλνπλ απηφκαηα ζε ιίζηα θαη δηαηεξνχλ ηε ξνή κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηε ιίζηα. 
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Δηθόλα 41 Δπεμεξγαζία απιώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαζνξηζκόο ξνήο DialogPlus  

 

 

 

 

3.3.3  Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο  

 

 Απνζήθεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Nuggets) θαη ησλ απιψλ 

εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ (tasks): Πε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηγξαθήο ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα απνζήθεπζε ηεο πεξηγξαθήο 

ζηνλ server ηνπ Δξγαιείνπ. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ ζε 

ςεθηαθή κνξθή γηα επεμεξγαζία ζηνλ πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Ζ 

κνλαδηθή επηινγή ηνπ ρξήζηε είλαη λα απνζεθεχζεη ην αξρείν ππφ κνξθή .html ρσξίο λα 

κπνξεί λα ην επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ ρσξίο ζχλδεζε ζην Δξγαιείν. 

 Ρξνπνπνίεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Nuggets) θαη ησλ απιψλ 

εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ (tasks):  πάξρεη δπλαηφηεηα γηα ηξνπνπνίεζε ηεο πεξηγξαθήο 

ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (Nugget) φζν θαη ησλ απιψλ δξαζηεξηνηήησλ (tasks) 

πνπ ηελ απνηεινχλ αλνίγνληαο θαη πάιη ην αξρείν πνπ έρεη αξρηθά δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ 

ζχλδεζκν “List All Nuggets” θαη επηιέγνληαο ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν.  

 Δμαγσγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (Nugget) ζε κνξθή IMS LD:   Ζ Δμαγσγή ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (Nugget) ζε IMS LD Level A είλαη δπλαηή 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “Save as IMS LD”, φπνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν πνπ 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηνλ πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε.  
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Δηθόλα 42 Δμαγσγή ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ζε κνξθή IMS LD DialogPlus  

 

 Ξξνεπηζθφπεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Nuggets) θαη ησλ απιψλ 

εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ (tasks):  Δπηιέγνληαο “ View current nugget” ν ζρεδηαζηήο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα κίαο επνπηηθήο εηθφλαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ψζηε λα εληνπίζεη ηπρφλ ιάζε θαη παξαιείςεηο.  

 

                 

               Δηθόλα 43 Ξξνεπηζθόπεζε ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ DialogPlus  
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Δηθόλα 44 Ξξνεπηζθόπεζε δξαζηεξηνηήησλ ξνήο  DialogPlus  

 

 

 

 Αλαδήηεζε Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Nuggets) θαη απιψλ εξγαζηψλ / 

δξαζηεξηνηήησλ (tasks):  Πηελ αξρηθή πεξηγξαθή ηνπ Δξγαιείνπ αλαθέξζεθε φηη κία απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηνπ είλαη θαη σο βάζε δεδνκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

θαη παξαδεηγκάησλ θαιήο πξαθηηθήο. Απηή ηνπ ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ κεραληζκφ αλαδήηεζεο ηνπ Δξγαιείνπ είηε πξφθεηηαη γηα 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο είηε γηα απιέο εξγαζίεο  / δξαζηεξηφηεηεο. ηα εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα (Nuggets) θαη νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αλαδεηεζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δξγαιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαηλνχξησλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κφλν κέζσ ηνπ Δξγαιείνπ.  
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      Δηθόλα 45 Αλαδήηεζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη απιώλ δξαζηεξηνηήησλ DialogPlus  

 

 Δλλνηνινγηθφο ράξηεο (Concept mapping): Ρν Δξγαιείν πεξηέρεη έλα γεληθεπκέλν 

ελλνηνινγηθφ ράξηε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο. Απηφο έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ 

εθαξκνγή «Concept Vista»  ηνπ  Penn State University. Κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

απηήο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν ρξήζηεο ηνλ γεληθεπκέλν ελλνηνινγηθφ ράξηε ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

Δηθόλα 46 Γεληθεπκέλνο ελλνηνινγηθόο ράξηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο  
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Δηθόλα 47 Θαζνδεγεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε από ηε βηβιηνζήθε  ηνπ 

DialogPlus 

 

 

 

 

Δηθόλα 48 Δπεμήγεζε ησλ όξσλ ηεο ηαμηλνκίαο DialogPlus  
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3.3.4 Ζ ηαμηλνκία DialogPlus Learning Activity Taxonomy 

  

   Ζ ηαμηλνκία DialogPlus (Conole & Fill 2005) έρεη σο ζηφρν λα ζπιιάβεη ηη  ζρεδηάδνπλ επί ηνπ 

παξφληνο  νη εκπιεθφκελνη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκφ  θαη απηφ λα  ζεσξεζεί  

σο ε  αθεηεξία ηνπο.  Ζ ηαμηλνκία απηή απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ζηνηρείσλ πνιχ 

κεγαιχηεξν απφ άιιεο ηαμηλνκήζεηο θαη είλαη πεξίπινθε θαζψο απνζθνπεί ζηελ πιήξε θαη ηε 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  Ρν πιενλέθηεκα ηεο ηαμηλνκίαο απηήο είλαη 

φηη ε γιψζζα πεξηγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θνληά ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπν ηνχλ 

Δθπαηδεπηηθνί/Δθπαηδεπηέο, νη νπνίνη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ πιεζπζκφ πνπ εκπιέθεηαη ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ.    

   Ζ Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα ζηελ ηαμηλνκία DialogPlus (Conole & Fill 2005) απνηειείηαη απφ 

ηξία ζηνηρεία: 

1. Ρν πιαίζην (context) κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη. Απηφ πεξηιακβάλεη ην ζέκα (subject), 

ηνπο  ζθνπνχο (Aims), ηα πξναπαηηνχκελα ( Pre – requisites), ην επίπεδν  δπζθνιίαο (Difficulty), 

ηα πξνβιεπφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (learning outcomes), ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη (Time) 

θαη ην πεξηβάιινλ (Environment)  εληφο ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα.  

2. Ρηο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (learning and teaching approaches) πνπ εγθξίζεθαλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο  θαη ησλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ.  

 3.  Ρηο εξγαζίεο (tasks), γηα ηηο νπνίεο  δηεπθξηλίδνληαη : ν ηχπνο (Type) δειαδή ην ηη θάλεη 

θάπνηνο (What)) , νη ηερληθέο (Technique) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δειαδή πψο ην θάλεη (How), νη 

εκπιεθφκελνη ξφινη (Roles) δειαδή πνηνο ην θάλεη (Who),  ν ηχπνο αιιειεπίδξαζεο (Interaction 

Type) δειαδή αλ πξφθεηηαη γηα ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα, ηα   

Δξγαιεία θαη νη πφξνη (Tools & Resources),  ν ηχπνο αμηνιφγεζεο  (Assessment Type) . 

   Ζ ηαμηλνκία DialogPlus  ρξεζηκνπνηήζεθε  ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Learning Activity Design 

In Education (LADiE) κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ JISC. Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ ε 

αλάπηπμε κίαο βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ εχξνπο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

κπνξεί λα επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη Δθπαηδεπηηθν ί/Δθπαηδεπηέο ηεο θαζεκεξηλήο πξάμεο 

θαη ε αληηζηνίρηζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζρεηηθέο ηερλνινγίεο (ππεξεζίεο θαη Δξγαιεία),  

επηδηψθνληαο παξάιιεια ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ πεδίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ. Κέζα 

απφ κειέηεο πεξηπηψζεσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηαμηλνκία απηή, 

αλαπηχρζεθε ην  κνληέιν πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ  The Learning Activity 

Reference Model  (LARM). Ρν LARM παξέρεη κία δηαδηθαζία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

απνηειεζκαηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ, απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, κέζσ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ, σο ηελ αλάιπζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ (LADiE project report 2005).  

   Ζ  ρξήζε ηεο  DialogPlus Learning Activity Taxonomy  γηα ηελ πεξηγξαθή  ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

Γξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

παηδαγσγηθά ηεθκεξησκέλνη.  
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3.3.5  Ππκπεξάζκαηα γηα ην DPT  

 

   Κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δξγαιείνπ DialogPlus Toolkit (DPT) 

πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ απφ ην Δξγαιείν. Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηαμηλνκεκέλα ,κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε 

πνπ έρεη παξνπζηαζηεί απφ ηνλ Koper (Koper 2001), ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην 

Δξγαιείν DialogPlus Toolkit (DPT).  

 Ξξνζέγγηζε ηνπ Πρεδηαζκνχ: Ρν Dialog Plus Toolkit (DPT) επηηξέπεη θαη ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ Πρεδηαζκνχ (top-down approach)  αιιά θαη ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ Πρεδηαζκνχ(bottom-up approach). Δπηηξέπεη ηελ  

πξνζέγγηζε ηνπ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ Πρεδηαζκνχ (top-down approach), θαζψο ν 

ζρεδηαζηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ην Ξξφηππν 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην, φπσο  ε Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε, ην ζέκα, ηα πξναπαηηνχκελα, 

ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Πθνπνχο, ηα Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηκέξνπο ιεπηνκεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο απιέο 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Ζ 

εθθίλεζε ηνπ Πρεδηαζκνχ είλαη εθηθηή θαη απφ ην ρακειφηεξν επίπεδν. Κπνξεί θαλείο λα 

μεθηλήζεη ηνλ Πρεδηαζκφ θαζνξίδνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε κία απιή Δθπαηδεπηηθή  

Γξαζηεξηφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο λα πξνθχςεη ην 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Θαηφπηλ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ 

ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην, ππνζηεξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απφ θάησ 

πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε ζην Πρεδηαζκφ (bottom-up approach). Ζ ηειεπηαία φκσο 

δηαδηθαζία πεξηπιέθεηαη εληείλνληαο ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηνπ Πρεδηαζκνχ κε ην Δξγαιείν 

Dialog Plus Toolkit.  

 Κνληεινπνίεζε κε βάζε ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην:  Ρν Δξγαιείν απηφ θαίλεηαη  

λα ιακβάλεη ππφςε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηνπο ηχπνπο Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλάδνπλ κε απηέο. Κε ηε βνήζεηα ηεο ηαμηλνκίαο ν ζρεδηαζηήο 

κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί κέζα απφ θαηεγνξίεο 

θαη ππνθαηεγνξίεο βαζηζκέλεο ζηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζηα αληίζηνηρα 

κνληέια κάζεζεο. Ρέινο γηα θάζε κία Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αληηζηνίρεζήο ηεο κε ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Πθνπνχο θαη ηα αλακελφκελα Καζεζηαθά 

Απνηειέζκαηα, ηα ηειεπηαία κάιηζηα βαζίδνληαη ζηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom. πάξρεη 

θαζνδήγεζε θαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζηάδην ηεο Αμηνιφγεζεο θαη κάιηζηα 

πξνηείλνληαη απφ ην Δξγαιείν ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη θαη ηερληθέο. Δπηπιένλ ζηνλ 

θαζνξηζκνχ θάζε βήκαηνο ππάξρεη αληίζηνηρε βηβιηνζήθε (π.ρ. Outcome Library,  L&T 

Library θ.ιπ.) δπλαηφηεηα επηπιένλ πιεξνθνξηψλ, κία ζχληνκε επεμήγεζε πνπ αθνξά 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βήκαηνο θαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία.  

 Έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πρεδηαζκνχ:  Ζ  δξαζηεξηφηεηα ηνπ Πρεδηαζκνχ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ DPT κπνξεί λα μεθηλήζεη εθ ηνπ κεδελφο θαζψο επίζεο ήδε ππάξρνληα 

Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην DPT, απφ ηνλ ίδην φκσο ρξήζηε, 

κπνξνχλ λα  ηξνπνπνηεζνχλ κε επθνιία ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Γελ κπνξεί 

φκσο λα επεμεξγαζηεί θάπνην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ άιινλ 

ρξήζηε ή ζε άιιν ζπγγξαθηθφ πεξηβάιινλ αθφκε θαη αλ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ IMS LD 

Level A πξνδηαγξαθή πνπ θαη ην DPT ππνζηεξίδεη γηα ηελ εμαγσγή αξρείνπ. Ζ πεξηγξαθή 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ  γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Δξγαιείνπ 
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θαζνδεγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ πξνο κία πην γεληθεπκέλε 

πεξηγξαθή, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη κε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. 

Ξαξάιιεια είλαη δπλαηή  ε ρξήζε ειεχζεξνπ πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ, νπφηε αθφκε θαη νη κε 

Δηδηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο ιεμηιφγην γηα θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

 πνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε: Ζ θαζνδήγεζε θαη ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηνλ 

δεκηνπξγφ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαηά ηε ζρεδίαζή απηνχ ππάξρεη κε ηηο εμήο 

κνξθέο: α) ππνζηήξημε ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζπγγξαθήο θαη 

ζηελ επεμήγεζε ηεο ηαμηλνκίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο νδεγνχ ρξήζηε 

(User Guide) θαη κέζσ ελφο αληίζηνηρνπ εηθνληδίνπ γηα θάζε βήκα θαη β) παηδαγσγηθφ 

πιαίζην ππνζηήξημεο ηνπ ζρεδηαζηή ζε θξίζηκεο απνθάζεηο θαηά ηα βήκαηα ηεο 

ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο  ψζηε νη επηινγέο ηνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ζεσξεηηθέο αξρέο 

ηεο κάζεζεο, παξέρνληαο ηελ αληίζηνηρε βηβιηνζήθε (π.ρ. Outcome Library,  L&T Library 

θ.ιπ.) δπλαηφηεηα επηπιένλ πιεξνθνξηψλ, κία ζχληνκε επεμήγεζε πνπ αθνξά ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βήκαηνο θαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία.  

 Δγγχηεηα ζηελ πξνδηαγξαθή: Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ δεκηνπξγείηαη ζην DPT κπνξεί 

λα εμαρζεί ππφ ηε κνξθή ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ ζπκβαηνχ κε ηελ πξνδηαγξαθή IMS LD . 

Ξέξαλ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ βαζίδεηαη ζηελ IMS 

LD πξνδηαγξαθή παξφιν πνπ επηηξέπεη ζην ζρεδηαζηή λα νξίζεη επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ φπσο αληίζηνηρα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή απηή 

(Γηα παξάδεηγκα ηχπνο Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο, Δξγαιεία πεξεζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θ.ιπ.).  

 Ξξνζέγγηζε ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο:   Ρν ζπγγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ DPT δελ είλαη 

δεζκεπηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ. Ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ επηιέγνληαο λα θαζνξίζεη πξψηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ (ηνπο Ππκκεηέρνληεο Οφινπο ,ηηο δηαζηάζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ, ηελ πεξηγξαθή  ησλ Δξγαιείσλ/πεξεζηψλ αθφκε θη αλ δελ ηα 

θαζνξίζεη πιήξσο) θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζεη κία γεληθφηεξε πεξηγξαθή γηα ην 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην, αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Πεκεηψλεηαη ζεκαληηθφο βαζκφο 

δπζθνιίαο ζηελ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε ζε φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

Δξγαιείνπ.   

 Ξξνθίι ρξήζηε: Ρν Δξγαιείν Dialog Plus Toolkit (DPT) αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ DialogPlus (JISC/NSF), γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ βήκα πξνο βήκα 

ππνζηήξημε κε εηδηθψλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ ψζηε λα βνεζεζνχλ ζε ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ επεμεξγαζία θαη ηνλ δηακνηξαζκφ 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ. Υζηφζν ε ρξήζε ηεο ηαμηλνκίαο θαη φρη ειεχζεξνπ 

ιφγνπ θαίλεηαη θαη απφ αληίζηνηρεο αμηνινγήζεηο ηνπ Δξγαιείνπ (ζηηο νπνίεο ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα), λα δηεπθνιχλεη πεξηζζφηεξν εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ.   
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3.4  Phoebe Pedagogic Planner  
 

3.4.1 Ξεξηγξαθή ηνπ Phoebe Pedagogic Planner  
 

   Ρν Δξγαιείν Phoebe Pedagogic Planner αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ελφο έξγνπ πνπ εληάζζεηαη 

ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Design for Learning θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε δηεζλή επηηξνπή 

JISC.  Γηα ην έξγν απηφ ζπλεξγάζηεθαλ ε κνλάδα  Technology-Assisted Lifelong Learning Unit 

(TALL) ηνπ University of Oxford θαη ην  ηκήκα Department for Continuing Education and the 

Learning Technologies Group  ηνπ  Oxford University Computing Services (OUCS) ( Phoebe 

evaluation  report, 2009) . 

    Ξξφθεηηαη γηα έλα  παηδαγσγηθφ Δξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ παγθφζκην 

ηζηφ (web-based). Γεκηνπξγήζεθε κε  ζθνπφ λα απνηειέζεη κία  εθαξκνγή πνπ θαζνδεγεί 

Δθπαηδεπηηθνχο/ Δθπαηδεπηέο  κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ησλ Δθπαηδεπη ηθψλ Πελαξίσλ γηα κηα 

νιφθιεξε ελφηεηα θαη / ή κία αηνκηθή ζπλεδξία κάζεζεο (δειαδή, έλα ηκήκα εθκάζεζεο ζε 

γεληθέο γξακκέο ηζνδχλακν κε κάζεκα, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα,  ή πξαθηηθήο). Ππγθεληξψλεη ηηο 

βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ, φπσο θαζνδήγεζε, θαηαγξαθή ηδεψλ θαη 

απαηηήζεσλ, ζρεδηαζκφ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ, δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλζέηνπλ κία καζεζηαθή εκπεηξία. Ξξνζθέξεη ηφζν επέιηθηεο φζν θαη θαζνδεγνχκελεο 

δηαδξνκέο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, θαη παξέρεη πξφζβαζε ζε έλα επξχ θάζκα απφ  

κνληέια,  κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη παξαδείγκαηα θαηλνηφκσλ Δθπαηδεπηηθψλ  Πελαξίσλ. 

(Phoebe, 2009).  Ρν Δξγαιείν αλαπηχρζεθε σο απάληεζε ζηελ πξφθιεζε ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο απφ Δθπαηδεπηηθνχο/ Δθπαηδεπηέο,  θαζψο ε έληαμε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε έρεη πξνεθηάζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο πξαθηηθήο ηνπο (Phoebe Final Report 

,JISC, 2009).  

   Ζ νκάδα ρξεζηψλ ζηελ νπνία  εζηηάδεη ην Δξγαιείν είλαη νη Δθπαηδεπηηθνί/Δθπαηδεπηέο ηεο 

θαζεκεξηλήο πξάμεο αλ θαη αξρηθά αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο/Δθπαηδεπηέο πνπ 

εξγάδνληαη ζε βαζκίδεο κεηαγελέζηεξεο απφ ηελ βαζηθή ππνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε (ACL: Adult 

and community learning, FE: Further Education, HE: Higher Education) (Phoebe 2009), ελψ 

αλαγλσξίδεη φηη έλαο πνιχ κεγαιχηεξνο αξηζκφο ρξεζηψλ ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε 

θαη ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί απφ έλα ηέηνην Δξγαιείν Phoebe Final Report ,JISC, 2009).  

Νη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο Phoebe Pedagogic Planner είλαη:  

 Γεκηνπξγία/ Ρξνπνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ. Ρν Δξγαιείν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ.  

 Γεκηνπξγία ή ρξήζε ππαξρφλησλ πξνηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ. πάξρεη ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ απφ απνζεθεπκέλα πξφηππα 

πξνηεηλφκελα απφ ην Δξγαιείν ή απφ πξφηππα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ άιινπο ρξήζηεο. 

 Γηακνηξαζκφο Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ θαη πξνηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ.  Θάζε 

ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θνηλνπν ηήζεη ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ή πξφηππν πνπ 

δεκηνχξγεζε. Έηζη ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην εληάζζεηαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ θαη είλαη 

δηαζέζηκν πξνο αλαδήηεζε θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ηνπ 

Δξγαιείνπ.  
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Δηθόλα 49 Αξρηθή Νζόλε Phoebe 

 

 

 

 Ξαηδαγσγηθή θαζνδήγεζε. Ξαξέρεηαη έλαο πιήξεο νδεγφο φπνπ παξέρεηαη ππνζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε γηα θάζε βήκα ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ επηινγή Δθπαηδεπηηθήο 

Ξξνζέγγηζεο θαη Γηδαθηηθψλ Κνληέισλ, ηνλ  θαζνξηζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

Γξαζηεξηνηήησλ, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ Δξγαιείσλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ  ζε θάζε βήκα ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Γηαρείξηζε πξνηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ ή Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ. Ζ αλαδήηεζε, 

αληηγξαθή, δηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ πξνηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ θαη ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ θαζίζηαληαη δπλαηέο κε απιφ θαη εχθνιν ηξφπν.  
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3.4.2 Γηαδηθαζία ζπγγξαθήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Phoebe 

Pedagogic Planner 
 

   Ζ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο κε ην ζην πεξηβάιινλ ηνπ Phoebe Pedagogic Planner απνηειείηαη απφ 

ηα παξαθάησ βήκαηα:  

 

 Δπηινγή Ξξόηππνπ πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ ή Δθπαηδεπηηθνύ 

Πελαξίνπ. 

   Ν ζρεδηαζηήο θαιείηαη λα επηιέμεη ην Ξξφηππν πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πάλσ ζην 

νπνίν ζα ρηίζεη ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. Ρν Δξγαιείν παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε πξφηππα πνπ πξνηείλνληαη απφ ην ίδην ην Δξγαιείν ε ζε 

πξφηππα πνπ πξνηείλνληαη απφ άιινπο ρξήζηεο. Κπνξεί αθφκε λα επηιέμεη έλα ήδε ππάξρνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην δηθφ ηνπ ή άιινπ ρξήζηε ψζηε λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο 

δηαηεξψληαο φπνηα ζηνηρεία εθείλνο ζεσξεί ρξήζηκα. Πηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα δψζεη έλα ηίηιν 

θαη κία πεξηγξαθή γηα ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ πξφθεηηαη λα ζρεδηαζηεί. Γηα ηελ πεξηγξαθή 

πνπ αθνινπζεί έρεη γίλεη επηινγή ηνπ πξνηχπνπ Full design template πνπ απνηειεί έλα εθηελέο 

ιεπηνκεξέο πξφηππν Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ παξέρεηαη απφ ην Δξγαιείν. 

 

 

Δηθόλα 50 Γεκηνπξγία λένπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ από Ξξόηππα πεξηγξαθήο Phoebe  
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Δηθόλα 51 Αλαδήηεζε Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ από ηε ζπιινγή ηνπ Phoebe  

 

 

Δηθόλα 52 Δπηινγή Ξξνηύπνπ πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ Phoebe  

 

 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ/Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθνύ 

πιαηζίνπ (Contextual Information). 

   Θαηά ην βήκα απηφ δίλεηαη ε πεξηγξαθή γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ     Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ. Δδψ θαζνξίδνληαη: Ν ηίηινο θαη ν ζπγγξαθέαο ,πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην 

ζέκα/κάζεκα, ρξνλνδηάγξακκα, πξνζσπηθφ, ηνπνζεζία, ζέκαηα γηα πγεία θαη αζθάιεηα. Δπίζεο 

θαζνξίδνληαη νη Δθπαηδεπηηθνί Πθνπνί θαη αληηθεηκεληθνί Δθπαηδεπηηθνί Πηφρνη, ηα αλακελφκελα 
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Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα, ηα πξναπαηηνχκελα/λεο πξνζφληα/γλψζεηο, νη Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη 

ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ν Δθπαηδεπηηθφο/Δθπαηδεπηήο θαη ζρεηηθέο κε απηνχο ζεκεηψζεηο, νη 

Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη πνπ παξέρνληαη απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα θαη απφ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ (curriculum documentation) ζπλνδεπφκελνη απφ ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο θαη ηέινο ε 

Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη.  

 

 

Δηθόλα 53 Νζόλε ζρεδίαζεο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ- Γεληθέο πιεξνθνξίεο Phoebe  

 

 

 

Δηθόλα 54 Θαζνδήγεζε γηα ηα Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα Phoebe  
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Δηθόλα 55 Θαζνδήγεζε γηα ηελ επηινγή Δθπαηδεπηηθήο Ξξνζέγγηζεο θαη Ρερληθήο Phoebe 

 

 

 Αμηνιόγεζε (Assessment). 

   Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο πξνζδηνξίδνληαη ν ηχπνο αμηνιφγεζεο, ηα θξηηήξηα ηεο 

αμηνιφγεζεο, ε πξνζεζκία αμηνιφγεζεο, ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηε βαζκνινγηθή επίδνζε θαη άιιεο 

ζεκεηψζεηο πνπ κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ.  

 

 

Δηθόλα 56 Ξεξηγξαθή θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ Phoebe 
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 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπνκέλσλ (The students). 

    Θαηά ην βήκα απηφ θαζνξίδνληαη: Ν αξηζκφο Δθπαηδεπνκέλσλ, ηππηθέο παξαλνήζεηο, 

καζεζηαθά ζηπι ,πεξηγξάθνληαη ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζε 

θάπνηνπο απφ ην ζχλνιν ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ δίλνληαη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ζε 

πξαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζε δεμηφηεηεο Δθπαηδεπνκέλσλ. Αθφκε πεξηγξάθνληαη 

άιιεο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ νη Δθπαηδεπφκελνη θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ή λα 

ζπληειέζνπλ  ζεηηθά ζηελ εμέιημε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ αλ νξγαλσζνχλ Δθπαηδεπηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά απηψλ ησλ εκπεηξηψλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

 

 

Δηθόλα 57  Ξεξηγξαθή θαη θαζνδήγεζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ Phoebe 

 

 

 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθώλ  Γξαζηεξηνηήησλ (Learning Activities). 

   Ρν Δξγαιείν θαηεγνξηνπνηεί ηηο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία ζε έμη ηχπνπο:  

 Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο (Preparation activities).  Ξξφθεηηαη γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο θαη νινθιεξψλνληαη απφ απηνχο 

πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ. Γηα παξάδεηγκα αλάγλσζε ελφο 

Θεθαιαίνπ, έξεπλα γηα ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ θ.ιπ. Γηα θάζε ηέην ηνπ 

ηχπνπ Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα θαζνξίδνληαη ν ηίηινο  (title) θαη ε θχζε ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο (Nature of the activity) πνπ ζεκαίλεη θαζνξηζκφο  ηεο 

ηερληθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (φπσο γηα παξάδεηγκα θαηαζθεπή λνεηηθψλ ραξηψλ), νη 

επηινγέο πνπ δίλνληαη ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο θ.ιπ. Δπηπιένλ 

θαζνξίδνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Associated learning outcomes) πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ απηήλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απφ ην πεδίν πνπ νξίζηεθαλ 
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θαη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην θαζψο επίζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο (Length). Αθφκε 

πξνζδηνξίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο Οφινη (Individual /pair/ group work?), ελψ ην Δξγαιείν 

παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο ζρεδηαζηέο ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε  

ην θξηηήξην δεκηνπξγίαο  ησλ Νκάδσλ Δθπαηδεπνκέλσλ θ.ιπ. Ρέινο πεξηγξάθνληαη νη 

Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο ( Resources needed).  

 

 Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα (Activity)/Ονή Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ (The 

sequence of Αctivities): Νη Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζε 

κία ξνή κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ξεξηερνκέλνπ, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ή αλάινγα κε ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη. Ρν Δξγαιείν πξνηείλεη θάπνηεο δπλαηέο ξνέο 

Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ φπσο: γξακκηθή ξνή (linear sequence) φπνπ νη 

Δθπαηδεπφκελνη εξγάδνληαη ζε κία απζηεξή ξνή, ξνή κε βξφρνπο επαλάιεςεο(sequence 

with a loop) φπνπ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα επαλαιακβάλνληαη ή νη Δθπαηδεπφκελνη 

επαλαιακβάλνπλ θάπνηεο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο γηα ελίζρπζή ηνπο, ξνή κε 

δηαθιαδψζεηο (branching) φπνπ νη Δθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ κνλνπαηηψλ, θαη ηέινο ρσξίο ξνή (unordered activities) φπνπ νη 

Δθπαηδεπφκελνη νινθιεξψλνπλ φιεο ή έλα κέξνο απφ ηηο ππάξρνπζεο Δθπαηδεπηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο. Ζ επηζπκεηή ξνή κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ηελ κεηαθίλεζή ηνπο πξνο ηα 

πάλσ ή πξνο ηα θάησ απφ ηα αληίζηνηρα θνπκπηά ελεξγεηψλ θαζψο θαη κε αληηγξαθή θαη 

επηθφιιεζή ηνπο κεηαμχ άιισλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ. Ν ηξφπνο εκθάληζήο 

ηνπο  ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία πνπ ζρεδηάζηεθε θαλεξψλεη θαη ηε ξνή πνπ 

θαζνξίζηεθε.  Γηα ηηο θχξηεο απηέο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο (Activities), πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε ξνή θαζνξίδνληαη ηα παξαθάησ: ν ηίηινο(title) θαη ε θχζε ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο (Nature of the activity) πνπ ζεκαίλεη θαζνξηζκφο  ηεο 

ηερληθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (φπσο γηα παξάδεηγκα θαηαζθεπή λνεηηθψλ ραξηψλ), νη 

επηινγέο πνπ δίλνληαη ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο θ.ιπ. Δπηπιένλ 

θαζνξίδνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Associated learning outcomes) πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ απηήλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απφ ην πεδίν πνπ νξίζηεθαλ 

θαη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην θαζψο επίζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο (Length). Αθφκε 

πξνζδηνξίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο Οφινη (Individual /pair/ group work?/ Teachers Role), 

ελψ ην Δξγαιείν παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο ζρεδηαζηέο ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε  ην θξηηήξην δεκηνπξγίαο  ησλ Νκάδσλ Δθπαηδεπνκέλσλ, ηη 

αθξηβψο δεηείηαη λα θάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θ.ιπ. Δπηπιένλ ζην πεδίν ππνζηήξημε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε (support and feedback), δίλεηαη κία πεξηγξαθή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηεο νπφηε θαη πξνθχπηνπλ νη Δθπαηδεπηηθέο   Γξαζηεξηφηεηεο 

Αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Ρέινο πεξηγξάθνληαη νη Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη ( 

Resources needed) πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο.  



117 

 

 

Δηθόλα 58 Γηαθνξεηηθνί ηύπνη ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Phoebe 

 

 

 Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο Αμηνιφγεζεο (Assessed activities):  Νη Δθπαηδεπηηθέο 

απηέο Γξαζηεξηφηεηεο εγγπψληαη ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Νη  Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο Αμηνιφγεζεο πξνθχπηνπλ φηαλ ζην 

πεδίν ππνζηήξημε θαη αλαηξνθνδφηεζε (support and feedback) ησλ Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ (Activities), δίλεηαη κία πεξηγξαθή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο  

Γξαζηεξηφηεηαο (Activity). 

 

 

Δηθόλα 59 Θαζνδήγεζε γηα ηελ Ρερλνινγία πνζηήξημεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 
Phoebe 

 

http://phoebe-guidance.conted.ox.ac.uk/attachment/wiki/PhoebeFiles/SequenceStructures10Jan07.JPG
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 Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο  πνπ έπνληαη ηεο ξνήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ (Follow-up activities):  Νη Γξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ αμηνινγνχληαη αιιά 

πξνηείλνληαη γηα λα επηηειεζηνχλ απφ ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ππφινηπσλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ξνήο πνπ ζρεδηάζηεθε. Ρα πεδία γηα ηελ 

πεξηγξαθή απηψλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ είλαη: ν ηίηινο(title), ε θχζε ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο (Nature of the activity), ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ (Associated learning outcomes) , ε δηάξθεηα ηεο 

(Length), νη ζπκκεηέρνληεο Οφινη (Individual /pair/ group work?), νη Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη 

πνπ ζα απαηηεζνχλ  γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ( Resources needed), ηα νπνία 

ζπκπιεξψλνληαη φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.  

 Ξξφζζεηεο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο (Additional activities)/ Δπέθηαζε θαη ελίζρπζε 

(Extension and reinforcement):  Απηέο νη Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο  πξνηείλνληαη σο 

δξαζηεξηφηεηεο επέθηαζεο γηα ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο κε πςειή απφδνζε ή σο 

εληζρπηηθέο γηα ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο. Νη 

δηαζηάζεηο πεξηγξαθήο ηνπο θαζνξίδνληαη φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ  γηα ηηο θχξηεο 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο (Activity).  

 Δλαιιαθηηθέο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο (Alternative activities)/Πρέδην επείγνπζαο 

επέκβαζεο (Contingency Plan): Ζ ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνξά 

πεξηπηψζεηο φπνπ απξφβιεπηεο ζπλζήθεο πξνθχπηνπλ. Νπζηαζηηθά ν ζρεδηαζηήο θαιείηαη 

λα πξνβιέςεη ελδερφκελεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα αλαηξέςνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο δεκηνπξγψληαο απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο.   

 Αλαζηνραζκφο  ζρεηηθά κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία :  Ξξφθεηηαη γηα ζρνιηαζκφ ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίζηεθαλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Γηαδηθαζίαο κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε κίαο εθπαηδεπηηθήο 

θαηάζηαζεο. Ρα ζρφιηα απηά κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζήζεθε, ηελ επίηεπμε ή κε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ηνπο ηχπνπο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέρζεθαλ, ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο θ.ιπ. Ρν Δξγαιείν πξνζθέξεη 

θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηε ζπγγξαθή ησλ ζρνιίσλ αλαζηνραζκνχ.    

 



119 

 

 

Δηθόλα 60 Θαζνδήγεζε ζε θάζε βήκα ηνπ ζρεδηαζκνύ Phoebe 

 

 

 

3.4.3 Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο 

 

   To Phoebe tool σο ηερλνινγηθφ Δξγαιείνπ θαη δηαρείξηζεο πξνηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ 

δηαζέηεη αθφκε κεξηθέο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

 Απνζήθεπζε: Απηφκαηε απνζήθεπζε θάζε θνξά πνπ επεμεξγάδεζηε ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην ζην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ.  

 Δηζαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ: Ζ εηζαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ είλαη δπλαηή απφ 

αξρείν XML ην νπνίν φκσο έρεη δεκηνπξγεζεί ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ ίδηνπ ηνπ Δξγαιείνπ 

πξνεγνπκέλσο.  

 Ρξνπνπνίεζε: Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ή ην Ξξφηππν πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ θαη ν ρξήζηεο λα πξνζαξκφζεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν 

απηψλ ζε λέεο αλάγθεο. 

 Δμαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ:  Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ή ηνπ 

Ξξνηχπνπ πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ππάξρνπλ ηξεηο επηινγέο. 

α) Δμαγσγή σο αξρείν XML. 

β) Αληηγξαθή Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ απφ ηελ  πεξηνρή ζρεδίαζεο ( Design area) θαη 

επηθφιιεζε ζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ.  

γ) “Απνζήθεπζε σο…” απφ ηνλ θπιινκεηξεηή.  
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 Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαη Ξξνηχπσλ πεξηγξαθήο: Πην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην 

θαη ζην Ξξφηππν πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί ε 

πξφζβαζε ζε απηά (δεκφζηα ή ηδησηηθή), λα αιιάμεη ε θαζνδήγεζε πνπ παξέρεηαη γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηνπο θαη λα θαζνξηζηνχλ ή αθαηξεζνχλ πεδία πεξηγξαθήο θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ ρξήζηε.  

 

 

Δηθόλα 61 Γηαρείξηζε Ξξνηύπσλ πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ Phoebe 

 

 Ξξνζαξκνγή δηεπηθάλεηαο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε: Ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ην θφλην, ηελ εκθάληζε ησλ παξαζχξσλ θ.ιπ. 

 Ξξνεπηζθφπεζε Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ: Γηα ηελ πξνεπηζθφπεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ ππάξρνπλ ηξεηο δηαζέζηκεο επηινγέο. 

α) HTML πίλαθεο. 

β) HTML θείκελν. 

γ) XML θψδηθαο.  

 Γξήγνξε Ξινήγεζε ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην: Θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ είλαη δηαζέζηκν ηνπ κελνχ Δπηζθφπεζε (Overview), φπνπ ππάξρνπλ ζχλδεζκνη 

γηα θάζε πεδίν πεξηγξαθήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

 Ξεξηήγεζε ζηηο θαζνδεγεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Δξγαιείνπ: πάξρεη δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηηο θαζνδεγεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Δξγαιείνπ σο μερσξηζηή ιεηηνπξγία απφ 

ηε ιεηηνπξγία δεκηνπξγίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  
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Δηθόλα 62 Δπνπηηθή νζόλε θαζνδεγεηηθώλ πιεξνθνξηώλ Phoebe 

 

 

 

 

3.4.4 Ππκπεξάζκαηα γηα ην Phoebe Pedagogic Planner 

 

   

   Κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δξγαιείνπ Phoebe πξνθχπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ απφ ην 

Δξγαιείν. Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηαμηλνκεκέλα ,κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ έρεη 

παξνπζηαζηεί απφ ηνλ Koper (Koper 2001), ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γ ηα ην Δξγαιείν 

Phoebe. 

 Ξξνζέγγηζε ηνπ Πρεδηαζκνχ: Ρν Phoebe παξέρεη κία ειεπζεξία ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη επηηξέπεη θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ Πρεδηαζκνχ 

(top-down approach)  αιιά θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 

Πρεδηαζκνχ(bottom-up approach). Δπηηξέπεη ηελ  πξνζέγγηζε ηνπ απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ Πρεδηαζκνχ (top-down approach), θαζψο ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη αξρηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην, φπσο  ε Δθπαηδεπηηθή 

Ξξνζέγγηζε, ην ζέκα, ηα πξναπαηηνχκελα, ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο  Πθνπνχο, ηα Καζεζηαθά 

Απνηειέζκαηα. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηκέξνπο 

ιεπηνκεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο απιέο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Ζ εθθίλεζε ηνπ Πρεδηαζκνχ είλαη εθηθηή θαη απφ ην 
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ρακειφηεξν επίπεδν. Κπνξεί θαλείο λα μεθηλήζεη ηνλ Πρεδηαζκφ θαζνξίδνληαο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε κία απιή Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε 

ζπλαξκνιφγεζή ηνπο λα πξνθχςεη ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Θαηφπηλ κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην, 

ππνζηεξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε ζην 

Πρεδηαζκφ (bottom-up approach).  

 Κνληεινπνίεζε κε βάζε ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην:  Ρν Δξγαιείν απηφ θαίλεηαη  

λα ιακβάλεη ππφςε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηνπο ηχπνπο Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλάδνπλ κε απηέο. Κε βνεζεηηθνχο ζπλδέζκνπο παξαπέκπεη ζε 

ηαμηλνκίεο ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ κνληέισλ, ζε νδεγίεο  θαιήο πξαθηηθήο θ.ιπ.  πάξρεη 

θαζνδήγεζε θαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζηάδην ηεο Αμηνιφγεζεο θαη κάιηζηα 

πξνηείλνληαη απφ ην Δξγαιείν ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη θαη ηερληθέο. Δπηπιένλ ζηνλ 

θαζνξηζκνχ θάζε βήκαηνο ππάξρεη αληίζηνηρε βηβιηνζήθε κε δπλαηφηεηα επηπιένλ 

πιεξνθνξηψλ, κία ζχληνκε επεμήγεζε πνπ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

βήκαηνο θαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία. 

 Έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πρεδηαζκνχ:  Ζ  δξαζηεξηφηεηα ηνπ Πρεδηαζκνχ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Phoebe  κπνξεί λα μεθηλήζεη εθ ηνπ κεδελφο θαζψο επίζεο ήδε 

ππάξρνληα Ξξφηππα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην ίδην Δξγαιείν 

κπνξνχλ λα  ηξνπνπνηεζνχλ κε επθνιία ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Κπνξεί αθφκε 

λα επεμεξγαζηεί θάπνην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ άιινλ ρξήζηε. 

Ξαξάιιεια είλαη δπλαηή  ε ρξήζε ειεχζεξνπ πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ, νπφηε αθφκε θαη νη κε 

Δηδηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο ιεμηιφγην γηα θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

 πνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε:  Ζ θαζνδήγεζε θαη ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηνλ 

δεκηνπξγφ ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαηά ηε ζρεδίαζή απηνχ ππάξρεη ζε 

θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο, ψζηε νη επηινγέο ηνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ζεσξεηηθέο αξρέο 

ηεο κάζεζεο, παξέρνληαο ηελ αληίζηνηρε βηβιηνζήθε  δπλαηφηεηα επηπιένλ πιεξνθνξηψλ, 

κία ζχληνκε επεμήγεζε πνπ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βήκαηνο θαη 

πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία.  

 Δγγχηεηα ζηελ πξνδηαγξαθή:  Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Phoebe 

κπνξεί λα εμαρζεί ππφ ηε κνξθή ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ ζπκβαηνχ κε ηελ πξνδηαγξαθή 

IMS LD . Ξέξαλ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ βαζίδεηαη 

ζηελ IMS LD πξνδηαγξαθή παξφιν πνπ επηηξέπεη ζην ζρεδηαζηή λα νξίζεη επηκέξνπο 

ηκήκαηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ φπσο αληίζηνηρα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξνδηαγξαθή απηή (Γηα παξάδεηγκα ηχπνο Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο, Δξγαιεία 

πεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θ.ιπ).  

 Ξξνζέγγηζε ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο:  Ρν ζπγγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Phoebe δελ 

είλαη δεζκεπηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ. Ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ επηιέγνληαο λα θαζνξίζεη πξψηα ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ (ηνπο Ππκκεηέρνληεο Οφινπο ,ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ, ηελ πεξηγξαθή  ησλ 

Δξγαιείσλ/πεξεζηψλ αθφκε θη αλ δελ ηα θαζνξίζεη πιήξσο) θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγήζεη κία γεληθφηεξε πεξηγξαθή γηα ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην, αιιά θαη ην 

αληίζηξνθν.  
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 Ξξνθίι ρξήζηε: Ρν Δξγαιείν Phoebe αλαπηχρζεθε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ βήκα 

πξνο βήκα ππνζηήξημε κε εηδηθψλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ ψζηε λα βνεζεζνχλ ζε 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ επεμεξγαζία θαη ηνλ 

δηακνηξαζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

 

 

3.5 Compendium  LD 
 

3.5.1 Ξεξηγξαθή Compendium LD 

 
   Ρν αλνηρηφ παλεπηζηήκην ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Open University UK) έρεη αλαπηχμεη ην 

Δξγαιείν απηφ κε βάζε ην ινγηζκηθφ Compendium πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “Design for learning design” (D4LD) ην νπνίν θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε δηεζλή 

επηηξνπή JISC.  

   Ρν Compendium LD είλαη έλα Δξγαιείν ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ πνπ βαζίδεηαη 

ζηε δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ κε γξαθηθφ  ηξφπν θαη επηηξέπεη ηε δηαλνκή 

ηνπο. Νη Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη απιέο αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηεο  ή 

ζχλζεηεο πνπ λα πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαζχλδεζε άιισλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ. 

Νπζηαζηηθά παξέρεη δπλαηφηεηα ραξηνγξάθεζεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο   θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηγξαθψλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ. Απνηειεί δειαδή έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηαζχλδεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ ζε 

πνιιαπιά επίπεδα.  

   Ξξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη ηφζν ηνπο κε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Ξξφθεηηαη 

γηα έλα Δξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη ηφζν ηνπο κε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ, 

Δθπαηδεπηηθνχο/ Δθπαηδεπηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ 

αιιά θαη εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ πνπ ζέινπλ λα αλαπαξαζηήζνπλ κε γξαθηθφ θαη 

ξεηφ ηξφπν ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Νη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Compendium LD είλαη:  

 Νξηζκφο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Οφινη πνπ ζπκκεηέρνπλ, Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη 

πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ). 

 Πρεδίαζε  ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  
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3.5.2 Γηαδηθαζία ζπγγξαθήο κε ην ζην πεξηβάιινλ ηνπ  

CompendiumLD  
 

Ζ δηαδηθαζία Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πνπ ππνζηεξίδεη ην Δξγαιείν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη 

γξαθηθά.  Κε απιέο θηλήζεηο «ζχξε θαη άζε» (drag and drop), ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηνπνζεηήζεη ηα εηθνλίδηα (icons) ζηε δηεπαθή ρξήζηε ηνπ Compendium LD ψζηε λα δεκηνπξγήζεη 

θφκβνπο(nodes), ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο (link) θαη λα ηνπο 

νλνκάζεη (label).  

 

Ν θαζνξηζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ ξφισλ, ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, ησλ  

Δξγαιείσλ/ ππεξεζηψλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ, ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, άιιεο 

απιέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε πξνζδηνξίδνληαη γξαθηθά. Θαηά ηε δηαδηθαζία 

απηή ππάξρεη πεξηνξηζκέλε θαζνδήγεζε κέζα απφ νδεγίεο ελζσκαησκέλεο ζην Δξγαιείν θαη 

εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο. Ζ ξνή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζνξίδεηαη επίζεο γξαθηθά 

κε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ κνλνπαηηψλ.  

 

Κε απιέο θηλήζεηο «ζχξε θαη άζε» (drag and drop), ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηνπνζεηήζεη ηα εηθνλίδηα (icons) ζηε δηεπαθή ρξήζηε ηνπ Compendium LD ψζηε λα δεκηνπξγήζεη 

θφκβνπο(nodes), ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο (link) θαη λα ηνπο 

νλνκάζεη (label). Πην Compendium LD ππάξρνπλ ηξεηο ηάμεηο αληηθεηκέλσλ πνπ ζπκβνιίδνπλ 

ηνπο θφκβνπο απηνχ θαη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζε φ,η η αθνξά ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. 

Απηέο νη ηάμεηο είλαη:  

 

 Θφκβνη πεξίιεςεο (Node Summary) : Πε απηνχο δηαηεξνχληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ηνλ θφκβν φπσο ε νλνκαζία ηνπ (label), ην εηθνλίδην (image icon) πνπ ηνλ ζπκβνιίδεη θαη 

θείκελν πνπ ηνλ πεξηγξάθεη θαη έρεη  δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ ρξήζηε.  

 Θφκβνη ζχλδεζεο (Link node): Απηνί νη θφκβνη απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηε ζχλδεζε κεηαμχ 

ελφο θφκβνπ πεγή (source node) πξνο έλα θφκβν πξννξηζκφ (destination node)θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε, ηνλ ηχπν δειαδή ηεο ζχλδεζεο απηήο (π.ρ. ζχλδεζε ηχπνπ: 

εμαξηάηαη απφ, αλαθέξεηαη ζε θ.ιπ.) .  

 Θφκβνη πξνβνιήο (View  node) : Ξξφθεηηαη γηα κία ππφ- ηάμε ησλ θφκβσλ πεξηγξαθήο 

(Node Summary), γηα παξάδεηγκα θιεξνλνκνχλ  ηηο πιεξνθνξίεο  πνπ έρνπλ νη θφκβνη  

πεξηγξαθήο αιιά έρνπλ επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. πιεξνθνξίεο ζέζεο) πνπ 

επηηξέπνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Compendium λα δεκηνπξγεί πξνβνιέο ιηζηψλ ή ραξηψλ 

ησλ θφκβσλ απηψλ. 

   Νπζηαζηηθά ην Compendium παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη 

δηακνηξαζκνχ ζπκβνιηζκνχ κε  ζχλνια απφ εηθνλίδηα ( image icons) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο θφκβνη γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο. Απηά ηα 

ζχλνια νλνκάδνληαη “stencils” θαη πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα “ items”. Έλα αληηθείκελν ( item) 

θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο ελφο ελ δπλάκεη θφκβνπ φπσο ην εηθνλίδην ( image icon) πνπ 

ηνλ ζπκβνιίδεη θαη ε νλνκαζία ηνπ (label). Θάζε αληηθείκελν (item) θιεξνλνκεί ηε ζπκπεξηθνξά 

ελφο απφ ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο θφκβσλ.  
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Δηθόλα 63 Ξεξηγξαθή θόκβσλ Compendium LD 

 

   πάξρνπλ ηέζζεξεηο νκάδεο αληηθεηκέλσλ (stencils) πνπ δηαη ίζεληαη ζηνλ ρξήζηε ηνπ 

CompendiumLD. 

 LD-OU stencil : Ρα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε απηή ηελ νκάδα απνηεινχλ ηνλ 

ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ θαη ν 

ππξήλαο απηφο αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

(activities). Έηζη ινηπφλ ην LD- OU “stencil” πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο 

νζφλεο ηνπ Compendium, πεξηέρεη αληηθείκελα (items) πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

(activities) θαζψο θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο Οφινπο (roles), ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο 

(resources), ηα Δξγαιεία πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ (tools), ηα επηδησθφκελα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Learning Outcomes), άιιεο απιέο δξαζηεξηφηεηεο 

(tasks), αλάζεζε αμηνιφγεζεο (assignment), δηαθνπή ηεο ξνήο (Stop point).   

 

 LD-Conditional stencil: Κε ηε βνήζεηα ηνπ “stencil” απηνχ πξνζδηνξίδνληαη 

ζπλζήθεο (conditions) πνπ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηε ξνή αλάκεζα ζηα ζηνηρεία 

πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία (π.ρ. αλ Σ ηφηε ).  

 

 Αctivity templates stencils: Δδψ πεξηέρνληαη πξφηππεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο π.ρ. Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζε έλα  

γεληθεπκέλν αθεξεκέλν επίπεδν (abstract activities) πνπ κπνξνχλ λα 

επεμεξγαζηνχλ γηα λα ηαηξηάμνπλ ζε άιιεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο.  

 

 Άιια stencils: πάξρνπλ αθφκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 

πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη ζην ζρεδηαζκφ  (approac hes to design), θαη 

ζπλδέζκνπο πξνο άιινπο Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Δηθόλα 64 Ξεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο Compendium LD 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 65 Θόκβνη απνθάζεσλ γηα ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Compendium LD 
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Δηθόλα 66 Δπηινγή  Ξξνζέγγηζεο  Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ Compendium LD 

 

   Δπηπιένλ γηα ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ελζσκαησκέλνη ζην Compendium LD ζε πνηθίια  ζεκεία ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. Απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο παξνρήο πξνηάζεσλ απφ ην εξγαιείνπ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπ 

θφκβσλ, επηπξφζζεηνη Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη θαη παξαδείγκαηα θαζψο θαη πξφζβαζε ζε  

πεξηνξηζκέλε βνήζεηα κε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο.  Γηα παξάδεηγκα θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

Οφισλ (θφκβνο ξφινο/ node “role”)  παξνπζηάδεηαη έλα κελνχ ζηνπο ρξήζηεο κε πξνηεηλφκελνπο 

ηχπνπο ξφισλ. Νη ρξήζηεο σζηφζν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπλ ελαιιαθηηθά θάπνηνλ 

άιιν ηχπν Οφινπ κε βάζε ην δηθφ ηνπο ζπκβνιηζκφ. Θάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θφκβσλ εξγαιείν (“tool” node). Όηαλ ν ρξήζηεο ηνπνζεηήζεη ζηελ επηθάλεηα 

ζρεδίαζεο έλα θφκβν “εξγαιείν”, απηφκαηα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε έλα κελνχ κέζα απφ ην 

νπνίν κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ηχπν ηνπ εξγαιείνπ πνπ επηζπκεί.  Δπηπιένλ κπνξεί λα θαζνξίζεη ν 

ίδηνο έλαλ ηχπν εάλ δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο. Νη ηχπνη πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηνλ ρξήζηε θαη γηα ηα δχν παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ απνζεθεχνληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ εξγαιείνπ θαη είλαη δηαζέζηκνη  εθεμήο.  

 

 

Δηθόλα 67 Θαζνδήγεζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ Οόισλ θαη ησλ Δξγαιείσλ πεξεζηώλ γηα ηελ 
Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα Compendium LD 
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Δηθόλα 68 Ππζρέηηζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε Δξγαιεία/ πεξεζίεο  

 

 

 

Δηθόλα 69 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε Δξγαιεία/ πεξεζίεο Compendium LD 
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Δηθόλα 70 Ξαξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ Δξγαιείσλ/ πεξεζηώλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Compendium LD 

 

 

 

3.5.3  Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο  
 

   Ρν CompendiumLD δηαζέηεη αθφκε θάπνηεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο. Απηέο είλαη νη εμήο:  

 Γηαθνξεηηθά επίπεδα πξνβνιήο: Ρν CompendiumLD  παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ 

πξνβνιψλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ιεπηνκέξεηαο. Έηζη κπνξεί ν ζρεδηαζηήο κε κία καηηά 

λα δεη ηε δνκή ησλ πνιχ-επίπεδσλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Έηζη ζην αξηζηεξφ 

κέξνο ηνπ παξαζχξνπ βξίζθεηαη κία δνκή  εκθσιεπκέλσλ επηπέδσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη ραξηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ελψ αλ επηιέμεη θαλείο γηα 

παξάδεηγκα κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα απφ ηε δνκή απηή, ηφηε απηή αλνίγεη ζην 

θχξην παξάζπξν ζρεδίαζεο παξέρνληαο πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.  

 Γεκηνπξγία/ Άλνηγκα: Απφ ην κελνχ “File”, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κίαο λέαο 

επηθάλεηαο ζρεδίαζεο ή άλνηγκα κίαο ήδε ππάξρνπζαο.  

 

 Δηζαγσγή: πάξρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο δηαθφξσλ ηχπσλ αξρείσλ γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο κε θάπνην ηξφπν κε ην εξγαιείν απηφ. 

 

 Δμαγσγή : Θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ αξρείνπ /αξρείσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γίλνληαη 

θάπνηεο επηινγέο απφ ηνλ ρξήζηε φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ε πξφζβαζε ζην 

Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο ζα είλαη πιήξεο ζηε κνξθή πνπ ζα εμαρζεί ην αξρείν, επηινγή  

θφκβσλ πνπ ζα εμαρζνχλ θ.ιπ. 
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           Δηθόλα 71 Δξγαιεία πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο Compendium LD 

 

 

 

     Δηθόλα 72 Δπηινγέο  ηύπνπ εμαγσγήο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Compendium LD 
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Δηθόλα 73 Δπηινγέο  γηα ηελ εμαγσγή ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Compendium LD 
 

 

 Ρξνπνπνίεζε: Απφ ην κελνχ “Edit” ή κε ηε ρξήζε αληηζηνίρσλ εηθνληδίσλ είηε κε δεμί θιηθ 

ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο αληηγξαθήο, επηθφιιεζεο, δηαγξαθήο επηκέξνπο ζηνηρείσλ απφ  

ηελ επηθάλεηα ζρεδίαζεο.  

 

 

Δηθόλα 74 Δπηινγή ηύπνπ ζρέζεο κεηαμύ θόκβσλ πεξηγξαθήο  Compendium LD 
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3.5.4 Ππκπεξάζκαηα γηα ην Compendium LD 
 

   Κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δξγαιείνπ Compendium LD 

πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ απφ ην Δξγαιείν. Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηαμηλνκεκέλα ,κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε 

πνπ έρεη παξνπζηαζηεί απφ ηνλ Koper (Koper 2001), ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γ ηα ην 

Δξγαιείν Compendium LD. 

 Ξξνζέγγηζε ηνπ Πρεδηαζκνχ: Ρν Compendium LD επηηξέπεη θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ απφ 

θάησ πξνο ηα πάλσ Πρεδηαζκνχ(bottom-up approach). Ζ εθθίλεζε ηνπ Πρεδηαζκνχ είλαη 

εθηθηή θαη απφ ην ρακειφηεξν επίπεδν. Κπνξεί θαλείο λα μεθηλήζεη ηνλ Πρεδηαζκφ 

θαζνξίδνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε κία απιή Δθπαηδεπηηθή  Γξαζηεξηφηεηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο λα πξνθχςεη ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Θαηφπηλ 

κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην, ππνζηεξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε 

ζην Πρεδηαζκφ (bottom-up approach).  

 Κνληεινπνίεζε κε βάζε ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην: Ρν Δξγαιείν απηφ θαίλεηαη  

λα ιακβάλεη ππφςε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ηνπο ηχπνπο Δθπαηδεπηηθψλ   

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλάδνπλ κε απηέο. Δπηπιένλ ππάξρεη ελζσκαησκέλνο νδεγφο ζην 

Δξγαιείν κε πιεξνθνξίεο γηα  ηνλ θαζνξηζκνχ θάζε βήκαηνο.  

 Έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πρεδηαζκνχ:  Ζ  δξαζηεξηφηεηα ηνπ Πρεδηαζκνχ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Compendium LD κπνξεί λα μεθηλήζεη εθ ηνπ κεδελφο θαζψο επίζεο ήδε 

ππάξρνληα Ξξφηππα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην ίδην Δξγαιείν 

κπνξνχλ λα  ηξνπνπνηεζνχλ κε επθνιία ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Κπνξεί αθφκε 

λα επεμεξγαζηεί θάπνην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ άιινλ ρξήζηε. 

Ξαξάιιεια είλαη δπλαηή  ε ρξήζε ειεχζεξνπ πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ, νπφηε αθφκε θαη νη κε 

Δηδηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο ιεμηιφγην γηα θάπνηεο δηαζηάζεηο ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

 πνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε:  Ρν Δξγαιείν πξνζθέξεη θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε θπξίσο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηχπνπ ξφινπ θαη Δξγαιείνπ, γηα ηελ επηινγή Δξγαιείσλ 

ππνζηήξημεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο κε βνεζεηηθνχο ζπλδέζκνπο πνπ 

παξέρνπλ η ηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Ζ θαζνδήγεζε απηή φκσο δελ είλαη εθηελήο θαη 

δελ θαιχπηεη βήκα πξνο βήκα ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. 

 Δγγχηεηα ζηελ πξνδηαγξαθή: Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ δεκηνπξγείηαη ζην 

Compendium LD κπνξεί λα εμαρζεί ππφ ηε κνξθή ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ ζπκβαηνχ κε 

ηελ πξνδηαγξαθή IMS LD .  

 Ξξνζέγγηζε ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο:  Ρν ζπγγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Compendium 

LD είλαη δεζκεπηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ. Ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ επηιέγνληαο λα θαζνξίζεη πξψηα ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ (ηνπο Ππκκεηέρνληεο Οφινπο ,ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ, ηελ πεξηγξαθή  ησλ 

Δξγαιείσλ/πεξεζηψλ αθφκε θη αλ δελ ηα θαζνξίζεη πιήξσο) θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγήζεη κία γεληθφηεξε πεξηγξαθή γηα ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην.  
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 Ξξνθίι ρξήζηε:  Ρν Δξγαιείν Compendium LD  απεπζχλεηαη ηφζν ζε εηδηθνχο ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ φζν θαη ζε  κε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. Θαζψο 

φκσο δελ παξέρεηαη ελζσκαησκέλε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε εκπνδίδεηαη ην έξγν ησλ 

κε εηδηθψλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ.  

 

 

 

3.6 ReCourse Learning Design Editor 

 

3.6.1 Ξεξηγξαθή ηνπ ReCourse Learning Design Editor 
 

   Ρν Δξγαιείν ReCourse Learning Design Editor αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ TEN 

Competence project πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  κε ην έθην θνηλνηηθφ 

πιαίζην ζηήξημεο Information Society Technologies (IST), σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

“Technology Enhanced Learning”. Πην έξγν απηφ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη αλάκεζα ζηα 15 

εξεπλεηηθά θέληξα/ ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ππήξμε ην CEPTH (TEN Competence 2009). Ρν 

Δξγαιείν απηφ αληηθαηέζηεζε ην Reload Editor ην νπνίν είρε αλαπηπρζεί σο απνηέιεζκα ηνπ 

έξγνπ Reload ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο “Exchange for Learning” (X4L) θαη είρε 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηε δηεζλή επηηξνπή JISC. Ρελ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ απηνχ είρε ην Centre for 

Educational Technology and Interoperability Standards (CETIS) κε πξνζσπηθφ ζε  “University of 

Bolton” θαη “University of Strahclyde” (ReCourse 2009).  

   Ρν ReCourse είλαη έλα Δξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαλνκή “καζεζηαθψλ ελνηήησλ” (Units 

of Learning) ζπκβαηψλ κε ηελ πξνδηαγξαθή is IMS Learning Design. Δίλαη δσξεάλ, αλνηρηνχ 

θψδηθα, επηθνηλσλεί κε άιιεο πιαηθφξκεο (cross-platform) θαη είλαη εθηελέο (extensible). Θαζψο 

ε πξνδηαγξαθή IMS Learning Design είλαη ζχλζεηε θαη εθηελήο, ππάξρνπλ πνιχ ιίγα ινγηζκηθά 

δηαζέζηκα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη Δθπαηδεπηηθνί/ Δθπαηδεπηέο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ θαη ην Δξγαιείν απηφ αλαπηχρζεθε κε ζηφρν λα 

πξνζθέξεη ηε ιχζε γηα ην πξφβιεκα απηφ. Ξξνζθέξεη πνηθηιία αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 
“καζεζηαθψλ ελνηήησλ” θαη είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ( ReCourse 2009).   
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Δηθόλα 75 Αξρηθή νζόλε Recourse Editor 

 

   Ρν Δξγαιείν απηφ ππνζηεξίδεηαη φηη αλαπηχρζεθε κε ζηφρν λα δηεπξχλεη ηελ νκάδα ρξεζηψλ 

φρη κφλν ζε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ  αιιά θαη ζε φζνπο αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπ ζρεδηαζηή κίαο “καζεζηαθήο ελφηεηαο” ρσξίο λα απαηηνχληαη πνιχ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

θαζψο πξνζθέξεη έλαλ εχθνιν ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο.  Υζηφζν δελ είλαη ηδηαίηεξα θαζνδεγεηηθφ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 
ιακβάλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. 

 

 

3.6.2 Γηαδηθαζία ζπγγξαθήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Recourse Editor 
 

   Ρν ReCourse πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα θχξηα ζηνηρεία:  

 Θχξην παξάζπξν, κε κελνχ θαη εηθνλίδηα γηα άιια παξάζπξα.  

 Ξεξηνρή “καζεζηαθψλ ελνηήησλ” (UOLs), φπνπ εκθαλίδνληαη ζε θαξηέιεο νη “καζεζηαθέο 

ελφηεηεο “(UOLs) πνπ έρεη αλνίμεη ν ρξήζηεο. 

 Ξαξάζπξν βηβιηνζήθεο(Library), φπνπ εκθαλίδνληαη νη θάθεινη πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ν ρξήζηεο.  

 Ξαξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο (Preview), ζην νπνίν εκθαλίδεηαη κία πεξηγξαθή ησλ 

επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ. 
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 Ξαξάζπξν επηζεψξεζεο (Inspector), πνπ αλνίγεη κε δηπιφ θιηθ ζε θάπνην ζηνηρείν ψζηε 

λα πξνβιεζνχλ νη ηδηφηεηεο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ.  

 Ξαξάζπξν ειέγρνπ (Checker), ην νπνίν ειέγρεη φηη ε “ καζεζηαθή ελφηεηα“ (UOL) 

πεξηέρεη φια ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία.  

 Ξαξάζπξν  CopperCore Manager, πνπ επηηξέπεη ην “αλέβαζκα” (upload) ηεο “καζεζηαθήο 

ελφηεηαο” ζε έλαλ CopperCore server θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εθηέιεζήο ηεο.  

 Ξαξάζπξν θπιινκεηξεηή (browser) , πνπ πξνβάιεη HTML ζειίδεο θαη ηζηνζειίδεο.  

 Ξαξάζπξν ηδηνηήησλ (properties), πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε θαη επεμεξγαζία ηδηνηήησλ 

γηα ηελ επηιεγκέλε “καζεζηαθή ελφηεηα” (UOL).  

 Ξαξάζπξν ζπλζεθψλ (Cνnditions), πνπ επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ζπλζεθψλ γηα ηα 

επηιεγκέλα ζηνηρεία (π.ρ. γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο).  

 Ξαξάζπξν νπηηθνπνίεζεο (Visualizer), πνπ επηηξέπεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο δνκήο ηεο 

“καζεζηαθήο ελφηεηαο” κε γξαθηθφ ηξφπν.   

 

   Ζ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ/ Πελαξίνπ πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ ζηάδηα: 

 

 Θαζνξηζκόο ηεο επηζθόπεζεο (Overview) ηνπ Ξξόηππνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πελαξίνπ.  

   Κεηά ην άλνηγκα ή ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο καζεζηαθήο ελφηεηαο (UOL) εκθαλίδεηαη ε θαξηέια 

επηζθφπεζεο (Overview tab). Δθεί κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ηα αθφινπζα:  

 Ρίηινο: Ν ηίηινο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο UOL  

 Γηθηπαθφο ηφπνο (URI) : εδψ θαζνξίδεηαη έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ απαξαίηεην γηα ηελ 

καζεζηαθή ελφηεηα (UOL) γηα νξηζκέλα εξγαιεία εθηέιεζεο ηεο ή απνζήθεπζήο ηεο 

(runtime and repository tools).  

 Έθδνζε (Version) : Ζ έθδνζε ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο (UOL).  

 Δπίπεδν (Level) : Θαζνξίδεηαη ην επίπεδν πεξηγξαθήο ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο (UOL). 

Απηφ απηφκαηα ζα νξηζηεί σο  επίπεδνThis A, B ή C αλαιφγσο ησλ ζηνηρείσλ ηεο UOL.  

 Δηηθέηεο πεξηγξαθήο (Tags): Ξξνζζήθε ρξήζηκσλ ιέμεσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο (UOL) απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θνξησζεί ζε κία 

απνζήθε (repository).   

 Ππγγξαθέαο (Author): Θαζνξηζκφο ηνπ ζπγγξαθέα.  

 Θέκα (Subject): Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο.  

 Ξεξηγξαθή (Description): Κία ρξήζηκε πεξηγξαθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ε 

καζεζηαθή ελφηεηα (UOL) “θνξησζεί “ (uploaded) ζε κία απνζήθε.   
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πάξρνπλ αθφκε ηξεηο ππεξζχλδεζκνη ζηελ θαξηέια απηή πνπ ζα αλνίμνπλ ην παξάζπξν 

επηζεψξεζεο (Inspector window) γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ:  

- Αληηθεηκεληθνί Δθπαηδεπηηθνί Πηφρνη  (Learning Objectives): Ξξφθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ. Θπκίδνπκε φηη απηνί κπνξεί λα έρνπλ θαζνξηζηεί αξρηθά κέζσ 

ηνπ  νδεγνχ (wizard) θαηά ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο “καζεζηαθήο ελφηεηαο” (UOL).  

- Ξξναπαηηνχκελα (Prerequisites): Ξεξηγξαθή ησλ πξναπαηηνπκέλσλ ηεο καζεζηαθήο 

ελφηεηαο. Θπκίδνπκε φηη απηά κπνξεί λα έρνπλ θαζνξηζηεί αξρηθά κέζσ ηνπ  νδεγνχ 

(wizard) θαηά ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο “καζεζηαθήο ελφηεηαο” (UOL).  

- Θαλφλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο (Rules for Completing this Unit of 

Learning): Θαζνξηζκφο ηνπ πψο θαη ηνπ πφηε ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί ε καζεζηαθή 

ελφηεηα θαζψο θαη ηνπ είδνπο αλαηξνθνδφηεζεο ζα εκθαλίδεηαη φηαλ απηή νινθιεξσζεί.  

 

 

Δηθόλα 76  Θαξηέια επηζθόπεζεο ReCourse Editor  

 

 

 Σηίδνληαο ηε δνκή Δθπαηδεπηηθώλ  Γξαζηεξηνηήησλ ηεο καζεζηαθήο ελόηεηαο.  

   Θαηά ην βήκα απηφ επηηεινχληαη νη εμήο εξγαζίεο: Ξξνζζήθε/Δπεμεξγαζία ελνηήησλ (Modules) 

θαη θάζεσλ (Phases), πξνζζήθε/ Δπεμεξγαζία Οφισλ(Roles) πξνζζήθε/επεμεξγαζία 

Γξαζηεξηνηήησλ (Activities).Νη Γξαζηεξηφηεηεο ρσξίδνληαη ζε: Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο 

(Learning Activities), πνζηεξηθη ηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Support Activities), Γξαζηεξηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο (Test Activities-IMS QTI), νκάδεο Γξαζηεξηνηήησλ/ξνψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Activity 

Groups or sequences).  Δπηπιένλ εδψ γίλεηαη ε αληηζηνίρεζε Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ 

(Activities) κε ελφηεηεο (Modules), θάζεηο (Phases) θαη Οφινπο (Roles).  Ρέινο δεκηνπξγείηαη ε 

Ονή Γξαζηεξηνηήησλ (Sequence of Activities). 
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   Απφ ηελ θαξηέια "Design"  θαζνξίδεηαη ε δνκή ηεο καζεζηαθήο ελφηεηαο (UOL). Δδψ 

πξνζηίζεληαη ελφηεηεο (Modules), θάζεηο (Phases), Οφινη (Roles),  Γξαζηεξηφηεηεο ( Activities).  

 

Δηθόλα 77 Θαξηέια Πρεδηαζκνύ ReCourse Editor 

 

 Ξξνζζήθε/Δπεμεξγαζία ελνηήησλ (Modules) θαη θάζεσλ (Phases): Νη ελφηεηεο (Modules) 

θαη νη θάζεηο  (Phases) πξνζηίζεληαη απφ ην θνπκπί "New...". Κε δεμί θιηθ ζηνπο ζηελ 

πεξηνρή πνπ θαίλνληαη νη ηίηινη ελνηήησλ θαη θάζεσλ απνθαιχπηεηαη έλα κελνχ γηα ηε 

κεηνλνκαζία, κεηαθίλεζε θαη δηαγξαθή ηνπο. Δπηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο 

ηεο ζεηξάο ησλ θάζεσλ κε ηε ινγηθή ηνπ “ζχξε θαη άζε” (drag and drop) κέζα ζηελ ίδηα 

ελφηεηα ή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ. Νπζηαζηηθά νη θάζεηο απνηεινχλ ζεκεία 

ζπγρξνληζκνχ αθνχ γηα λα μεθηλήζεη κία θάζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ε 

πξνεγνχκελε θαη φιεο νη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο γηα φινπο ηνπο Οφινπο ζηακαηνχλ 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο λέαο θάζεο. Νη ηδηφηεηεο ησλ ελνηήησλ θαη ησλ θάζεσλ είλαη  

δηαζέζηκεο πξνο επεμεξγαζία απφ ην παξάζπξν επηζεψξεζεο ( Inspector window).  Έηζη 

κία θάζε ζα κπνξνχζε λα αληηζηνηρεί σο κία δηδαζθαιία ( lesson) ελφο Καζήκαηνο 

(course) ή κία θάζε (phase) γηα απηή ηε δηδαζθαιία ( lesson). Κπνξνχλ λα ππάξρνπλ 

πνιιέο θάζεηο (phases) γηα θάζε ελφηεηα αιιά θαη πνιιέο ελφηεηεο(Modules) κέζα ζε κία 

καζεζηαθή κνλάδα (Unit of Learning). Νη ελφηεηεο απηέο κπνξεί λα δηαδξακαηίδνληαη 

παξάιιεια ή ελαιιαθηηθά αιιά ζπλήζσο ζρεδηάδεηαη κία κφλν ελφηεηα.   

 Ξξνζζήθε/ Δπεμεξγαζία Οφισλ(Roles): To ReCourse πξνζζέηεη δχν πξνεπηιεγκέλνπο 

Οφινπο "Learner" θαη "Teacher", παξφιν πνπ απηνί κπνξνχλ λα κεηνλνκαζηνχλ ζε θάηη 

πεξηζζφηεξν θαηάιιειν. Νη Οφινη εκθαλίδνληαη σο ζηήιεο ηνπ πίλαθα πνπ κφιηο 

πεξηγξάςακε. Απφ ην θνπκπί “New” ζην επάλσ δεμί κέξνο ηνπ πίλαθα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο λένπ ξφινπ κε νλνκαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. Πηε 

ζπλέρεηα επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν πιαίζην ν λένο απηφο Οφινο( Role) αληηζηνηρίδεηαη ζηηο 

επηζπκεηέο ελφηεηεο(Modules) θαη θάζεηο( Phases), Γξαζηεξηφηεηεο (Activities).    Ρέινο 

κε δεμί θιηθ ζηε ζηήιε ηνπ εθάζηνηε ξφινπ ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο δηαγξαθήο, 
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κεηνλνκαζίαο, πξνζζήθεο λένπ ξφινπ θαζψο θαη άλνηγκα ηνπ παξαζχξνπ ηδηνηήησλ 

(Inspector window)  ηνπ ξφινπ απηνχ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  

 Ξξνζζήθε/ Δπεμεξγαζία Γξαζηεξηνηήησλ (Activities):  Νη Γξαζηεξηφηεηεο ρσξίδνληαη ζε: 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Learning Activities), πνζηεξηθη ηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

(Support Activities), Γξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο (Test Activities-IMS QTI), νκάδεο 

Γξαζηεξηνηήησλ/ξνψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Activity Groups or sequences). Γηα ηελ 

ηειεπηαία θαηεγνξία νξίδνληαη σο “Child Learning/Support/ Test Activities” νη 

Γξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ νκαδνπνηνχληαη. Νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ 

Γξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ καζεζηαθή κνλάδα (UOL) απφ ην θνπκπί “New” 

ζην επάλσ δεμί κέξνο ηνπ πίλαθα.  Πηε ζπλέρεηα κε δεμί θιηθ ζηε γξακκή ηνπ πίλαθα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ επηιεγκέλε λέα δξαζηεξηφηεηα ππάξρνπλ νη δπλαηφηεηεο  δηαγξαθήο, 

κεηνλνκαζίαο, πξνζζήθεο λέαο Γξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη άλνηγκα ηνπ παξαζχξνπ 

ηδηνηήησλ (Inspector window) απηήο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία φπσο γηα παξάδεηγκα 

θαζνξηζκνχ ζπλζεθψλ νινθιήξσζεο ηεο επηιεγκέλεο Γξαζηεξηφηεηαο.   

 Αληηζηνίρεζε Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Activities) κε ελφηεηεο (Modules), θάζεηο 

(Phases) θαη Οφινπο (Roles):  Δπηιέγνληαο απφ ηελ πεξηνρή ησλ ελνηήησλ (Modules), ηελ 

αληίζηνηρε θάζε (Phase) εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε η ηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ επηιεγκέλε θάζε θαη ελφηεηα. Πε απηφλ ηνλ πίλαθα 

εκθαλίδνληαη επίζεο νη ζπκκεηέρνληεο Οφινη (Roles) γηα θάζε  Γξαζηεξηφηεηα. Ν 

ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν θειί ηνπ πίλαθα ψζηε λα 

αλαζέζεη ζηηο Γξαζηεξηφηεηεο φζνπο απφ ηνπο ππάξρνληεο (ή λένπο) Οφινπο επηζπκεί. 

Δπηπιένλ απφ ην παξάζπξν ηεο βηβιηνζήθεο (Library) ν ζρεδηαζηήο κπνξεί απιά λα 

“ζχξεη” (drag)  νπνηαδήπνηε απφ ηηο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηε καζεζηαθή 

κνλάδα (UOL) θαη λα ηελ αθήζεη ζε νπνηαδήπνηε ελφηεηα (Κodule) ή θάζε (Phase)  ηεο 

καζεζηαθήο κνλάδαο επηζπκεί.  

 

Δηθόλα 78 Ξεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θάζε Φάζεο ReCourse Editor 
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 Κεηαθίλεζε θαη αληηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ ζε κία νκάδα Γξαζηεξηνηήησλ: Νη 

Γξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ αλήθνπλ ζε κία νκάδα Γξαζηεξηνηήησλ (Activity Group) 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζεηξά κε ηελ απιή “ζχξε θαη άζε” (drag and drop) ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ εξγαιείνπ. Έηζη νη Γξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ κέζα θαη έμσ απφ κία 

νκάδα Γξαζηεξηνηήησλ. Αθφκε θαη νη Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζε νκάδα 

αληηγξάθνληαη θαη κεηαθηλνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 

Δηθόλα 79 Αληηζηνίρηζε Οόισλ κε Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Φάζεο ReCourse Editor 

 

 

 Ονή Γξαζηεξηνηήησλ (Sequence of Activities).  

   Γηα ηε δεκηνπξγία κίαο ξνήο Γξαζηεξηνηήησλ ππάξρνπλ νη παξαθάησ ηξφπνη:  

Α) Γηαρσξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ζε κία ζεηξά απφ θάζεηο: κε ηνλ ηξφπν απηφ φινη νη ξφινη 

ζα πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ η ηο Γξαζηεξηφηεηεο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ επηιεγκέλε 

θάζε πξηλ πξνρσξήζνπλ ζε Γξαζηεξηφηεηεο ηεο επφκελεο θάζεο.  

Β) Γεκηνπξγία ξνήο Γξαζηεξηνηήησλ απφ ην πιέγκα Γξαζηεξηνηήησλ (Activity Structure  grid) : 

πξνζζέηνληαο θαη κεηαθηλψληαο ηηο Γξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγείηαη κία ξνή πνπ ζπκθσλεί κε ηελ 

ζεηξά εκθάληζήο ηνπο ζηνλ πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ.  

Γ) Γεκηνπξγία ξνήο Γξαζηεξηνηήησλ απφ ην παξάζπξν βηβιηνζήθεο (Library window): Όηαλ 

δεκηνπξγείηαη κία Γξαζηεξηφηεηα ζηε βηβιηνζήθε (Library) θάλνληαο δεμί θιηθ ζε απηήλ κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί κία ηεξαξρία Γξαζηεξηνηήησλ νξίδνληαο απηέο σο θχξηεο (Main Activities)  ή 

εληάζζνληαο απηέο ζε κία νκάδα (Child Activities). Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζην 

παξάζπξν βηβιηνζήθεο απνηειεί ηε ξνή Γξαζηεξηνηήησλ.  
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Δηθόλα 80 Ονή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ReCourse Editor 

 

 

 Θαζνξηζκόο Ξεξηβαιιόλησλ - Ξαξνρή Δθπαηδεπηηθώλ Ξόξσλ θαη πεξεζηώλ . 

   Έλα Ξεξηβάιινλ (Environment) είλαη κία ζπιινγή απφ Καζεζηαθά Αληηθείκελα (Learning 

Objects) θαη πεξεζίεο (Services) πνπ γίλνληαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε ηνπο ζε θάπνηα Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηφηεηα (Learning Activity).  Έλα Καζεζηαθφ Αληηθείκελν (Learning Object) κπνξεί λα 

είλαη νπνηνζδήπνηε Δθπαηδεπηηθφο Ξφξνο πνπ ζπκβάιιεη ζηηο Δθπαηδεπηηθέο ή πνζηεξηθη ηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο (Learning or Support Activities). 

   Ζ αλάζεζε ελφο Ξεξηβάιινληνο (Environment) ζε κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα (Learning 

Activity) γίλεηαη απφ ην παξάζπξν επηζεψξεζεο (Inspector window) επηιέγνληαο ηελ θαξηέια 

“Enviroments”. Ζ θαξηέια “Enviroments” παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ Ξεξηβαιιφλησλ ή ζπιινγψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ. Γηαζέηεη κία ιεπθή 

επηθάλεηα εξγαζίαο φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, λα δηαρεηξηζηεί θαη λα νξγαλψζεη ηα 

Ξεξηβάιινληα κε ηελ απιή δηαδηθαζία ηνπ “ζχξε θαη άζε” (drag and drop). Κπνξεί αθφκε λα 

ζπλδέζεη ηα Ξεξηβάιινληα απηά κεηαμχ ηνπο κε βέιε ζεκεηψλνληαο ην Ξεξηβάιινλ “πεγή” 

(source Environment) πεξηέρεη ην πεξηβάιινλ “ζηφρν” (target Environment) θαη ζπλεπψο θάλεη 

ρξήζε ησλ Δξγαιείσλ θαη ησλ πεξεζηψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα απηφ. Γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

νλφκαηνο ελφο Καζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ(Learning Object) ή Ξεξηβάιινληνο (Environment) ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη δηπιφ θιηθ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα έρεη δεκηνπξγήζεη θαη λα ηα νλνκάζεη 

φπσο επηζπκεί.  

   Ζ “παιέηα” (Palette) παξέρεη ζην ζρεδηαζηή εξγαιεία γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Ξεξηβαιιφλησλ 

(Environments) θαζψο θαη ζπζηαηηθά (components) πνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη ζε απηά. Γηα ηελ 

επεμεξγαζία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ αξθεί ν ρξήζηεο λα ηα “αλνίμεη” κε δηπιφ θιηθ. Ρν Ξεξηβάιινλ 

(Environment)  εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε σο έλα κεγάιν θνπηί πνπ πεξηέρεη ηα παξαθάησ 

ζπζηαηηθά (Components): 
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 Αληηθείκελν Γλψζε (Knowledge Object): Ξξφθεηηαη γηα έλα Καζεζηαθφ Αληηθείκελν  

(Learning Object) ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ ζρεηηθψλ κε γλψζεηο (π.ρ. 

Δξσηήζεηο). 

 Αληηθείκελν Δξγαιείν (Tool Object) : Ξξφθεηηαη γηα έλα Καζεζηαθφ Αληηθείκελν (Learning 

Object) ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ ζρεηηθψλ κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

Δξγαιεία/ πεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (π.ρ. κία κεραλή αλαδήηεζεο, κία online 

εθαξκνγή θ.ιπ.)  

 Αληηθείκελν Αμηνιφγεζε (Test Object): Ξξφθεηηαη γηα έλα Καζεζηαθφ Αληηθείκελν  

(Learning Object) πνπ απνηειείηαη απφ κία εθαξκνγή αμηνιφγεζεο  (QTI Test).  

 Απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (Send Mail): Ξαξέρεη ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο  

ελφο κελχκαηνο θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ θαη ηελ απνζηνιή απηνχ ζε κία νκάδα 

επηιεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ρξεζηψλ.  

 Γηάζθεςε (Conference): Κπνξεί λα είλαη κία ππεξεζία αληαιιαγήο κελπκάησλ, έλα 

θφξνπκ ζπδήηεζεο ή έλα ζχζηεκα αλαθνηλψζεσλ. Απηή ε ππεξεζία πνπ πξνηείλεηαη απφ 

ην εξγαιείν δελ είλαη αθφκε έηνηκε πξνο εθηέιεζε.  

 Ξαξαθνινχζεζε (Monitor): Απηή ε ππεξεζία δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ 

κία δνκεκέλε πξνβνιή ησλ ηδηνηήησλ ηεο Καζεζηαθήο Κνλάδαο (UOL) αξθεί απηή λα 

είλαη ζπκβαηή κε ην επίπεδν Β ηεο πξνδηαγξαθήο IMS Learning Design.  

 Δπξεηήξην – Αλαδήηεζε Index-Search: Ξξφθεηηαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνηεινχλ ηε Καζεζηαθή Κνλάδα (UOL)  ψζηε λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

αλαδεηήζεηο γηα απηά.  

 

Δηθόλα 81 Θαξηέια Δπεμεξγαζίαο Ξεξηβαιιόλησλ ReCourse Editor 
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Δηθόλα 82 Δπεμεξγαζία Καζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ ReCourse Editor 

 
 

 

 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθώλ Ξόξσλ (The Resources tab). 

   Νη Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη (Resources) αλαθέξνληαη ζε θπζηθά αξρεία ή δηαδηθηπαθέο δηεπζχλζεηο. 

Κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ εχθνια , σζηφζν θη εδψ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο επηινγέο πνπ ζα 

δπζθφιεπαλ θάπνην κε εηδηθφ.  

 

 

Δηθόλα 83 Θαξηέια Δθπαηδεπηηθώλ Ξόξσλ ReCourse Editor 

 

 

    

Νη Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη (Resources) αλαθέξνληαη ζε θπζηθά αξρεία ή δηαδηθηπαθέο δηεπζχλζεηο 

(web addresses). Απφ ηελ θαξηέια “Resources tab” παξέρνληαη ζην ζρεδηαζηή νη δπλαηφηεηεο 
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δεκηνπξγίαο, ηξνπνπνίεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ ( Resources). Πηελ 

θαξηέια απηή εκθαλίδνληαη ηξεηο πεξηνρέο: ν πίλαθαο Δθπαηδε πηηθψλ Ξφξσλ (Resources table), ε 

ιίζηα επηιεγκέλσλ  εμαξησκέλσλ αξρείσλ (selected Resource's dependent files list) , θαη κία 

δελδξνεηδήο δηάηαμε ησλ θπζηθψλ αξρείσλ (physical files tree).  

 

 Ξίλαθαο Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ (Resources Table): Έλαο Δθπαηδεπηηθφο Ξφξνο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί είηε απφ ην θνπκπί  "New...", είηε απφ ηελ δελδξνεηδή δηάηαμε ησλ θπζηθψλ 

αξρείσλ (physical files tree) ή ηελ βηβιηνζήθε (Library) κε ηελ απιή ιεηηνπξγία “ζχξε θαη 

άζε” (drag and drop). Κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή  λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα δηαγξαθνχλ 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη θάλνληαο δεμί θιηθ ζε θαζέλαλ απφ απηνχο. 

Ραμηλνκνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ νη ζηήιεο ηνπ πίλαθα.  

 

 

Δηθόλα 84 Ξίλαθαο επεμεξγαζίαο Δθπαηδεπηηθώλ Ξόξσλ ReCourse Editor 

 

 

 Ζ ιίζηα επηιεγκέλσλ  εμαξηψκελσλ αξρείσλ (selected Resource's dependent files list):   

Ζ ιίζηα απηή πεξηιακβάλεη ηα ζπζηαηηθά πνπ απνηεινχλ ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Ξφξν 

(Resource). Κφιηο επηιεγεί έλαο Δθπαηδεπηηθφο Ξφξνο απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηφηε ζηε 

ιίζηα εκθαλίδνληαη ηα ζπζηαηηθά πνπ ηνλ απνηεινχλ (π.ρ. αξρεία εηθφλαο . jpg γηα κία  

ζειίδα HTML). Πηε ιίζηα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ λέα ζηνηρεία είηε απφ ην κελνχ "New 

File Entries" είηε απφ ηε δελδξνεηδή δηάηαμε ησλ θαθέισλ κε ηελ απιή δηαδηθαζία “drag 

and drop”. Αθφκε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο θαη πξνεπηζθφπεζεο απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ.  
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 Γελδξνεηδήο δηάηαμε ησλ θπζηθψλ αξρείσλ (physical files tree):  Θάλνληαο δεμί θιηθ ζηελ 

πεξηνρή δηάηαμεο ησλ αξρείσλ εκθαλίδεηαη έλα κελνχ κε επηινγέο δεκηνπξγίαο ή 

εηζαγσγήο αξρείσλ, επεμεξγαζίαο αξρείσλ, αληηγξαθήο/επηθφιιεζεο , κεηνλνκαζίαο θαη 

αλαλέσζεο. Ρα αξρεία απηά αλαπαξηζηνχλ θαη ηελ θπζηθή ζέζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξφξνπ 

κε απνηέιεζκα αλ έρεη ζπκβεί νπνηαδήπνηε αιιαγή θάπνπ αιινχ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Ξφξν 

ηφηε ππάξρεη ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δηάηαμε απηή. Ζ επεμεξγαζία 

ηνπ αξρείνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο επεμεξγαζηή εκπινπηηζκέλνπ θεηκέλνπ ( Rich Text 

Editor) νπνίνο απνηειείηαη απφ δχν ππφ- θαξηέιεο κία γηα επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη κία 

γηα επεμεξγαζία ζειίδσλ HTML. 

 

 

3.6.3 Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο  
 

   To ReCourse Editor πεξηιακβάλεη αθφκε θαη άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο, πνπ αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

 Γεκηνπξγία  λέαο καζεζηαθήο ελφηεηαο: Αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή "File-->New--

>Learning Design" γίλεηαη ε έλαξμε ζρεδίαζεο κίαο καζεζηαθήο ελφηεηαο. Πηε ζπλέρεηα 

εκθαλίδεηαη έλαο νδεγφο (wizard), γηα ηελ επηινγή ελφο πξνηχπνπ ζρεδίαζεο. πάξρνπλ 

δηαζέζηκα απφ ην εξγαιείν πξφηππα κε ζρεηηθή ζχληνκε επεμήγεζε αιιά παξάιιεια 

παξέρεηαη ζην ζρεδηαζηή θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηθνχ ηνπ πξνηχπνπ ζρεδίαζεο.  

 

Δηθόλα 85  Νδεγόο δεκηνπξγίαο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ από Ξξόηππα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα 
ReCourse Editor 
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   Δπηιέγνληαο "Next",  εκθαλίδεηαη ε επφκελε νζφλε φπνπ θαζνξίδνληαη ην φλνκα θαη ν θάθεινο 

ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεπηεί ε καζεζηαθή ελφηεηα πνπ ζα ζρεδηαζηεί.  Πηε ζπλέρεηα ν ζρεδηαζηήο 

κπνξεί λα εμέιζεη απφ ηνλ νδεγφ (wizard) επηιέγνληαο "Finish" ή λα πξνρσξήζεη επηιέγνληαο 

"Next" ψζηε λα θαζνξίζεη ηνλ ηίηινto (Title), ηνπο αληηθεηκεληθνχο Δθπαηδεπηηθνχο Πηφρνπο 

(Learning Objectives), θαη ηα πξναπαηηνχκελα (Prerequisites) γηα ηε λέα καζεζηαθή ελφηεηα πνπ 

πξφθεηηαη λα ζρεδηαζηεί.  

  

 Άλνηγκα καζεζηαθήο ελφηεηαο:  Δπηιέγνληαο  "Open Learning Design" απφ ην κελνχ "File" 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζία ελφο ππάξρνληνο  ζρεδηαζκνχ κίαο καζεζηαθήο 

ελφηεηαο. Απφ ηελ πινήγεζε ζε θαθέινπο ηνπ ρξήζηε επηιέγεηαη ην αξρείν 

imsmanifest.xml πνπ επηζπκεί. Κπνξεί εάλ επηζπκεί λα ην πξνζζέζεη σο “ζειηδνδείθηε” 

(bookmark) θαη λα ην νλνκάζεη ψζηε λα κπνξεί λα αλνίγεη ηε καζεζηαθή ελφηεηα απφ ην 

παξάζπξν ηεο βηβιηνζήθεο (Library window).  

 Ξξνεπηζθφπεζε (The Previewer): Αλνίγνληαο ην παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο (Preview 

widow) απφ ην κελνχ “Window” ή  κε δεμί θιηθ ζε επηιεγκέλα αληηθείκελα παξέρεηαη ζην 

ζρεδηαζηή ε δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη πνζηεξηθηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Learning Support Activities), ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ( Resources),  

θαη ησλ Ξεξηβαιιφλησλ (Environments). 

 

 

Δηθόλα 86 Δπηζθόπεζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ReCourse Editor 

 

   Ν ζηφρνο ηεο πξνεπηζθφπεζεο είλαη λα παξέρεη ζηνλ ζρεδηαζηή κία ηδέα γηα ην πψο ζα θαίλεηαη 

ην αληίζηνηρν ζηνηρείν πνπ επεμεξγάδεηαη ψζηε λα πξνβεί ζηηο δηνξζψζεη πνπ απαηηνχληαη.  

 

 Νπηηθνπνίεζε (The Visualiser) : Ν νπηηθνπνηεηήο  (Visualiser) είλαη  έλα παξάζπξν ην 

νπνίν επηηξέπεη ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο Καζεζηαθήο Κνλάδαο (UOL) πνπ έρεη 

επηιεγεί. Ρν παξάζπξν απηφ είλαη δηαζέζηκν απφ ην κελνχ “Window” ή απφ ην αληίζηνηρν 

θνπκπί ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ εξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ.  Γείρλεη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ φισλ ησλ νληνηήησλ πνπ απνηεινχλ ηε καζεζηαθή κνλάδα(UOL). Ζ παξνχζα 
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έθδνζε νπηηθνπνηεί ηηο νληφηεηεο ζην επίπεδν Α ηεο IMS LD  πξνδηαγξαθήο, ηεο ελφηεηεο 

(Plays-Modules), η ηο θάζεηο (Acts- Phases), ηνπο Οφινπο (Role Parts), ηηο Γξαζηεξηφηεηεο 

(Activities), θαη Ξεξηβαιιφλησλ (Environments).   

 

 

 

Δηθόλα 87  Νπηηθνπνίεζε θαη δηαζέζηκεο επηινγέο Recourse Editor 

 

   Δπηπιένλ ν  νπηηθνπνηεηήο (Visualiser) δίλεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

— Κε δηπιφ θιηθ ζε θάζε θφκβν (νληφηεηα) παξνπζηάδεηαη έλα βαζχηεξν επίπεδν αλάιπζεο. 

— Ξινήγεζε εκπξφο/ πίζσ κε ηε βνήζεηα αληίζηνηρσλ θνπκπηψλ ζην πάλσ δεμί κέξνο ηνπ 

παξαζχξνπ.  

— Δκθάληζε/ Απφθξπςε ηνπ παξαζχξνπ επεμήγεζεο (Explanation window) κε ηε βνήζεηα 

αληίζηνηρνπ θνπκπηνχ  ζην πάλσ δεμί κέξνο ηνπ παξαζχξνπ “Visualiser” .  

— Δπηινγή ηχπνπ πξνβνιήο (Layout type) κε ηε βνήζεηα αληίζηνηρνπ θνπκπηνχ  ζην πάλσ 

δεμί κέξνο ηνπ παξαζχξνπ “Visualiser” ή απφ ην κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη κε δεμί θιηθ. 

Δπίζεο ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνεπηινγήο ηχπνπ πξνβνιήο. 

— Κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε ηεο πξνβνιήο  (zoom in or out from)απφ ην κελνχ πξνβνιή 

(View) ή απφ ηε κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη κε δεμί θιηθ.  

— “Θαξθίηζσκα” ("pin") επηιεγκέλσλ θφκβσλ (νληνηήησλ) θαη “μεθαξθίηζσκα” ηνπο,  

ρξήζηκν γηα ηελ ηφληζε ππφ- θφκβσλ (π.ρ. Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ππάγνληαη ζε κία νκάδα 

Γξαζηεξηνηήησλ) θαη “ζχξζηκφ” (drag) ηνπο ζε άιιε ζέζε.  
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— Δπηινγή πνιιψλ θφκβσλ (νληνηήησλ), θξαηψληαο παηεκέλν ην “Ctrl” θαη επηιέγνληαο κε 

ην πνληίθη ηνπο επηζπκεηνχο θφκβνπο (νληφηεηεο). 

 
 

 Γεκηνπξγία/ Άλνηγκα πξνηχπσλ ζρεδηαζκνχ Καζεζηαθψλ Κνλάδσλ ("Templates"):  Κία 

ππάξρνπζα “Καζεζηαθή Κνλάδα” (Unit of Learning) κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ην 

ζρεδηαζκφ κίαο λέαο “Καζεζηαθήο Κνλάδαο” (Unit of Learning).  Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε “πξνηχπσλ” ζρεδηαζκνχ ("Templates"). To ReCourse ήδε παξέρεη 

θάπνηα βαζηθά θαη ππνδεηγκαηηθά πξφηππα αιιά επηηξέπεη θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ απφ ηνλ 

ρξήζηε ψζηε λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα δηακνηξαζηνχλ.  Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ηα πξφηππα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη (κεηνλνκαζία, δηαγξαθή θ.ιπ.) , 

αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή απφ ην κελνχ “Edit-Preferences- Templates”. 

 

 

 

Δηθόλα 88 Απνζήθεπζε Καζεζηαθήο Δλόηεηαο σο Ξξόηππν ReCourse Editor 
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Δηθόλα 89  Γηαρείξηζε Ξξνηύπσλ Καζεζηαθώλ Δλνηήησλ ρξήζηε ReCourse Editor 

 

 

 Έιεγρνο Καζεζηαθή Κνλάδαο (UOL):  Απφ ην κελνχ “Window” επηιέγνληαο “Checker” ή 

απφ ην αληίζηνηρν θνπκπί ηεο κπάξαο εξγαιείσλ εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ειέγρνπ 

(Checker window).Πηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππνιεηπφκελα ζηνηρεία ή αλέγθπξεο 

αλαθνξέο ζηελ επηιεγκέλε Καζεζηαθή Κνλάδα (UOL) ηφηε έλαο θφθθηλνο ζηαπξφο ή έλα 

πνξηνθαιί ζαπκαζηηθφ ζα εκθαληζηνχλ ζην αληίζηνηρν ζηνηρείν / αλαθνξά ψζηε λα 

πιεξνθνξεζεί ν ρξήζηεο γηα ην ηη είλαη ιάζνο ή ηε ιείπεη. Θάλνληαο δηπιφ θιηθ ζην 

αληίζηνηρν ζθάικα ηφηε ζα κεηαβεί ζην αληίζηνηρν ζεκείν φπνπ εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα. 

Ρν ηκήκα επηθχξσζεο XML (XML validation section)  επηθπξψλεη ην ηειηθφ  XML  αξρείν ζε 

ζρέζε κε ην XML Πρήκα (XML Schema). 

 

Δηθόλα 90 Έιεγρνο Καζεζηαθήο Δλόηεηαο ReCourse Editor 
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 Ππζθεπαζία θαη Γεκνζίεπζε Καζεζηαθήο Κνλάδαο (Packaging and Publishing the Unit of 

Learning):  Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο “Καζεζηαθήο Κνλάδαο” (Unit of Learning) παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα λα ζπζθεπαζηεί ππφ ηε κνξθή ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ (zip file) κε φια ηα 

αξρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Κπνξεί παξάιιεια λα δεκνζηεπηεί ζε θάπνηα απνζήθε ή ζε 

έλαλ CopperCore server. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε επηιέγνληαο απηφκαηε δεκνζίεπζε 

(Automatically publishing to a CopperCore server ) αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή"File-

>Publish to CopperCore Server..." είηε απνζεθεχνληαο ηελ “Καζεζηαθή Κνλάδα” (Unit of 

Learning) σο ζπκπηεζκέλν αξρείν θαη ζηε ζπλέρεηα δεκνζηεχνληαο ηελ ζε θάπνηα 

απνζήθε.  

 

Δηθόλα 91 Έιεγρνο Καζεζηαθήο Δλόηεηαο ReCourse Editor 

 

 

 Γηαρείξηζε Καζεζηαθψλ Δλνηήησλ ζε έλα CopperCore Server. (Managing UOLs on a 

CopperCore Server) : Κε ηε βνήζεηα ελφο CopperCore server  είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε 

ησλ UOLs πνπ έρνπλ θνξησζεί ζε απηφλ. Αθνχ ν ρξήζηεο ζπλδεζεί πξψηα κε ηνλ 

αληίζηνηρν server κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα πξνζζέζεη λέεο UOLs, λα ηηο “ηξέμεη” (“run” 

UOLs) κε ηε βνήζεηα ελφο θπιινκεηξεηή (browser), λα δεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο 

ξφινπο, λα έρεη εηθφλα ησλ ρξεζηψλ πνπ είλαη επίζεο ζπλδεδεκέλνη.  
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Δηθόλα 92 Γεκνζίεπζε Καζεζηαθήο Δλόηεηαο ζηνλ CopperCore Publisher 

 
 

 

 

3.6.4 Ππκπεξάζκαηα γηα ηνλ Recourse Editor 
 

 

   Κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Δξγαιείνπ ReCourse Editor 

πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ απφ ην Δξγαιείν. Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηαμηλνκεκέλα ,κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε 

πνπ έρεη παξνπζηαζηεί απφ ηνλ Koper (Koper 2001), ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γ ηα ην 

Δξγαιείν ReCourse Editor. 

 Ξξνζέγγηζε ηνπ Πρεδηαζκνχ:  Ρν Recourse Editor  είλαη έλα  Δξγαιείν πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

πξνδηαγξαθή IMS LD. Αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε ηνπ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 

Πρεδηαζκνχ (bottom-up approach) φζνλ αθνξά ηελ IMS LD πξνδηαγξαθή (Botturi, 

Derntl, Boot, & Figl, 2006; Morrison, Kemp, & Ross, 2004). Ρν Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην πξνθχπηεη αζξνηζηηθά απφ επηκέξνπο δηεξγαζίεο θαζνξίδνληαο πξψηα ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ φπσο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο, 

Ππκκεηέρνληεο Οφινπο, Δθπαηδεπηηθά Ξεξηβάιινληα κε ηα αληίζηνηρα Δξγαιεία/πεξεζίεο 

θαη Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο. Απηά ηα ηκήκαηα  ζπλδένληαη ζηε ζπλέρεηα καδί  γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ κεγαιχηεξα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία φπσο ξνέο δξαζηεξηνηήησλ θαηά θάζε 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέρξη ηνλ πιήξε ζρεκαηηζκφ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  Θαζψο ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πξνθχπηεη απφ κία 

δηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο, ην Recourse Editor  παξέρεη ζηνλ ζρεδηαζηή θαζνδήγεζε γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ πνπ αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ 

ππνζηήξημε ηεο  IMS LD πξνδηαγξαθήο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ πεξηγξαθήο ησλ δηαζηάζεσλ 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ.   

 Κνληεινπνίεζε κε βάζε ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην: Ζ εηθφλα γηα ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ην γεληθφ 
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ραξαθηεξηζκφ θαηά ηελ νλνκαζία ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαζψο θαη απφ 

ηνλ ηχπν θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ, ησλ Οφισλ, ησλ 

Δξγαιείσλ/πεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ησλ δηαζέζηκσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ. 

Αθφκε δελ πξνζδηνξίδνληαη νη Δθπαηδεπηηθνί Πηφρνη πνπ εμππεξεηνχλ νη Δθπαηδεπηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο ή ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην/ Πελάξην.  Θαζψο πξφθεηηαη γηα 

Δξγαιείν πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξαθηηθή ζρεδηαζκνχ πνπ επηβάιιεη ε πξνδηαγξαθή IMS LD  

ζπζηάζεηο ζηνλ ζρεδηαζηή γηα ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ δεκηνπξγεί.  

 Έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πρεδηαζκνχ: Ρν Recourse Editor  επηηξέπεη ηε  

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Πρεδηαζκνχ εθ ηνπ κεδελφο θαζψο επίζεο θαη ην Πρεδηαζκφ Ξξνηχπσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ πεξαηηέξσ θαηά πεξίπησζε. 

Ρν ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ πξνδηαγξαθή IMS LD  κε ιίγεο 

επθαηξίεο ρξήζεο δηαθνξεηηθνχ ιεμηινγίνπ.  

 πνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε: Ζ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεηαη ζηνλ ζρεδηαζηή είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη εζηηάδε η θπξίσο ζηηο δηαζηάζεηο πεξηγξαθήο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ 

ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ κε πξνθαζνξηζκέλα πεδία θαη δπλαηφηεηα 

επηινγήο κεηαμχ πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ.  

 Δγγχηεηα ζηελ πξνδηαγξαθή: Ρν Recourse Editor  είλαη έλα Δξγαιείν πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ  Πρεδηαζκνχ βαζηζκέλν ζηελ IMS LD πξνδηαγξαθή, ζπλεπψο απαηηείηαη 

ζρεηηθή γλψζε ηεο πξνδηαγξαθήο IMS LD θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ  

Πρεδηαζκνχ.  

 Ξξνζέγγηζε ηεο ζπγγξαθηθήο δηαδηθαζίαο: Ρν ζπγθεθξηκέλν Δξγαιείν θαίλεηαη λα 

επηβάιιεη κία κάιινλ απζηεξή πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγγξαθήο. Ν ζρεδηαζηήο έρεη 

ηε ζρεηηθή ειεπζεξία λα μεθηλήζεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ 

επηιέγνληαο λα μεθηλήζεη απφ ηνπ Ππκκεηέρνληεο Οφινπο ή απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηφηεηαο ή ελαιιαθηηθά απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ 

Ξεξηβαιιφλησλ θαη ησλ Δξγαιείσλ/πεξεζηψλ αθφκε θη αλ δελ ηα θαζνξίζεη πιήξσο. 

Ξαξφια απηά είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζνξίζεη πξψηα ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ 

Ξξφηππνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζεη γξαθηθά κία 

γεληθφηεξε εηθφλα γηα ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην.  

 Ξξνθίι ρξήζηε:  To Recourse Editor  απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ πνπ έρνπλ κηα ζαθή εηθφλα  ζρεηηθά κε ηηο ππνθείκελεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο θαη ην Ξξφηππν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ,θαζψο θαη 

ζρεηηθή γλψζε ηεο πξνδηαγξαθήο IMS LD.  
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3.7 Πύγθξηζε Δξγαιείσλ ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνύ 
Πρεδηαζκνύ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελεο 
Δθπαίδεπζεο 
 

   Πηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά νη ιεηηνπξγίεο ησλ Δξγαιείσλ 

πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο. Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπγθξηη ηθνί πίλαθεο γηα ηα Ρερλνινγηθά Δξγαιεία πνπ 

αλαιχζεθαλ ζην Θεθάιαην 3. Ρα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζπγθξίλνληαη ηα Δξγαιεία είλαη:  

 Κνληέια Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ:  

   Ρα Δξγαιεία πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

Δθπαίδεπζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Θεθάιαην 3, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ  ελ δπλάκεη φιεο 

ηηο θάζεηο ησλ Κνληέισλ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ νξίδεηαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε. Πηνπ πίλαθεο απηνχο φκσο εζηηάδνπκε ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ θάζε 

εξγαιείνπ, θαη θαηά πφζν ηα πξνθαζνξηζκέλα πεδία πεξηγξαθήο ππνζηεξίδνπλ μεθάζαξα ηηο 

θάζεηο απηέο. 

 

 Σαξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ:  

Ρα θξηηήξηα απηά αθνξνχλ ηελ πξνζέγγηζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην 

πξνθίι ρξήζηε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζην πεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ.  

 

 Ξεδία πεξηγξαθήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ ζε ζρέζε κε ηα δνκηθά ζηνηρεία 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ:   

   Πηνλ πίλαθα απηφ ηα Δξγαιεία ζπγθξίλνληαη σο πξνο  ην αλ ππάξρνπλ πξνβιεπφκελα πεδία γηα 

ηελ πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. Κπνξεί ελ δπλάκεη φια ηα 

Ρερλνινγηθά Δξγαιεία πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ λα ππνζηεξίδνπλ θάζε δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, σζηφζν δελ ππάξρνπλ ζε φια ζαθψο νξηζκέλα πεδία  πνπ λα 

πξνβιέπνπλ ηελ πεξηγξαθή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

 

 Θπξηόηεξεο  ιεηηνπξγίεο: 

   Πηνλ πίλαθα απηφ ηα Δξγαιεία ζπγθξίλνληαη σο πξνο ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ή Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε ξνέο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Ρερληθά  δεηήκαηα: 

   Πηνλ πίλαθα απηφ γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ Δξγαιείσλ σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηα κε δηεζλή 

πξφηππα θαζψο θαη σο πξνο ηερληθά θαη άιια δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ελφο 

ηερλνινγηθνχ Δξγαιείνπ.  
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Κνληέιν ησλ 

Dick, Carey 

and Carey 

(2001) 

ASK -

LDT 

ReCourse 

Editor 

Dialog 

Plus 
LAMS 

Phoebe 

tool 

Compendium 

LD 

Ξξνζδηνξηζκφο 

Δθπ/θψλ 

Πηφρσλ 

  Σ Σ* Σ Σ 

Αλάιπζε 

Γηδαθηηθψλ 

Αλαγθψλ 

    Σ  

Σαξ/θα 

Δθπ/λσλ θαη 

Δθπαηδεπηηθνχ 

πιαηζίνπ 

  Σ*  Σ  

Θαζνξηζκφο 

εηδηθψλ 

ζηφρσλ 

  Σ Σ* Σ  

Απνηίκεζε 

απφδνζεο 
    Σ Σ 

Αλάπηπμε ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο 

Ξξνζέγγηζεο 

Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

Αλάπηπμε θαη 

ζπιινγή 

εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ 

Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

Γηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε 

ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

    Σ  

Δπηζθφπεζε 

ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο  

 Σ Σ Σ Σ Σ 

Αζξνηζηηθή 

αμηνιφγεζεο 

ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

    Σ  

 

Ξίλαθαο 1 Πύγθξηζε Δξγαιείσλ Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ κε βάζε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Κνληέινπ ησλ Dick, Carey and Carey (2001) 
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Κνληέιν ησλ 

Morrison, 

Ross, Kemp 

(2004) 

ASK -

LDT 

ReCourse 

Editor 

Dialog 

Plus 
LAMS 

Phoebe 

tool 

Compendium 

LD 

Αλάιπζε ηνπ 

Δθπ/θνχ 

πξνβιήκαηνο 

  Σ Σ* Σ Σ 

Αλάιπζε 

Σαξαθηεξηζηηθψλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ 

  Σ  Σ  

Αλάιπζε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

Αλάιπζε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Πηφρσλ 

  Σ*  Σ  

Ραμηλφκεζε 

Δθπ/θνχ 

πεξηερνκέλνπ 

Σ Σ Σ Σ* Σ Σ 

Αλάιπζε 

Δθπ/θψλ 

πξνζεγγίζεσλ 

 Σ Σ  Σ  

Πρεδηαζκφο 

κελχκαηνο 
Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

Αλάιπζε 

ππνζηεξηθηηθψλ 

κέζσλ 

Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

Αμηνιφγεζε     Σ  

 

Ξίλαθαο 2 Πύγθξηζε Δξγαιείσλ Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ κε βάζε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
Κνληέινπ ησλ Morrison, Ross, Kemp (2004) 
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Κνληέιν 4C/ 

ID ( 

Merrienboer, 

2002) 

ASK -

LDT 

ReCourse 

Editor 

Dialog 

Plus 
LAMS 

Phoebe 

tool 

Compendium 

LD 

Θαζνξηζκφο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

πνζηεξηθηηθφ 

Δθπ/θφ ιηθφ 
Σ Σ Σ Σ Σ Σ 

Ξιεξνθφξεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο 

  Σ Σ   

Ρκεκαηηθή 

πξαθηηθή άζθεζε 
  Σ Σ Σ  

 

Ξίλαθαο 3 Πύγθξηζε Δξγαιείσλ Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ κε βάζε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Κνληέινπ 4C/ ID 
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Ξίλαθαο 4 Σαξαθηεξηζηηθά δηαδηθαζίαο Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ  

 

Πεκείσζε:  Ρα πεδία πνπ ζεκεηψλνληαη κε X* ζπκβνιίδνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζεκαίλεη φηη ην Δξγαιείν δίλεη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο θαη δηαζέηεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ σο δεπηεξεχνλ. 

Πρόιηα:  1. Ξαξφιν πνπ ην Dialog Plus ζηφρεπε ζηελ ππνζηήξημε ησλ κε εηδηθψλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ  Πρεδηαζκφ, εληνχηνηο θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ 

παξαηεξήζεθε δπζθνιία ζηε ρξήζε ηνπ απφ κε εηδηθνχο. 2. Ζ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε- ππνζηήξημε ηνπ LAMS βξίζθεηαη ππφ εμέιημε.

Σαξαθηεξηζηηθά δηαδηθαζίαο Δθπαηδεπηηθνύ 

Πρεδηαζκνύ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ 

ASK- 

LDT 

RECOURSE 

DESIGN 

EDITOR 

LAMS DIALOG 

PLUS 

COMPENDIUM 

LD 

PHOEBE 

PEDAGOGIC 

PLANNER 

Ξξνζέγγηζε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ  (top- down)   Σ X  X 

Ξξνζέγγηζε απφ  θάησ πξνο ηα   πάλσ (bottom - up) X X X X* X X 

Δπειημία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ X* X* X X* X X 

Έλαξμε ζρεδηαζκνχ απφ Ξξφηππα Δθπαηδεπηηθά 

Πελάξηα/Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα 

X X X X X X 

Θαζνδήγεζε - πνζηήξημε   X*  X* X 

Σξήζε ιεμηινγίνπ ρξήζηε X* X* X X* X X 

Σξήζε ιεμηινγίνπ ηαμηλνκίαο X X  X   

Σξήζε ζπκβνιηζκνχ ρξήζηε X X* X*  X* X* 

Ξξνθίι ρξήζηε- εηδηθφο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ X X     

Ξξνθίι ρξήζηε- κε εηδηθφο ζηνλ * Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ   X X* X X 
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Ξίλαθαο 5 Ξεδία πεξηγξαθήο Δξγαιείσλ θαη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 
 

Πεκείσζε:  Ρα πεδία πνπ ζεκεηψλνληαη κε X* ζπκβνιίδνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  Πε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζεκαίλεη φηη ην Δξγαιείν δίλεη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο θαη δηαζέηεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ σο δεπηεξεχνλ. 

Πρόιηα: 1. Γηδαθηηθφ πξφβιεκα*: Πην Δξγαιείν Phoebe δελ ππάξρεη μερσξηζηφ πεδίν πνπ λα θαζνξίδεηαη ην δηδαθηηθφ πξφβιεκα. Κέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δξγαιείνπ 

απηφ ζπκβαίλεη ζηα πεδία πεξηγξαθήο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ.  2.  Ρν Dialog Plus θαίλεηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο θαηεγνξίεο ησλ Γηδαθηηθψλ Κνληέισλ αθνχ κπνξεί θαλείο λα 

επηιέμεη θαηεγνξία Δθπαηδεπηηθήο Ξξνζέγγηζεο. 3. Πην Phoebe tool  παξέρεηαη εηδηθή θαζνδήγεζε γηα ηα Γηδαθηηθά Κνληέια. 

Γνκηθά ζηνηρεία Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

πνπ ππνζηεξίδνληαη ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

Δξγαιείνπ από ηα πεδία πεξηγξαθήο κε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 

ASK

- 

LDT 

RECOURSE 

DESIGN 

EDITOR 

LAMS DIALOG 

PLUS 

COMPENDIUM LD PHOEBE 

PEDAGOGIC 

PLANNER 

Ρίηινο Ξξνηχπνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ/ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ/Ονήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

X X X X X X 

Γηδαθηηθφ πξφβιεκα*      X 

Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε   X  X  X 

Γηδαθηηθά Κνληέια*     X*   

Σαξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ.      X 

Eθπαηδεπηηθνί ζηφρνη - Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα    X* X Σ X 

Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηφηεηεο* (δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο γηα θάζε Δξγαιείν)  

X X X X X X 

Ονή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ   X X X X X X 

Ππκκεηέρνληεο Οφινη X X X X X X 

Δθπαηδεπηηθφ Ξεξηβάιινλ  X X X X X X 

Αμηνιφγεζε.   X X  X 
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Ξίλαθαο 6 Ιεηηνπξγίεο Δξγαιείσλ πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

Ιεηηνπξγίεο Δξγαιείσλ πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

ASK- 

LDT 

RECOURSE 

DESIGN 

EDITOR 

LAMS DIALOG 

PLUS 

COMPENDIUM LD PHOEBE 

PEDAGOGIC 

PLANNER 

Ξεξηγξαθή θαη δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ/ Ξξνηχπνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ 

X X X* X X X 

Αλαπαξαγσγή ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

X X X  X  

Δθηέιεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

  X    

Ρξνπνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ/ Ξξνηχπνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ 

Σ Σ Σ Σ Σ X 

Γηαρείξηζε Ξξνηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πελαξίσλ/Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ * (αληηγξαθή, 

απνζήθεπζε σο, δεκνζίεπζε) 

 Σ Σ  Σ X 

Δηζαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ/ Ξξνηχπνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ 

Σ Σ Σ Σ Σ X 

Δμαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ/ Ξξνηχπνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ 

Σ Σ X X Σ X 

Απνζήθεπζε  Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ/ Ξξνηχπνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ 

X X X X X X 

Δθηχπσζε  Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ/ Ξξνηχπνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ 

X X X X X X 

Ξξνεπηζθφπεζε Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ X X X X X X 

Γξαθηθφο θαζνξηζκφο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

X  X  X  

Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

X X X X* X  
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Ξίλαθαο 7 Ιεηηνπξγίεο Δξγαιείσλ πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

 

Πρόιηα *:  Ρν LAMS είλαη ην κφλν εξγαιείν ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πνπ δηαζέηεη πινχζην ππνζηεξηθηηθφ θαζνδεγεηηθφ πιηθφ ζε πνιιέο κνξθέο. Δπηπιένλ έλα 

μερσξηζηφ ζηνηρείν γηα ην LAMS είλαη ε χπαξμε κίαο δσληαλήο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο θαη νη ζπρλέο λέεο εθδφζεηο ηνπ Δξγαιείνπ ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο ζχγρ ξνλεο 

εμειίμεηο. Πεκείσζε:  Ρα πεδία πνπ ζεκεηψλνληαη κε X*  ζηνπο Ξίλαθεο 6 θαη 7 ζπκβνιίδνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζεκαίλεη φηη ην Δξγαιείν δίλεη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο θαη δηαζέηεη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ σο δεπηεξεχνλ. 

Ρερληθά δεηήκαηα: 

 

ASK- 

LDT 

RECOURSE 

DESIGN 

EDITOR 

LAMS DIALOG 

PLUS 

COMPENDIUM LD PHOEBE 

PEDAGOGIC 

PLANNER 

Γπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζε πξνζσπηθφ Ζ/ X X X  X  

Γπλαηφηεηα ρξήζεο  δηαδηθηπαθά   X X  X 

Θνηλφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο   X    

Θνηλφηεηα δηακνηξαζκνχ γλψζεο ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ 

  Σ    

πνζηεξηθηηθφ – Θαζνδεγεηηθφ πιηθφ (Guides – 

Tutorials) 

Σ Σ Σ* Σ Σ X 

Ξεξηβάιινλ – κελνχ  ζηε γιψζζα ηνπ ρξήζηε   Σ    

Ππκβαηφηεηα κε πξνδηαγξαθή IMS –LD. Σ Σ X X X X 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα – ζπκβαηφηεηα κε άιιεο 

εθαξκνγέο 

Σ* Σ Σ    

Ππλερήο εμέιημε κε πςειή ζπρλφηεηα λέσλ 

εκπινπηηζκέλσλ εθδφζεσλ 

  X    
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3.8  Ππκπεξάζκαηα επηζθόπεζεο Δξγαιείσλ πνζηήξημεο 
Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ – επηινγή Δξγαιείνπ  πξνο 
Αμηνιόγεζε 
 

   Πηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάζηεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα Δξγαιεία 

πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο.  Ρα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ επηζθφπεζε θάζε Δξγαιείνπ παξνπζηάζηεθαλ κε ηε κνξθή 

ζπγθξηηηθψλ πηλάθσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  Πηε ζπλέρεηα εθζέηνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθξηηηθή απηή παξνπζ ίαζε πνπ αηη ηνινγνχλ 

ηελ επηινγή ηνπ πξνο Αμηνιφγεζε Δξγαιείνπ.  

 

 

3.8.1 Ππκπεξάζκαηα από ηε ζύγθξηζε ησλ Δξγαιείσλ  

πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ  
 

   Κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ησλ Δξγαιείσλ ζπγγξαθήο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ  

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, φπσο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ  γίλεηαη θαλεξφ φηη είηε 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο πξνδηαγξαθήο IMS LD (Recourse Editor, ASK-LDT) 

είηε φρη (LAMS, DialogPlus Toolkit, Phoebe Pedagogic Planner, Compendium LD), είηε 

θάλνληαο ρξήζε ηεο νξνινγίαο πνπ ε πξνδηαγξαθή ππνζηεξίδεη είηε θάλνληαο ρξήζε  

νξνινγίαο πνπ βαζίδεηαη ζε ηαμηλνκία (ASK-LDT, DialogPlus Toolkit) ή ζε φξνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (LAMS, Pedagogy Planner, Compendium LD) θάλνπλ δπλαηφ 

ηνλ θαζνξηζκφ πνιιψλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα κνληέια ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ . Ρα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

Δξγαιείσλ ζπγγξαθήο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  

 Δξγαιεία πνπ βαζίδνληαη ζηελ ππνζηήξημε πξνδηαγξαθήο IMS-LD: Ρα Δξγαιεία 

απηά πεξηνξίδνπλ ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο θαη παξφιν πνπ ππάξρνπλ θάπνηα πεξηνξηζκέλα 

πξφηππα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα εληνχηνηο δελ ππάξρεη ελζσκαησκέλε θαζνδήγεζε 

γηα ην πψο απηά ζα κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο αλάγθεο. Δπηπιένλ 

ζεσξείηαη δεδνκέλε ε γλψζε ηεο αμίαο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ παξέρνληαη πεξεηαίξσ 

πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ ηα Δξγαιεία απηά δελ πξνζθέξνπλ επειημία σο πξνο ηελ 

πξνζέγγηζε δηαδηθαζίαο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ δπζθνιεχνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ σο πξνο ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ.  

 

 πνζηήξημε δνκηθψλ ζηνηρείσλ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ: Ρα Δξγαιεία 

ζπγγξαθήο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πνπ 
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παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα ελφηεηα  ζηεξίδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα κνληέια Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ  Ν ρξήζηεο 

πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, πξνζδηνξίδεη (α) ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

θαη (β) ηνπο ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, (γ) 

δηαηππψλεη ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, (δ) εθαξκφδεη κία εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε είηε άκεζα πεξηγξάθνληάο ηελ (Recourse Editor, Dialog Plus Toolkit, 

Phoebe Pedagogic Planner) είηε έκκεζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξνήο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηνπο ξφινπο, ηα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο πφξνπο (LAMS, ASK-LDT, 

Compendium LD), ελψ (ε) ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηα πεξηζζφηεξα Δξγαιεία (εθηφο ηνπ DialogPlus Toolkit, Phoebe 

Pedagogic Planner) ελζσκαηψλεηαη κε ην ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ην νπνίν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

θαζνξηζηνχλ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθέξνπκε φηη σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαγφκελνπ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ κφλν ην Phoebe Pedagogic Planner παξέρεη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο γηα αλαζηνραζκφ ηεο δηαδηθαζίαο.  Υζηφζν ην LAMS 

θαίλεηαη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπνκέλνπ θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ 

εθηηκνχλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Δθπαηδεπνκέλνπ ζε κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα 

(π.ρ. ζπλεηζθνξά ζην θφξνπκ ζπδήηεζεο) αιιά θαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ 

λα θαζνξίζνπλ πφηε κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε 

επηηπρψο (Conditions). 

 Ξεξηγξαθή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

κε θνηλή νξνινγία: Ζ δηαδηθαζία πεξηγξαθήο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε ηελ βνήζεηα 

Δξγαιείσλ ζπγγξαθήο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ 

βαζίδεηαη είηε ζε νξνινγία πνπ ε πξνδηαγξαθή IMS LD ππνζηεξίδεη ( Recourse 

Editor) είηε ζε θνηλή νξνινγία κε φξνπο ηαμηλνκίαο (ASK-LDT, DialogPlus Toolkit), 

πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα ζηα νπνία απεπζχλνληαη ηα Δξγαιεία λα κελ εξκελεχνπλ κε 

ην δηθφ ηνπο ηξφπν απηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θάζε θνξά νη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Πηα Δξγαιεία LAMS θαη Phoebe Pedagogic Planner  ε δηαδηθαζία 

πεξηγξαθήο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

Δθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ βαζίδεηαη ζε φξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θνηλά 

αλαγλσξίζηκνπο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ξφινπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ κε απνηέιεζκα λα είλαη θαηάιιεια θαη γηα 

αξράξηνπο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ.  

 Ξαηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαη πνζηήξημε: Απηφ ην ζηνηρείν θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ εηδηθφηεξα γηα Δξγαιεία πνπ απεπζχλνληαη ζε κε εηδηθνχο ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. Υο πξνο απηφ ηα Δξγαιεία εθείλα πνπ θαίλεηαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε είλαη ηα Dialog 

Plus Toolkit, Phoebe Pedagogic Planner, Compendium LD, LAMS. πφ εμέιημε 

βξίζθεηαη έλαο νδεγφο δεκηνπξγίαο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ην LAMS,  

ρσξίο αθφκε λα έρεη νινθιεξσζεί. Υζηφζν ε πξφζβαζε ζε παξαδείγκαηα ξνψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη άιισλ ππνζηεξηθη ηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

θνηλφηεηα ηνπ LAMS  κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηνλ ζρεδηαζηή. Ζ 
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ππνζηήξημε κε νπηηθνπνηεκέλνπο νδεγνχο πέξα απφ ηε ζπγγξαθηθή δηαδηθαζία 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ηδέεο γηα Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πξνο κία πξνζέγγηζε 

«ελεξγήο κάζεζεο».  

 Ξξνθίι ρξήζηε: Όπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ ηα Δξγαιεία πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

πξνδηαγξαθή IMS- LD απεπζχλνληαη ζε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ 

ρσξίο λα παξέρνπλ θαζνδήγεζε ή παξαδείγκαηα ρξήζεο πέξαλ εθείλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο. Ππλεπψο ηα Δξγαιεία ASK- LDT 

θαη  ReCourse Editor ζα ήηαλ αθαηάιιεια γηα αμηνπνίεζε απφ ρξήζηεο κε εηδηθνχο 

ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. Απφ ηελ άιιε ελψ ην Dialog Plus Toolkit  

απεπζπλφηαλ ζε κε εηδηθνχο σζηφζν παξαηεξήζεθε απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ φηη ε 

ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηαμηλνκίαο δπζθφιεπε ην έξγν ησλ κε εηδηθψλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ. Ρν πην επξέσο δηαδεδνκέλν Δξγαιείν πνπ αμηνπνηείηαη 

απφ Δθπαηδεπηηθνχο/ Δθπαηδεπηέο αιιά θαη έρεη πηνζεηεζεί απφ Δθπαηδεπηηθνχο 

Νξγαληζκνχο αλά ηνλ θφζκν είλαη ην LAMS. Δθηφο απφ ην πινχζην πιηθφ 

ππνζηήξημεο γηα ηελ επεμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζπγγξαθήο, ππάξρεη θαη κία 

θνηλφηεηα ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί θαλείο λα έρεη πξφζβαζε ζε 

παξαδείγκαηα ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη άιιεο ρξήζηκεο 

παηδαγσγηθέο πιεξνθνξίεο.  

 

 

3.8.2 Δξγαιείν πξνο Αμηνιόγεζε 
 

   Κε βάζε ηελ επηζθφπεζε ησλ Δξγαιείσλ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ, θαη ηα ζπγθξηηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ην Δξγαιείν πνπ 

επηιέγεηαη λα αμηνινγεζεί ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ην LAMS. 

   Θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα Δξγαιείν ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ κπνξεί θαλείο κε απιέο  

ελέξγεηεο λα δεκηνπξγήζεη κία ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ , αλακέλεηαη λα κελ 

ππάξμνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηε δεκηνπξγία κίαο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ξξφθεηηαη γηα έλα Δξγαιείν ην νπνίν παξέρεη πινχζηα 

ππνζηήξημε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζπγγξαθηθή 

δηαδηθαζία θαη απηφ ζα δηεπθνιχλεη πεξηζζφηεξν ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ θαζψο δελ πξνυπνζέηεη εηδηθέο γλψζεηο.  

   Αθφκε είλαη έλα Δξγαιείν ην νπνίν κπνξεί θαλείο λα αμηνπνηήζεη είηε δηαδηθηπαθά (απφ 

ηνλ Demo Server)  είηε ηνπηθά ζέηνληαο σο server  ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή. Γελ 

απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο γηα απηφ αθνχ παξέρνληαη επεμεγεκαηηθνί θαη αλαιπηηθή 

νδεγνί βήκα πξνο βήκα γηα ηελ ελέξγεηα απηή.   

   Απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ Δξγαιείνπ κπνξεί θαλείο λα έρεη πξφζβαζε ζε ξνέο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα εκπλεπζηεί αιιά θαη λα 

ηξνπνπνηήζεη κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο. Δπηπιένλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο αλνίγνληαο κία πξννπηηθή γηα ζπλεξγαζία 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ.  



163 

 

   Ζ εξγαιεηνζήθε Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ε θαζνδήγεζε βήκα πξνο βήκα γηα 

ηε ζπγγξαθή ηνπο, ζπλζέηνπλ έλα δνκεκέλν πιαίζην ζην νπνίν ζα κπνξνχζε έλαο κε 

εηδηθφο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ λα δεκηνπξγήζεη κία ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πξνο πην «ελεξγέο» κνξθέο κάζεζεο. Νη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

ηεο εξγαιεηνζήθεο ηνπ LAMS  αμηνπνηνχλ ηχπνπο ηερλνινγίαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ρσξίο απηφ λα απαγνξεχεη ηελ πηνζέηεζε θάπνηαο 

δηαθνξεηηθήο Δθπαηδεπηηθήο Ξξνζέγγηζεο. 

   Δπηπιένλ ην LAMS  παξέρεη δπλαηφηεηα πην δπλακηθψλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θαζψο δηαζέηεη επηινγέο γηα ξνή ππφ ζπλζήθεο, Δλαιιαθηηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ή Δλαιιαθηηθέο ξνέο Δθπα ηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

δπλακηθφηεηα απηή επηρεηξείηαη λα επηηεπρζεί αθφκε ιακβάλνληαο ππφςε η ηο αλάγθεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ή ηνλ πξνηηκψκελν ηξφπν κάζεζεο απφ εθείλνπο. Ρν LAMS  γηα ην ζθνπφ 

απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κνλνπαηηψλ (Branches) απφ Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πξννπηηθή επηινγήο 

πξνηηκψκελνπ ηχπνπ Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ Δθπαηδεπφκελν θάηη πνπ δελ 

κπνξεί εχθνια λα επηηεπρζεί κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ή εχθνια λα νξγαλσζεί απφ 

άιια Δξγαιεία.  

   Αθφκε, απφ ηα πεδία πεξηγξαθήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαίλεηαη λα 

πξνηείλνληαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Κε 

ηνλ ηξφπν απηφ παξνπζηάδεηαη κία ελαιιαθηηθή κνξθή αμηνιφγεζεο δηαθνξεηηθή απφ 

εθείλε πνπ ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ. Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία 

κπνξεί λα επνπηεπζεί βήκα πξνο βήκα ρσξίο απαξαίηεηα νη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

λα επηηειεζηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  Υζηφζν ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα εκπλεπζηεί 

απφ ην LAMS πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηέηνησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο.  

   Σσξίο λα παξαβιέπνπκε ηελ αμία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Δξγαιείσλ πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ πξνδηαγξαθή IMS LD πξέπεη λα ζεκεησζεί ε αλάγθε πνπ έρεη θαηαγξαθεί γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ κε εηδηθψλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. Θαζψο ζηελ παξνχζα κειέηε 

ζηφρνο είλαη ε αμηνιφγεζε ελφο ηερλνινγηθνχ Δξγαιείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ζηε δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ, ηα Δξγαιεία πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

πξνδηαγξαθή απηή δελ ελδείθλπληαη.   

   Νη δπλαηφηεηεο θαη νη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη απφ ην LAMS είλαη ελδηαθέξνπζεο κε 

απνηέιεζκα ην Δξγαιείν απηφ λα είλαη ην πην επξέσο δηαδεδνκέλν γηα ηνλ ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελν Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. Υζηφζν έρεη αμία λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν 

απηέο νη δπλαηφηεηεο αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη η η ζα κπνξνχζε λα γίλεη πξνο 

ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε επηιέγεηαη ην LAMS σο 

ην πξνο αμηνιφγεζε Δξγαιείν γηα ηελ παξνχζα κειέηε αμηνιφγεζεο.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4ν: ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΥΛ  
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
 

   Πην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη κειέηεο αμηνιφγεζεο ησλ Δξγαιείσλ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηα ζεκαληηθφηεξα Δξγαιεία πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 3. Ρελ επηζθφπεζε θάζε έξεπλαο αμηνιφγεζεο 

νινθιεξψλεη έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ αληίζηνηρε Κεζνδνινγία 

πνπ αθνινπζήζεθε.  

 

4.1 Αμηνιόγεζε ηνπ  LAMS (JISC) 
 

   Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Δξγαιείνπ LAMS (Masterman & Lee, 2005) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Pedagogy Strand of the JISC e- learning Programme θαη 

εθηειέζηεθε απφ ηελ νκάδα Learning Technologies Group ηνπ Oxford University.  

 

4.1.1 Πηόρνη αμηνιόγεζεο LAMS (JISC) 
 

   Νη βαζηθνί ζηφρνη απηήο ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο ήηαλ (Masterman & Lee, 2005): 

i.  Αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπ LAMS σο Δξγαιείνπ ζρεδηαζκνχ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε (Higher 

Education), ζηε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε (Further Education ) θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Adult and Community Learning) . 

ii.  Ξαξνρή ππνδείμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη, ηφζν κε ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ LAMS 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο Δθπαηδεπηέο θαη ηνπο εηδηθνχο ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ, φζν θαη κε ηε βειηίσζε δηάθνξσλ πηπρψλ παξφκνησλ κε 

ην LAMS Δξγαιείσλ απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ θξνληίδεη γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

θαιή ιεηηνπξγία ηνπο.  

 

   Ππγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ LAMS σο Δξγαιείν 

ζρεδηαζκνχ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ε αμηνιφγεζε πνπ έιαβε ρψξα είρε σο ζηφρν 

λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε (Masterman & Lee, 2005) :  

 ηελ πξαθηηθή Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πνπ αθνινπζνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο πξηλ 

ηελ εκπεηξία ηνπο κε ην LAMS,  

 ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ LAMS ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο ξνψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  
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 ηελ εθαξκνγή ηνπ LAMS ζε Δθπαηδεπνκέλνπο,  

 ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ην LAMS ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή,  

 ηελ επρξεζηία ηεο δηεπαθήο ηνπ LAMS,  

 δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην LAMS ζρεηηθά κε ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαθηηθήο. 

   Ρν εξψηεκα πνπ νδήγεζε απηή ηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο ήηαλ ην θαηά πφζν έλα 

εξγαιείν ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, φπσο ην LAMS, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (Masterman & Lee, 2005). Ζ απνηειεζκαηηθή 

ππνζηήξημε νξίζηεθε σο ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζρεηηθά κε  ηελ πξνηηκψκελε Δθπαηδεπηηθή 

Ξξνζέγγηζε, ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  θαη 

ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ. Ρέινο δηεξεπλήζεθε ε δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο κέζα απφ ην Δξγαιείν (Masterman & Lee, 2005).  

   Νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο LAMS (JISC)  απαζρνινχληαλ ζε ηνκείο ηεο 

αλψηαηεο ή ηεο ζπλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Ππγθεθξηκέλα απφ ηνπο ζαξάληα 

ζπκκεηέρνληεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθνξνχζε Δθπαηδεπηέο  ηεο Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο (Higher Education), θαη ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο. Δθηφο απφ ηνπο  

Δθπαηδεπηέο ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θαη ζχκβνπινη γηα ηελ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε (Masterman & Lee, 2005). 

   Νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ην 

ζρεδηαζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, θάπνηνη απφ απηνχο δεκηνχξγεζαλ ξνέο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ην LAMS, ελψ κεξηθνί απφ απηνχο εθηέιεζαλ ηε ξνή 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (Masterman & Lee, 2005).  

 

 

4.1.2  Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο  LAMS (JISC) 

 

   Ξξφθεηηαη γηα κία κεζνδνινγία πνηνη ηθήο αμηνιφγεζεο φπνπ ηα απνηειέζκαηά ηεο 

πνζνηηθνπνηήζεθαλ φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ θαη ρξήζηκν λα γίλεη (Masterman & Lee, 

2005). 

   Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν  δχν Δξσηεκαηνιφγηα,  

ηέζζεξηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, δχν Δξγαζηήξηα 

(workshops), ηα κελχκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ιίζηα EPED-LAMS JISC-mail θαη νη 

ξνέο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ (Masterman & Lee, 2005).  

Ππγθεθξηκέλα γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε κία πνηθηιία κέζσλ φπσο:  

 Δξσηεκαηνιφγην Ξξηλ ηε Πρεδηαζηηθή Γηαδηθαζία: Ππκπιεξψλεηαη φηαλ νη 

Ππκκεηέρνληεο έρνπλ επηιέμεη ην ζέκα γηα ην νπνίν ζα ζρεδηάζνπλ ηε ξνή 



166 

 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ 

αθνξνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 

αθνινπζνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε ην LAMS, πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο, ηηο ηερλνινγίεο κε ηηο νπνίεο ήηαλ ήδε εμνηθεησκέλνη θαη 

ηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο.  

 Δξσηεκαηνιφγην Πρεδηαζηηθήο Γηαδηθαζίαο: Απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα. Ρν 

πξψην ηκήκα ζπκπιεξψλεηαη παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηεο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ην LAMS, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη ελέξγεηεο θαη 

νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρεδίαζε ηε ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε 

ην LAMS. Ρν δεχηεξν ηκήκα ζπκπιεξψλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Πρεδηαζηηθήο Γηαδηθαζίαο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ θαη πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

ξνήο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο απφ Δθπαηδεπφκελνπο. Δδψ θαηαγξάθνληαη 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ξνήο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Ρν 

ηξίην ηκήκα ζπκπιεξψλεηαη αθνχ ε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάζηεθε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ, εθηειεζηεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.  

Πην ηκήκα απηφ νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

εκπεηξία απφ ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ θαη ηελ πξννπηηθή κειινληηθήο ρξήζεο ηνπ.    

 Δξγαζηήξηα (Workshops): Νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο φπνπ 

ζπδεηήζεθαλ ηα πηζαλά νθέιε απφ έλα ηδεαηφ Δξγαιείν  γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, θαη θαηέζεζαλ ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS  ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Πηφρνο ησλ 

Δξγαζηεξίσλ ήηαλ ε θαηαγξαθή απαηηήζεσλ γηα ηε βειηίσζε πηπρψλ ηνπ 

Δξγαιείνπ θαη Δξγαιείσλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ LAMS. 

 Ζκη-δνκεκέλεο Ππλεληεχμεηο: Απφ ηελ αλάιπζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο  αλαγλσξίζηεθαλ αλαδπφκελα  δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Δξγαιείνπ. 

 Ππλαληήζεηο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ: Κε ηελ ηερληθή ηεο 

ζπλέληεπμεο δηαζαθελίζηεθαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ LAMS. 

 Ππιινγή ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ: Πηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο 

ζπλεζέζηεξεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Ξξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζνχληαη ζην ζρεδηαζκφ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ.  

 EPED-LAMS JISC-mail : Απφ ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εμήρζεζαλ λέεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηε ζρεδίαζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

Δπηπιένλ ε ππεξεζία απηή αμηνπνηήζεθε γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο 

πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

    

Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο αληηζηνίρηζεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

έξεπλαο αμηνιφγεζεο LAMS (JISC) κε ηελ επηιεγκέλε Κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο.  
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Πηόρνη αμηνιόγεζεο LAMS (JISC) 

 

 

Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο LAMS (JISC) 

 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξαθηηθή Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πνπ 

αθνινπζείηαη πξηλ ηε ρξήζε ηνπ LAMS . 

 

Δξσηεκαηνιφγην πξηλ ηε Πρεδηαζηηθή Γηαδηθαζία  

(πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ LAMS) 

 

Ππλαληήζεηο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ LAMS ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο 

ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

 

EPED-LAMS JISC-mail  

 

Δξγαζηήξην  

 

Ππλεληεχμεηο  

 

Δξσηεκαηνιφγην Πρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο (πξψην 

ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψλεηαη 

θαηά ηε ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία)  

 

 Δξσηεκαηνιφγην Πρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο 

(δεχηεξν ηκήκα πνπ ζπκπιεξψλεηαη κεηά ηελ 

δηαδηθαζία ζρεδίαζεο)  

 

 

 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

γεληθή εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζε 

Δθπαηδεπνκέλνπο. 

 

 

 

Δξσηεκαηνιφγην Πρεδηαζηηθήο Γηαδηθαζίαο (ηξίην 

ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψλεηαη 

κεηά ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζε καζεηέο)  
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Ξίλαθαο 8 Αληηζηνίρηζε ζηόρσλ - Κεζνδνινγίαο Αμηνιόγεζεο LAMS (JISC) 

 

 

 

 

 

Πηόρνη αμηνιόγεζεο LAMS (JISC) 

 

 

Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο LAMS (JISC) 

 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ 

αληίθηππν πνπ έρεη  ε ρξήζε ηνπ LAMS 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή . 

Δξγαζηήξην  

 

Ππλεληεχμεηο  

 

Δξσηεκαηνιφγην Πρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο (θαη ηα 

ηξία ηκήκαηα) 

 

Ππιινγή ξνψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

επρξεζηία ηεο δηεπαθήο ηνπ LAMS.  

Ππλεληεχμεηο 

Δξσηεκαηνιφγην Πρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο (ηξίην 

ηκήκα) 

 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην LAMS γηα ηνλ 

δηακνηξαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο.  

Δξγαζηήξην  

 

Ππλεληεχμεηο  

 

Δξσηεκαηνιφγην Πρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο (ηξίην 

ηκήκα) 

 

Πηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε 

ησλ ξνψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην ίδην ην 

Δξγαιείν.  
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4.1.3  Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο LAMS (JISC) 

 

   Ρα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ , απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη ηε ζπιινγή ησλ ξνψλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νδήγεζαλ ζε 

κηα ζεηξά απφ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Έγηλε θαλεξφ φηη ην LAMS είρε ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη έλα πιήζνο 

Δθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, απφ ηηο νπνίεο νη εηδηθνί ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ απηή πνπ ηαίξηαδε ζην πξνζσπηθφ ηνπο ζηπι.  

 Γηαπηζηψζεθε φηη ελζάξξπλε ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ. Όζνλ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε ηνπ LAMS ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή  

απηφ θάλεθε λα έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο σο πξνο ην ρξφλν, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο δεμηφηεηεο ηνπ Δθπαηδεπηή, εηδηθά ζηα αξρηθά ζηάδηα ζρεδίαζεο. 

 Απφ ηελ ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ κε Δθπαηδεπνκέλνπο δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππήξμε 

ζεκαληηθή  βειηίσζε ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, εληνχηνηο, ε 

ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ αχμεζε ην θίλεηξν ησλ καζεηψλ θαη ελζάξξπλε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Νη Δθπαηδεπηέο θάλεθαλ αλέηνηκνη λα αληαιιάμνπλ ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή 

πξαθηηθή Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ δηακνηξαζκφ 

Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, λα εληζρχζνπλ 

ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη λα πξνάγνπλ λένπο ηχπνπο επηθνηλσλίαο. Νη 

Δθπαηδεπηέο θαζνδεγήζεθαλ ζηε ζρεδίαζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ βαζίδνληαλ ζηελ 

έξεπλα θαη ηε ζπδήηεζε κε έλα δνκεκέλν ηξφπν, παξέρνληαο αλαηξνθνδφηεζε θαη 

παξαθνινπζψληαο ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπφκελσλ παξεκβαίλνληαο φπνηε 

ππήξρε αλάγθε.  

 Ξαξνπζηάζηεθαλ ηφζν γεληθέο νδεγίεο πξνο ηνπο εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ πνπ ζα επηζπκνχλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δηαλείκνπλ ειεθηξνληθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο κε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ, φζν θαη ιίζηα κε ηα 

επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο αλάινγσλ κε ην LAMS Δξγαιείσλ πξνο 

ηνπο ηερληθνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο . 

    

   Ξνιιά θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ κε βάζε ηελ αθνινπζνχκελε 

κεζνδνινγία. Νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κία δηεξεχλεζε ηνπ πεδίνπ. Αμηνπνηείηαη έλα 

ζχλνιν απφ κέζα ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ ρσξίο φκσο λα παξαηίζεληαη επαξθή ζηνηρεία 

γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αμηνινγνχληαη πξηλ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ Δξγαιείνπ κε 

απνηέιεζκα λα κελ πξνθχπηεη θάπνηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνπ λα 

αλαδεηθλχεη ηα νθέιε απφ ην Δξγαιείν γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο.  
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4.2  Αμηνιόγεζε ηνπ LAMS (BECTA) 
 

   Ζ έξεπλα αμηνιφγεζεο δηεμήρζε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξαηηθνχ νξγαληζκνχ 

εθπαίδεπζεο (Becta) ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ θέληξνπ δηα βίνπ 

Δθπαίδεπζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ιίβεξπνπι (Centre for Lifelong Learning, University 

of Liverpool).  

 

4.2.1 Πηόρνη αμηνιόγεζεο LAMS (BECTA) 

 

   Νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο ήηαλ (Becta 2005):  

 Λα απνθαιχςεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηεο πξνζδνθίεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

απφ ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ θαη λα αλαθέξεη ηελ επηηπρία απηήο ηεο ρξήζεο 

ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο απηνχο. 

 Λα αλαγλσξίζεη αλαδπφκελα κνληέια ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο εθπαίδεπζεο 

εμεηδηθεχνληαο ζε ζεκαηηθά πεδία θαη λα εθηηκήζεη ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κνληέισλ απηψλ σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο επηηπρίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 Λα αλαγλσξίζεη κειινληηθέο επθαηξίεο γηα έξεπλα ζηε ρξήζε Δξγαιείσλ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα ηελ ππνζηήξημε αλαδπφκελσλ κνληέισλ 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο εθπαίδεπζεο εμεηδηθεχνληαο ζε ζεκαηηθά πεδία, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη ηε ζχλδεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ ζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα κε ηηο εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα έρεη απφ 

ην ζπίηη.  

 Λα θάλεη δηαζέζηκε ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο πξνο ηελ 

επρξεζηία Δξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ην 

LAMS. 

 

   Νη ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα αμηνιφγεζεο πξνέξρνληαλ απφ 40 ζρνιεία βαζκίδσλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. Πηελ πνξεία ηεο έξεπλαο ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ππήξμε απφ 23 ζρνιεία. Νη πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο. Υζηφζν ζπκκεηείραλ άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ ππεχζπλα γηα 

ηε ζηξαηεγηθή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ LAMS απφ απηά 

θαζψο επίζεο θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ LAMS. Νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

νινθιήξσζαλ ξνέο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ήηαλ κφιηο 46. Ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο πξφζθαηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ην 

LAMS εμάρζεθαλ πνηνη ηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία πνζνηηθνπνηήζεθαλ φπνπ απηφ ήηαλ 

δπλαηφ θαη ρξήζηκν (Becta 2005). 
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4.2.2  Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο LAMS (BECTA) 

 

   Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθε κία πνηθηιία κεζφδσλ θαη κέζσλ φπσο 

(Becta 2005): 

 Αξρηθά Δξσηεκαηνιφγηα: Ρα εξσηεκαηνιφγηα απηά είραλ σο ζηφρν λα ζπιιέμνπλ 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή ζηνλ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελν Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ. Νη παξαιήπηεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ Δθπαηδεπηηθνί πνπ 

θαινχληαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο αιιά θαη Δθπαηδεπηηθνί 

πνπ ήηαλ ήδε ρξήζηεο ηνπ LAMS. 

 Ρειηθά Δξσηεκαηνιφγηα: Αμηνπνηήζεθαλ σο κέξνο ησλ επηζθέςεσλ ζε 

Δθπαηδεπηηθνχο γηα λα εθηηκεζεί ε επίηεπμε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

απφ ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ αιιά θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ 

αλαδπφκελσλ κνληέισλ θαη αλαγθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Δξγαιείνπ.  

 Ζκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο: Νη ζπλεληεχμεηο απηέο απεπζχλνληαλ ζην πξνζσπηθφ 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ππεχζπλν γηα ηελ έληαμε ηνπ LAMS ζε απηά αιιά 

θαη ζε ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ LAMS. 

 Ξξαγκαηνπνηήζεθε ερεηηθή θαηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ, αλάιπζε θαη 

ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηέο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

αλαδπφκελσλ δεηεκάησλ.  

 Γνκεκέλε παξαηήξεζε ζε ζπλεδξίεο κε ην LAMS: Ξξφθεηηαη γηα ηελ παξαηήξεζε 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο εθηέιεζεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ 

καζεηέο. Θάπνηεο ζπλεδξίεο θαηαγξάθεθαλ ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ απηνχ.  

 Ππλεληεχμεηο ζε νκάδεο εζηίαζεο: Ππλεληεχμεηο κε ηπραία δείγκαηα καζεηψλ 

δηαρσξηζκέλσλ θαηά θχιν, απφ ηηο ζπλεδξίεο νη νπνίεο παξαηεξήζεθαλ κε ζθνπφ 

ηελ θαηαγξαθή ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ.  

 Έξεπλα εθηέιεζεο ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS απφ καζεηέο: Ξαξαηήξεζε ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο ζηηο 

ζπλεδξίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ.  

 Πηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ησλ ξνψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην 

ίδην ην Δξγαιείν: Απφ ηα ζηαηηζηηθά απηά πξνέθπςαλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ή ηελ εθ ηνπ 

κεδελφο ζρεδίαζε ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ έλα ζχλνιν 46 

ρξεζηψλ.  

 Αμηνπνίεζε δεπηεξεπνπζψλ πεγψλ φπσο: Έγγξαθα θαη εξεπλεηηθά άξζξα γηα ην 

LAMS,  θφξνπκ θνηλφηεηαο ηνπ LAMS, εξγαζηήξηα ηνπ LAMS κε επαγγεικαηίεο.  
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Πηόρνη αμηνιόγεζεο LAMS (BECTA) 

 

 

Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο LAMS (BECTA) 

 

Λα εμεηάζεη ην αληίθηππν απφ ηε ρξήζε 

ηνπ LAMS ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

 

Αξρηθά Δξσηεκαηνιφγηα 

Πηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε 

ησλ ξνψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην ίδην ην 

Δξγαιείν. 

Λα αλαγλσξίζεη αλαδπφκελα κνληέια 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο εμεηδηθεχνληαο ζε ζεκαηηθά 

πεδία θαη λα εθηηκήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κνληέισλ απηψλ 

σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο επηηπρίαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Λα αλαγλσξίζεη κειινληηθέο επθαηξίεο γηα 

έξεπλα ζηε ρξήζε Δξγαιείσλ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα ηελ 

ππνζηήξημε αλαδπφκελσλ κνληέισλ 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο εμεηδηθεχνληαο ζε ζεκαηηθά 

πεδία, ππνζηεξίδνληαο ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θαη ηε ζχλδεζε 

ησλ εκπεηξηψλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα κε ηηο εκπεηξίεο πνπ 

κπνξεί λα έρεη απφ ην ζπίηη. 

 

Λα θάλεη δηαζέζηκε ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο πξνο ηελ 

επρξεζηία Δξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ ξνψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ην 

LAMS. 

 

 

Ρειηθά Δξσηεκαηνιφγηα   

Ζκη - δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο Ξξαγκαηνπνηήζεθε 

ερεηηθή θαηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ, αλάιπζε 

θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ απηέο γηα ηελ αλαγλψξηζε αλαδπφκελσλ 

δεηεκάησλ. 

Γνκεκέλε παξαηήξεζε ζε ζπλεδξίεο κε ην LAMS.  

Ππλεληεχμεηο ζε νκάδεο εζηίαζεο. 

 

Έξεπλα εθηέιεζεο ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ζην 

LAMS απφ καζεηέο.  

 

Πηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε 

ησλ ξνψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην ίδην ην 

Δξγαιείν. 

 

 

Ξίλαθαο 9 Αληηζηνίρηζε ζηόρσλ - Κεζνδνινγίαο Αμηνιόγεζεο LAMS (BECTA) 
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4.2.3  Απνηειέζκαηα  αμηνιόγεζεο LAMS (BECTA) 

 

   Ιφγσ ηεο ζρεηηθά κηθξήο θιίκαθαο θαη ηνπ εχξνο ηεο έξεπλαο, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κηα πνζνηηθή κειέηε κε έλαλ ηπραίν  ή κε ηπραίν δείγκα, ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο. Ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο επηθαιέζηεθε σο εθ 

ηνχηνπ πνηνηηθέο κεζφδνπο θαη κε απηά ηα δεδνκέλα  εμήρζεζαλ πνζνηηθά ζπκπεξάζκαηα 

φπνπ απηφ θαηέζηε δπλαηφ θαη ρξήζηκν.  

 

   Ρα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο LAMS (BECTA 2005) ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Απφ ηελ έξεπλα αλαγλσξίζηεθε  έλα ζχλνιν παξαγφλησλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη η ηο πξνζδνθίεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

Δξγαιείνπ θαη λα ηελ επηηπρία απηήο ηεο ρξήζεο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο απηνχο  . 

Δλ ζπληνκία νη παξάγνληεο απηνί είλαη:, ε επάξθεηα εγθαηαζηάζεσλ θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ΡΞΔ, νη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ ζηηο ΡΞΔ, ε επηξξνή ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ γηα κία επξεία 

πηνζέηεζε ηνπ Δξγαιείνπ ή αλ ε ρξήζε ηνπ βαζίδεηαη ζην δηαζέζηκν ρξφλν ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ην επηζπκεί,   ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ηνπ πξνζσπηθνχ παξφιν πνπ 

αλαγλσξίδεηαη φηη ε  επαλαρξεζηκνπνίεζε ζα αληακείςεη απηή ηελ επέλδπζε ηνπ 

ρξφλνπ, επίζεκε δηθηχσζε κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη εζσηεξηθά 

δίθηπα πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ αξραξίσλ, ζεηηθά 

παξαδείγκαηα απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπ Δξγαιείνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Αλαγλσξίζηεθαλ επθαηξίεο γηα δηαθνξνπνίεζε θαη  επαλάιεςε Δθπαηδεπηηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαηηθήο θαη εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο . 

Δπηπιένλ ε θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ δνκεκέλε εθηέιεζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζεσξήζεθε απφ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο φηη 

ππνζηεξίδεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Κία κηθξή κεξίδα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

ζεσξεί  φηη ην LAMS ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ . Υο 

πξνο ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ην δηακνηξαζκφ ησλ ξνψλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ, απηφ επεηεχρζε ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο θαη παξακέλεη δεηνχκελν 

γηα ηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο. 

 Νη Δθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ ην LAMS σο έλα Δξγαιείν πνπ ηνπο επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο ηνπο λα παξακέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη απμάλεη ηα θίλεηξα ηνπο γηα κάζεζε ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

Αθφκε ζεκεηψζεθε ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο γηα ζπλεηζθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή  

δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ θαη νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζα 

απφ ην πεξηβάιινλ απηφ γηα ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαζψο θαη 

νη δπλαηφηεηεο αλαζηνραζκνχ γηα ηνπο καζεηέο. Ζ παξαγσγηθφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ απμήζεθε θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ. Νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ην Δξγαιείν 

ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι. Δληνχηνηο νη πεξηζζφηεξνη Δθπαηδεπηηθνί 

δπζθνιεχηεθαλ λα αληηιεθζνχλ ηελ εζηίαζε ηνπ Δξγαιείνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δίλνληαο έκθαζε ζην πεξηερφκελν θαη ζπγθξίλνληάο ην LAMS κε 

άιια ινγηζκηθά πνπ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ γηα ηελ παξάδνζε 

δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ. 
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 Δπηπιένλ αλαγλσξίζηεθε ε αμία ηνπ Δξγαιείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο 

θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θάηη πνπ θαη νη ίδηνη νη καζεηέο εθδήισζαλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο , παξφια απηά απηφ ην κνληέιν ρξήζεο δελ εθαξκφζηεθε. Δληνχηνηο 

θαηαγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ αλαδπφκελεο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ζρεηηθά 

κε ην LAMS. Νη καζεηέο αλέπηπμαλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην Δξγαιείν θαη  

αλαγλψξηζαλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θπξίσο σο πξνο ηε 

δηαηήξεζε ηνπ δηθνχ ηνπο ξπζκνχ ζηελ κάζεζε θαη ζηε ζπγθέληξσζή ηνπο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ρέινο έλα ζχλνιν απφ ηερληθέο απαηηήζεηο 

θαηαγξάθεθαλ. 

   Ρν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν απνηειεί κία  δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηνπ Δξγαιείνπ 

θαη αμηνινγεί ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ κπνξεί λα αλνίμεη σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  Αμηνπνηείηαη έλα ζχλνιν απφ 

κεζνδνινγίεο ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ ρσξίο φκσο λα παξαηίζεληαη επαξθή ζηνηρεία γηα 

φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αμηνινγνχληαη πξηλ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ Δξγαιείνπ κε 

απνηέιεζκα λα κελ πξνθχπηεη θάπνηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνπ λα 

αλαδεηθλχεη ηα νθέιε απφ ην Δξγαιείν γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο. Αμηνπνηνχληαη νκάδεο 

εζηίαζεο γηα ηελ παξαηήξεζε δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηνπ πξνβιήκαηνο ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κία ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ην δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη. Ζ έξεπλα απηή 

νπζηαζηηθά ζέηεη ηε βάζε γηα ηε δηεμαγσγή λέσλ εξεπλψλ πνπ ζα κειεηήζνπλ ηα 

επηκέξνπο δεηήκαηα φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο ζπζηάζεηο γηα λέεο έξεπλεο.  

 
 

 

4.3 Αμηνιόγεζε Reload LDE 
 

 

   Ζ ρξήζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δξγαιείνπ Reload LDE πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Learning Design for Practitioners (LD4P)» πνπ ζθνπφ είρε 

ηελ αμηνιφγεζε επρξεζηίαο Δξγαιείσλ γηα ηελ δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ζπκβαηψλ κε ηελ πξνδηαγξαθή IMS LD 

(Griffiths 2007).  Ρν Δξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε απφ κία νκάδα εξεπλεηψλ ( Learning 

Technologies Research Group ηνπ Liverpool Hope University) γηα ηε δεκηνπξγία 

Δθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ πξνο ρξήζε απφ εθπαηδεπφκελνπο ζε  πεξηβάιινληα 

εκπινπηηζκέλεο κάζεζεο. Δπηπιένλ αμηνινγήζεθε ε δηεπαθή ηνπ Δξγαιείνπ απφ 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Liverpoool Hope University θαη St Helens College ( Griffiths 

2007).   

 

4.3.1 Πηόρνη αμηνιόγεζεο Reload LDE  

 

   Ζ έξεπλα αμηνιφγεζεο ηνπ Reload LDE  εζηίαζε ζε δεηήκαηα επρξεζηίαο δηεπαθήο 

ρξήζηε θαη πην ζπγθεθξηκέλα (Griffiths 2007):   
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 Αμηνιφγεζε επρξεζηίαο δηεπαθήο ρξήζηε.  

 Γεκηνπξγία λέαο δηεπαθήο ψζηε νη Δθπαηδεπηηθνί θαη νη εηδηθνί ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ λα κελ εμαηξνχληαη απφ ηελ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο Δθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ.  

 Θαηαγξαθή απαηηήζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Δξγαιείνπ. 

   Νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γλψζηεο δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα 

γηα ηελ αλάπηπμε Ζιεθηξνληθψλ Καζεκάησλ. Γηέζεηαλ ηερληθέο γλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ 

θαη φρη απαξαίηεηα πξνγξακκαηηζηηθέο (Griffiths 2007).  Νη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ 

απφ ηνκείο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (Higher Education) θαη ηεο Ππλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο (Further Education) (Griff iths 2007). 

 

 

 

Πηόρνη αμηνιόγεζεο Reload LDE 

 

 

Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο Reload LDE 

 

Αμηνιφγεζε επρξεζηίαο Δξγαιείσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη Δθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ζπκβαηψλ κε 

ηελ πξνδηαγξαθή IMS LD.  

Δξγαζηήξην 

Ππλεληεχμεηο 

Δξσηεκαηνιφγηα 

 
Ξίλαθαο 10  Αληηζηνίρηζε Πηόρσλ – Κεζνδνινγίαο Αμηνιόγεζεο Reload LDE 

 

 
 

 

4.3.2 Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο Reload LDE  
 

   Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο θαη 

εξγαζηήξηα. Πηα εξγαζηήξηα νη ρξήζηεο δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ 

γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Δξγαιείνπ. Ξξηλ ηε δεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ είρε 

πξνεγεζεί εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ην πξνο 

αμηνιφγεζε Δξγαιείν (Griffiths 2007).  
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4.3.3 Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο Reload LDE  

 

   Ρα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ πνηνη ηθά θαη πνζνηηθά γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. 

   Ρα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνέθπςε έλαο κεγάινο αξηζκφο 

νπδέηεξσλ απαληήζεσλ, ελψ νη απαληήζεηο γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ Δξγαιείνπ θαη 

ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ πνπ απνηειείηαη δελ ήηαλ ζαθείο θαη 

αλαιπηηθέο.  

 Υο πξνο ηε δηεπαθή ηνπ Δξγαιείνπ θαηαγξάθεθε ε αλάγθε  λα είλαη θηιηθφηεξε 

πξνο ην ρξήζηε ψζηε ην Δξγαιείν  λα απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζε Δθπαηδεπηέο θαη 

ιηγφηεξν ζε ηερληθνχο  θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη νξνινγία απφ ηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή αληί γηα ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξνδηαγξαθή IMS LD.  

 

 
 

4.4  Αμηνιόγεζε Phoebe tool 
 

   Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Δξγαιείνπ Phoebe πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Design for Learning JISC θαη εθηειέζηεθε απφ ηηο νκάδεο Learning Technologies Group 

ηνπ Oxford University θαη TALL, Oxford University Department for Continuing Education. 

 

4.4.1 Πηόρνη αμηνιόγεζεο Phoebe tool. 
 

   Ρν εξεπλεηηθφ έξγν επηρείξεζε λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εμήο εξσηήκαηα (Masterman 

2008): 

 Δίλαη ην Δξγαιείν απηφ θαηάιιειν γηα Δθπαηδεπηηθνχο βαζκίδσλ ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο; Ρν βξίζθνπλ ρξήζηκν, βνεζεηηθφ θαη ζρεηηθφ κε ηηο αλάγθεο ηνπο είηε 

πξφθεηηαη γηα έκπεηξνπο  είηε γηα αξράξηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ζηελ ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελε εθπαίδεπζε;  

 Πην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ αξρηθά ην Δξγαιείν αλαπηχρζεθε γηα 

λα εμππεξεηήζεη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ζηε ζπλέρεηα ε νκάδα αλάπηπμεο 

αλαθέξεη φηη είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. 
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 Κπνξεί  έλα Δξγαιείν λα απεπζχλεηαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ή απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά μερσξηζηά Δξγαιεία;  

 Ρη επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγηθφηεηα απαηηνχληαη  ψζηε ην Δξγαιείν 

λα κεηαηξαπεί ζε Δξγαιείν γεληθήο ρξήζεο;  

 Ρη απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο σο πξνο ηε 

δέζκεπζε ηνπο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ σο δεκηνπξγήκαηα ηεο θνηλφηεηαο; 

 Ξνηα άιια πηζαλά δεηήκαηα πξνθχπηνπλ σο πξνο ηε δηαηήξεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

ζελαξίσλ σο δεκηνπξγήκαηα ηεο θνηλφηεηαο θαη πψο απηά κπνξνχλ λα επηιπζνχλ; 

 

   Ρα παξαπάλσ εξσηήκαηα πηνζεηήζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο δχν θάζεηο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Δξγαιείνπ. Ζ πξψηε θάζε εζηίαζε ζε δεηήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

πξψησλ εληππψζεσλ ηνπ Δξγαιείνπ θαη ε δεχηεξε θάζε εμέηαζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ παηδαγσγηθή θαη ηε δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.  

   Πε απηή ηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο ζπκκεηείραλ ηέζζεξεηο νκάδεο. Απηέο ήηαλ 

(Masterman 2008): 

Α) Ρν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ηδξπκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ (ΦΑΠΔΗΠ 1,2). 

Ζ νκάδα απηή δηαρσξίζηεθε ζε έκπεηξνπο θαη αξράξηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ζε φηη αθνξά ηελ 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε (ΦΑΠΔΗΠ 1,2).  

Β) Ξξνζσπηθφ ππεχζπλν γηα ηε δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παηδαγσγηθή πξάμε 

(ΦΑΠΔΗΠ 1,2). 

Γ) Δθπαηδεπηηθνί  πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά 

κε ηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε θαη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαλ ζην ζηάδην 

ηεο αξρηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο θαη δηαθνξνπνηνχληαλ σο πξνο ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ζηηο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο (ΦΑΠΖ 2). 

Γ) πεχζπλνπο ηνπ Νξγαληζκνχ γ ηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ (Becta, NIACE,ALT) (ΦΑΠΖ 2). 
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4.4.2 Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο Phoebe tool  

 

   Πηελ πξψηε θάζε (ΦΑΠΖ 1) εθηειέζηεθαλ εζσηεξηθά πεηξάκαηα αμηνιφγεζεο 

επρξεζηίαο απφ ηα κέιε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα 

αλαγλσξηζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Δξγαιείνπ 

(Masterman 2008). Πηε ζπλέρεηα   πξνγξακκαηίζηεθε κία ζπλάληεζε κε ζπκκεηέρνληεο 

ζε έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ εμειηζζφηαλ παξάιιεια (London Pedagogy Planner). 

Κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ γλσζηηθνχ πεξηδηαβάζκαηνο θαη ηε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςαλ δεδνκέλα γηα ηηο πξψηεο εληππψζεηο απφ ην Δξγαιείν, ηηο 

πξνζδνθίεο απφ ηα Δξγαιεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δξγαιείνπ θαη θαηαγξαθή ηδεψλ γηα ηε 

βειηίσζε θάπνησλ πηπρψλ ηνπ (Masterman 2008). Ρα ίδηα δεηήκαηα κειεηήζεθαλ θαη κε 

δχν άιιεο νκάδεο ρξεζηψλ  ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο ζην ίδξπκα. Υο κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

αμηνπνηήζεθαλ νη εκη - δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Ρα δεδνκέλα αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ην 

επίπεδν ηθαλνπνίεζεο θαη απνδνρήο ηνπ Δξγαιείνπ, ηελ πξφζεζε πηνζέηεζήο ηνπ ελψ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη θαηαγξαθή απαηηήζεσλ γηα βειηίσζε ηνπ Δξγαιείνπ θαη 

ελδερφκελα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα (Masterman, 2008). 

   Πηε ζπλέρεηα αθνχ επηδηνξζψζεθαλ θάπνηα δεηήκαηα κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ πξψηε θάζε (ΦΑΠΖ 1), αθνινχζεζε ην δέπηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο 

αμηνιφγεζεο ( ΦΑΠΖ 2) (Masterman , 2008). 

   Θαηά ηε δεχηεξε θάζε  ( ΦΑΠΖ 2) ηεο αμηνιφγεζεο εμεηάζηεθαλ παξάγνληεο 

επρξεζηίαο (επθνιία δηεπαθήο, ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε), ελζσκάησζε ηεο παηδαγσγηθήο 

πξαθηηθήο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Δξγαιείν ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ. Γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ δεηεκάησλ απηψλ επηιέρζεθε γλσζηηθφ πεξηδηάβαζκα  ηνπ Δξγαιείνπ απφ 

ζπκκεηέρνληεο κε εκπεηξία ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε κέζσ ζπλεληεχμεσλ. Πηε ζπλέρεηα ηα δεηήκαηα απηά επαλεμεηάζηεθαλ 

απφ κία νκάδα Δθπαηδεπηηθψλ θαη θνηηεηψλ, ζε εξγαζηήξηα. Ζ νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ην 

Δξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Δθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη αθνινχζεζαλ ζπλεληεχμεηο γηα ηελ αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο απηήο 

(Masterman 2008). Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε θαη κε κία άιιε νκάδα αξράξησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ φπνπ εδψ γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο αμηνπνηήζεθε 

έλα online  εξσηεκαηνιφγην. Έλα αληίζηνηρν εξγαζηήξην πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηελ 

νκάδα ησλ έκπεηξσλ ζπκκεηερφλησλ φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε εμεηάζηεθαλ ε 

επρξεζηία ηνπ Δξγαιείνπ (κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο), λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ Δξγαιείνπ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

Δξγαιείνπ γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ρξεζηψλ θαη ηε δηάζηαζε ηεο 

δεκηνπξγίαο κίαο θνηλφηεηαο (Masterman 2008). Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πξηλ 

ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ ζηα εξγαζηήξηα θάζε νκάδα ζπκπιήξσλε έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ηελ πξνζέγγηζή ηεο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ, θαζψο 

επίζεο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο  ΡΞΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ρα δεηήκαηα ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ Δξγαιείνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαζψο θαη ε αλαθάιπςε ελδερφκελσλ νξγαλσηηθψλ πξνβιεκάησλ 

εμεηάζηεθαλ κε ηελ νκάδα ησλ έκπεηξσλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε 

δηάδνζε ηεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο κέζα απφ κία ηξηήκεξε νκαδηθή 
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δξαζηεξηφηεηα κε ζπδεηήζεηο πάλσ ζηα ζέκαηα απηά .  Ρέινο πξαγκαηνπνηήζεθε κία 

ζπλάληεζε κεηαμχ εηδηθψλ πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ JISC κε ζθνπφ ηελ πηζαλή ζπλεξγαζία απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ δπλαηνηήησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο Δξγαιείσλ. 

 

 

 

Πηόρνη αμηνιόγεζεο Phoebe tool 

 

 

Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο 

Phoebe tool 

 

ΦΑΠΖ  1Ζ 

Αμηνιφγεζε ηεο 

επρξεζηίαο  ηνπ Δξγαιείνπ 

εληνπηζκφο δεηεκάησλ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Δζσηεξηθά πεηξάκαηα απφ 

ηηο ζπκκεηέρνπζεο 

εξεπλεηηθέο νκάδεο.  

 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ηηο πξνζδνθίεο, ηα 

ελδερφκελα πξνβιήκαηα 

θαη ηε βειηίσζε πηπρψλ 

ηνπ Δξγαιείνπ.  

Γλσζηηθφ πεξηδηάβαζκα 

(δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

ρξεζηψλ). 

Δξσηεκαηνιφγηα 

(δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

ρξεζηψλ). 

 

 

 

ΦΑΠΖ 2Ζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δμέηαζε παξαγφλησλ 

επρξεζηίαο  (επθνιία , 

ηθαλνπνίεζε ρξήζηε)  

Γλσζηηθφ 

πεξηδηάβαζκα(δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο ρξεζηψλ).  

 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ηελ αθνινπζνχκελε 

πξαθηηθή θαη εκπεηξία ζηνλ 

Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελν 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ.  

Ππλεληεχμεηο ζρεηηθά κε 

ηελ εκπεηξία ζρεδίαζεο κε 

ρξήζε ηνπ Phoebe tool 

(έκπεηξνη ζηελ 

Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελε 

Δθπαίδεπζε) 

Online εξσηεκαηνιφγην 

(γηα ρξήζηεο κε κηθξή 

εκπεηξία ζηελ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελε 

Δθπαίδεπζε).  

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ 

ελζσκάησζε ηεο  

πξαθηηθήο εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Δμέηαζε νξγαλσηηθψλ Νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα 
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Πηόρνη αμηνιόγεζεο Phoebe tool 

 

 

Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο 

Phoebe tool 

 

 

ΦΑΠΖ 2Ζ 

δεηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε 

ηελ έληαμε ηνπ Phoebe 

tool ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή.  

ζπδεηήζεσλ. 

Δληνπηζκφο δπλαηνηήησλ 

εξγαιείσλ ππνζηήξημεο 

ΡΔ. 

Ππλάληεζε εηδηθψλ- 

ζπκκεηερφλησλ ζηα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

ηνπ νξγαληζκνχ  JISC.  

 
Ξίλαθαο 11 Αληηζηνίρηζε ζηόρσλ – Κεζνδνινγίαο  Αμηνιόγεζεο Phoebe tool 

 
 

 

 

4.4.3 Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο Phoebe tool  
 

   Ρα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο (Masterman, 

2008): 

 Επρξεζηία, ζπκβνιή θαη ζρεηηθόηεηα ηνπ Εξγαιείνπ κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ: Αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ελζσκάησζεο  νδεγηψλ θαιήο πξαθηηθήο ζην Δξγαιείν.  

Δθθξάζηεθαλ πνιιέο απφςεηο γηα ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πνπ δελ θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ην Δξγαιείν. 

Δθηηκήζεθε απφ φιεο ηηο νκάδεο ε επθνιία πξφζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθά ζελάξηα 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε εθ ηνπ κεδελφο ζρεδίαζε. Υζηφζν αξθεηνί έζεζαλ δεηήκαηα 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαζνδήγεζεο ηνπ Δξγαιείνπ θαη ηεο δηεξεχλεζεο 

απηνχ ηνπο. Δθθξάζηεθαλ δεηήκαηα δηαρσξηζκνχ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ζε 

ζελάξηα πξνο ρξήζε θαη ζελάξηα πξνο δηακνηξαζκφ. 

 Τπνζηήξημε δνκεκέλεο πξνζέγγηζεο ζηνλ Εθπαηδεπηηθό ρεδηαζκό: Κία κεξίδα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε φηη ελζαξξχλζεθε πξνο κία ζεψξεζε πην δνκεκέλεο 

δηαδηθαζίαο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. Υζηφζν θαηαγξάθεθε ε αλάγθε γηα 

δηαθνξνπνίεζε πξνηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ φινπο ηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο.  
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 Καηαιιειόηεηα Εξγαιείνπ γηα ελζσκάησζε ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή: Ξνιινί 

αμηνινγεηέο αλέθεξαλ φηη ζα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα Δξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κέρξη ζήκεξα ζπλδπαζηηθά κε ην Δξγαιείν απηφ. Ν ιφγνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Phoebe (θαηά πιεηνςεθία απφ ηνπο έκπεηξνπο Δθπαηδεπηηθνχο) 

είλαη νη επθαηξίεο πνπ ζεσξνχλ φηη παξέρεη γηα αλαζηνραζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. Ξνιινί δήισζαλ φηη εληζρχζεθε ε δηαδηθαζία 

αλαζηνραζκνχ απφ ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ θαη φη η ζα δηαηεξήζνπλ ηε ζηάζε απηή 

αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπλ άιια Δξγαιεία ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ. Θάηη ηέηνην φκσο δελ εμεηάζηεθε. 

 Ζεηήκαηα πξνο δηεξεύλεζε: Ξαξφιν πνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθθξάζηεθαλ 

δπζθνιίεο σο πξνο ην δηακνηξαζκφ θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζρεδίσλ, 

εληνχηνηο δε κειεηήζεθε ν κεραληζκφο πνπ ελδερνκέλσο ζα αμηνπνηνχληαλ γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Δπηπιένλ ε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηα ζεσξεηηθά κνληέια κάζεζεο 

αλαθέξζεθε φηη είλαη ειιηπήο ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο. Ζ 

εξεπλεηηθή νκάδα αλαθέξεη φη η ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα αμηνπνηεί ηηο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο ή θαηά πφζν ν Δθπαηδεπηηθφο 

ζρεδηαζκφο ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπο. Αθφκε θαηαγξάθεθαλ ηερληθά δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηα-ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε.  

 

   Πηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο ηνπ Δξγαιείνπ Phoebe αμηνπνηήζεθε έλα ζχλνιν ηερληθψλ 

αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ 

εμεηαδφηαλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνζαξκνδφκελα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλέδεημαλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο νκνίσλ δεηεκάησλ νδεγψληαο ζε 

κία πην ζθαηξηθή θαηαλφεζή ηνπο. Ρα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη είλαη πνηνηηθά θαη 

δεκηνπξγνχλ ην έδαθνο γηα λέεο κειέηεο. Υζηφζν δελ εμάγνληαη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία σο 

πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Δξγαιείνπ. Ρα εζσηεξηθά πεηξάκαηα επρξεζηίαο δελ 

πεξηγξάθνληαη.  

 

 

 

4.5 Ππκπεξάζκαηα από ηελ επηζθόπεζε ησλ 
Κεζνδνινγηώλ Αμηνιόγεζεο 
 

    Νη αμηνινγήζεηο  εζηηάδνπλ ζπλήζσο ζε κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπο , ζε ζέκαηα επρξεζηίαο ηεο δηεπαθήο ρξήζεο ηνπο 

θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. Ζ ζεκεξηλή ηάζε 

φκσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Δξγαιείσλ ζπγγξαθήο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ εζηηάδεηαη ζηε ζε βάζνο κειέηε ησλ Δξγαιείσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  Ρν 

πεδίν έξεπλαο είλαη αθφκα αλνηρηφ κε πνιιέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο λα δεηνχλ 

απάληεζε ελψ δηαθαίλεηαη ε αλάγθε πεξηζζφηεξν κεηξήζηκσλ δεηθηψλ ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε θαηαγξαθή αληηθξνπφκελσλ απνηειεζκάησλ.  
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   Ζ αμηνιφγεζε ηνπ LAMS απφ ηνλ νξγαληζκφ  JISC , δηεμήρζε ζε πςειφηεξεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο , πεξηζζφηεξν ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ , ελψ ε αμηνιφγεζε ηνπ 

Becta εμέηαζε ηε ρξήζε ηνπ LAMS ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Νη δχν εθζέζεηο είραλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ζην φηη ε κειέηε ηνπ 

LAMS (JISC) επηθεληξψζεθε ζην Δξγαιείν σο Δξγαιείν ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ θαη ην θαηά πφζνλ ηα Δξγαιεία, φπσο  ην  LAMS ππνζηεξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ , ελψ ε αμηνιφγεζε Becta εμέηαζε 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ LAMS ζηα 

ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ξαξά η ηο δηαθνξέο απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δχν εξεπλψλ απνθαιχπηνληαη ζεκαληηθνί δηαηνκεαθνί  

παξαιιειηζκνί θαη γηα ην ιφγν απηφ εληάζζεηαη ζηελ παξνχζα επηζθφπεζε αληίζηνηρσλ 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ. 

 

 Αμηνιόγεζε LAMS 

(JISC) 

Αμηνιόγεζε LAMS 

(BECTA) 

Ξνζνζηό 

εγθαηάιεηςεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο έξεπλαο. 

Πεκαληηθφ πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο έξεπλαο. Πχλδεζε κε 

δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ θαη πφξσλ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ.  

Σαξαθηεξηζηηθά 

ζπκκεηερόλησλ. 

Δηδηθνί θαη κε εηδηθνί ζηνλ ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελν Δθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ. 

Γηαθνξεηηθά επίπεδα εκπεηξίαο ζηελ ΡΔ  

θαη ηηο ΡΞΔ.  

Γηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο ηεο 

ξνήο 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

Αλαγλψξηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο 

δηαθνξεηηθνχ 

ξπζκνχ κάζεζεο. 

Ξεξηνξηζκφο απφ ηε 

γξακκηθφηεηα ησλ 

ξνψλ ζην LAMS. 

Αλαγλψξηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο 

δηαθνξεηηθνχ 

ξπζκνχ κάζεζεο. 

Γελ θαηαγξάθεθε 

πεξηνξηζκφο απφ ηε 

γξακκηθφηεηα ησλ 

ξνψλ ζην LAMS. 

Γηακνηξαζκόο 

ξνώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

Αλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο δηακνηξαζκνχ 

ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ ζην LAMS κε νκνίνπο. 

Γηαρείξηζε ξνώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

Θαηαγξαθή δπζθνιηψλ ζρεηηθψλ κε ηε 

δηαρείξηζε ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. Θαηαγξαθή απαηηήζεσλ 

γηα έλα πην νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 
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 Αμηνιόγεζε LAMS 

(JISC) 

Αμηνιόγεζε LAMS 

(BECTA) 

 

 

 

Νθέιε γηα ηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο.  

 

 

 

 

 

Νθέιε γηα ηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο.  

πνζηήξημε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελζάξξπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο, παξνρή θηλήηξσλ γηα 

κάζεζε.  

 

- Γπλαηφηεηα 

ππνζηήξημεο ηεο 

κάζεζεο 

νπνπδήπνηε- 

νπνηεδήπνηε.  

 

πνζηήξημε 

Δθπαηδεπνκέλσλ 

κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο.  

Θαηαγξαθή ηεο αδπλακίαο ηνπ LAMS 

ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπνκέλσλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Νθέιε γηα ηνπο 

Δθπαηδεπηέο / 

Δθπαηδεπηηθνύο. 

πνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, αλαζηνραζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. 

Θεηηθέο εληππψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζρεδίαζεο ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ην δνκεκέλν 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

Αιιειεπηδξάζεηο 

Δθπαηδεπηή/ηθνύ 

– 

Δθπαηδεπόκελνπ.  

Γελ θαηαγξάθνληαη 

online 

αιιειεπηδξάζεηο 

Δθπαηδεπηή/ηθνχ – 

Δθπαηδεπφκελνπ.  

Θαηαγξάθνληαη 

online 

αιιειεπηδξάζεηο 

Δθπαηδεπηή/ηθνχ – 

Δθπαηδεπφκελνπ.  

Θίλδπλνη.  Δλδερφκελεο 

δπζθνιίεο πνπ 

νθείινληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο  ζηηο ΡΞΔ 

Δθπαηδεπηψλ / ηθψλ  

- Δθπαηδεπνκέλσλ. 

Θαηαγξάθνληαη 

δπζθνιίεο ζε 

επίπεδν νξγαληζκνχ 

ζρεηηθά κε ηελ 

πξφζβαζε ζε 

ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ.  
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 Αμηνιόγεζε LAMS 

(JISC) 

Αμηνιόγεζε LAMS 

(BECTA) 

Δξγαζηαθόο 

θόξηνο. 

Αλαγλψξηζε ηεο αχμεζεο εξγαζηαθνχ 

θφξηνπ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ LAMS πνπ 

ζα πεξηνξηζηεί ζηαδηαθά. Αλαγλψξηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS σο κειινληηθή 

επέλδπζε.  

Αλάγθε 

εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ 

απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηνπ 

Δξγαιείνπ.  

Νη ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία 

δελ εληάζζνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ξνέο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάδνληαη ζην LAMS. 

Πύγθξηζε LAMS κε 

VLEs. 

Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο (administration)  

είλαη επθνιφηεξε θαη πην επέιηθηε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

Ζ κνλαδηθόηεηα 

ηνπ LAMS. 

Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζπληειεί 

ζηελ παξνπζίαζε ηεο ξνήο ζε έλα πην 

γεληθεπκέλν επίπεδν αθφκε θαη γηα ηνπο κε 

εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ.  

Ξαξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

θάζε Δθπαηδεπφκελνπ μερσξηζηά.  

Νη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS 

δελ απνηεινχλ θαηλνχξηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο αιιά ζπλερψο πξνζηίζεληαη 

λέα ραξαθηεξηζηηθά ζε απηέο. 

Ξαξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ 

δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ έξεπλαο ζην 

δηαδίθηπν θαη ζπδήηεζεο κε έλα 

νξγαλσκέλν ηξφπν. 

 

 

Ξίλαθαο 12 Ππγθξηηηθόο πίλαθαο Απνηειεζκάησλ Αμηνιόγεζεο LAMS (JISC) – LAMS 
(BECTA) 

 

Κία αθφκε κειέηε πνπ πξνηείλεη κία αληίζηνηρε κε ηηο δχν απηέο κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο 

Δξγαιείσλ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ είλαη θαη ε ΚΓΔ 

«Ξεξηβάιινληα ζπγγξαθήο ειεθηξνληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» (Φσηεηλή 

Βαξδάθα 2009), φπνπ πξνηείλεηαη έλα πιαίζην αμηνιφγεζεο αληίζηνηρν ηεο κεζνδνινγίαο 
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πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ LAMS (JISC) ην νπνίν φκσο πιαίζην δελ έρεη 

εθαξκνζηεί.  

 

Ξίλαθαο 13 Ξξνηεηλόκελν πιαίζην Αμηνιόγεζεο (Βαξδάθα Φ. 2009) 

 

 

 

 

 

4.6 Απαηηήζεηο Δξγαιείσλ πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνύ 
Πρεδηαζκνύ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 
πνζηεξηδόκελεο Δθπαίδεπζεο  
 

   Απφ ηε κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο απνθαιχπηεηαη έλα ζχλνιν δεηεκάησλ πξνο 

δηεξεχλεζε.  Ζ θαηαλφεζε ηνπ πεδίνπ απηνχ κέζα απφ πξνγελέζηεξεο έξεπλεο 

αλαδεηθλχεη δεηήκαηα πάλσ ζηα νπνία ππάξρεη αλάγθε γηα πεξεηαίξσ εξγαζία.  

   Γελ ππάξρεη ακθηβνιία σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ σο κία 

γεληθή έλλνηα σζηφζν αλαθχπηνπλ δεηήκαηα θαηάιιειεο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα ηελ ελζσκάησζε 

ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ζηελ πξαθηηθή ηνπο θαη ηεο ελαξκφληζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ 

πξάμε. Δπηπιένλ παξφιν πνπ αλαγλσξίδεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη 

ε αλάγθε γηα νδεγίεο θαιήο πξαθηηθήο, λέεο ηδέεο ελαιιαθηηθέο παηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο, θαη πξνηάζεηο γηα θαηάιιεια  ηερλνινγηθά Δξγαιεία πνπ κπνξνχλ  λα 

ππνζηεξίμνπλ ηα παξαπάλσ.   Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ αλαπηπρζεί Δξγαιεία 

ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο  ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ σζηφζν είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη  γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ απαηηείηαη ζηελή ζπλεξγαζία ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλερψο πξαγκαηνπνηνχληαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα αλά 
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ηνλ θφζκν, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ θαηαγξάθνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη γεληθέο θαη 

εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ Δξγαιείσλ ππνζηήξημεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ.  

   Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο νη απαηηήζεηο απηέο φπσο έρνπλ 

αλαδεηρζεί απφ αμηνινγήζεηο απηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ Δξγαιείσλ απφ ηηο κειέηεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. Νη απαηηήζεηο 

απηέο δηακνξθψλνπλ νπζηαζηηθά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ελφο Δξγαιείνπ ππνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηαμηλνκνχληαη σο εμήο: 

  

 Γηεπηθάλεηα Δξγαιείνπ θαη ιεηηνπξγηθόηεηα (Ππγγξαθηθό πεξηβάιινλ):  

   Δχθνιν ζηε ρξήζε ζπγγξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ λα πξνζθέξεη δπλαηφηεηα νξγάλσζεο 

δηαθνξεηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, Δθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα ή δηα δψζεο. Ξαξνρή επξείαο πνηθηιίαο απφ 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πνζηήξημε πξνζεγγίζεσλ εκπινπηηζκέλεο κάζεζεο. 

Θαζνδήγεζε κε έκπεηξσλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ 

κέζσ νδεγψλ (wizards) ή πξνηχπσλ (templates) ελζσκαησκέλσλ ζην Δξγαιείν. Νδεγίεο 

θαιήο πξαθηηθήο θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηελ θαηάιιειε ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο 

θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο πνπ αθνινπζείηαη. πνζηήξημε ζπλεξγαζίαο σο πξνο ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ επεμεξγαζία ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  θαζψο θαη ηελ 

αληαιιαγή Δθπαηδεπηηθψλ πφξσλ. Γπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο γηα 

θάζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ξνήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Γπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ γηα 

αλαζηνραζκφ θαη αιιαγέο. Ρξνπνπνίεζε γηα δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπνκέλνπο θαη 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Δπειημία γηα δηαθνξεηηθά ζεκεία έλαξμεο ηνπο ζρεδηαζκνχ 

θαζψο επίζεο θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα ζρεδηαζκνχ (πξφγξακκα ζπνπδψλ, κάζεκα, 

ζπλεδξία θ.ιπ.). Ρα Δξγαιεία ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα 

θαζηζηνχλ ζαθή ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ νδεγεί ηηο απνθάζεηο ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ππφ ηε κνξθή ελφο 

Δθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα κπνξεί εχθνια λα θαηαλνεζεί, λα αμηνινγεζεί θαη λα 

δηακνηξαζηεί.  

 

 πνζηήξημε παηδαγσγηθώλ πξνζεγγίζεσλ: 

   πνζηήξημε πην νξγαλσκέλεο αλαπαξάζηαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Νδεγίεο 

γηα απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή κέζσ παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ην η η δνπιεχεη θαη ην ηη φρη  

ψζηε λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε γηα πεξαηηέξσ εξγαζία ζε νξηζκέλα δεηήκαηα. Ρν 

Δξγαιείν ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ζπγθεθξηκέλε ππνζηήξημε, κνληέια θαιήο πξαθηηθήο, 

κειέηεο πεξίπησζεο, πξφηππα εθπαηδεπηηθά ζρέδηα θαζψο θαη θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πνπ λα ππνζηεξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πνζηήξημε ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ αληίθηππνπ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο (σο πξνο ην 

θφξην εξγαζίαο ηνπο, ζε ζρέζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο). Δλζάξξπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη αηηηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 
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ζθνπψλ αθφκε θαη αλ απηή ε θαηαγξαθή δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην Δξγαιείν. Δλζάξξπλζε 

ηεο δηαξθνχο αμηνιφγεζεο θαη αλαζηνραζκνχ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ππνζηήξημε γηα 

δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ σο θέληξν ηνπο ηνλ εθπαηδεπφκελν. Έλα αθφκε 

δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε ελζάξξπλζε ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο επαλάιεςεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ελζσκαηψλνληαο ηηο βειηηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζρεδίσλ ζηελ πξάμε θαη φρη απφ ππνζέζεηο γηα ηδεαηά 

εθπαηδεπηηθά ζρέδηα.  

 

 Απνζήθεπζε θαη δηακνηξαζκόο Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ: 

   Ξαξνρή ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ. 

Ξαξνρή ηξφπνπ πεξηγξαθήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ κε γεληθεπκέλνπο φξνπο ρσξίο λα 

απαηηείηαη εθηελήο πεξηγξαθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπγγξαθέα. Απνζήθε Δθπαηδεπηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη δπλαηφηεηα επηινγήο πξνβνιήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ζπγγξαθέα 

ή θαη’ επηινγή ηνπ φισλ ησλ δηαζέζηκσλ Δθπαηδεπηηθψλ ζρεδίσλ. Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο 

δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζρεδίσλ. Δηζαγσγή θαη εμαγσγή 

Δθπαηδεπηηθψλ ζρεδίσλ θαη κέξνπο απηψλ θαη επεμεξγαζία ηνπο απφ άιια Δξγαιεία 

ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ.  

 

 Ρερλνινγία: 

   Δθδφζεηο ηνπ Δξγαιείνπ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ θηλεηά ηειέθσλα θαη PDAs. Δμαζθάιηζε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιιεο πιαηθφξκεο, ζπκβαηφηεηα κε άιιεο εθαξκνγέο (Microsoft 

office applications, VLEs). Ιεηηνπξγίεο αληηγξαθήο / επηθφιιεζεο θαη ζχξε θαη άζε (drag 

and drop) γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ. 

Γπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ Δξγαιείνπ ηνπηθά ρσξίο λα απαηηείηαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

Αξρηηεθηνληθή πνπ λα επηηξέπεη ηα απαξαίηεηα πξφζζεηα (adds) ηα νπνία κπνξεί λα 

απαηηνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλα Δξγαιεία πνπ απαηηνχληαη ζε θάπνηεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. 

   Νη απαηηήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή δελ ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο 

απφ ηα Δξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε βξίζθνληαη ζε ζπλερή εμέιημε εηδηθά 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ ζηε ζχληνκε παξνπζίαζε 

ησλ Δξγαιείσλ. Υζηφζν νη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ ην πψο έρνπλ αλαπηπρζεί απηά ηα 

Δξγαιεία θαη φρη η ηο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη γηα ην ιφγν απηφ δε ζα εζηηάζνπκε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απαηηήζεσλ.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5ν: Κεζνδνινγία έξεπλαο αμηνιόγεζεο 
 

 

5.1  Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 
 

   Πηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ θάζε επηινγή πνπ γίλεηαη γηα θάζε 

Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα έρεη πνιχ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο  γηα θάζε άιιε πηπρή ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο. Ρα Δξγαιεία πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ππνζηεξίμνπλ εθπαηδεπηηθά 

νπζηαζηηθέο απνθάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη φρη κία απιή ζπζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ, ζα πξέπεη λα εθθξάδνπλ ηηο ζρέζεηο απηέο κε έλαλ ηξφπν πνπ λα 

έρεη εθπαηδεπηηθφ λφεκα. Υζηφζν απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα απφ ηα 

Δξγαιεία απηά γηα ιάζε ζην ζρεδηαζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ελζάξξπλζε γηα αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ κέζα απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Δξγαιείνπ, αθφκε θαη αλ ε αμηνιφγεζε θαζεαπηή δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ελ ιφγσ Δξγαιείνπ. πάξρεη δειαδή ε αλάγθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο λα ππάξμεη αλαζηνραζκφο θαη λα 

ελζαξξπλζεί ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ αξρηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ κέζα απφ ην ίδην 

ην Δξγαιείν.  

   Νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζπλδένληαη άκεζα κε η ηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο κίαο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Δίλαη αλαγθαίν λα δηαπηζησζεί ε απνδνρή ησλ Δξγαιείσλ 

πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ  

Δθπαηδεπηηθψλ (JISC 2004). Πε πξνγελέζηεξα εξεπλεηηθά έξγα έρεη θαηαγξαθεί ε αλάγθε 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα δεκφζηα ζπιινγή Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ είηε ζε επίπεδν ελφο 

νινθιεξσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ην νπνίν ζα πξνζαξκφζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο 

απαηηήζεηο είηε ζε επίπεδν αληαιιαγήο ηδεψλ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ.  Ζ αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ άιινπο, ή απφ ηνλ ίδην ηνλ ζρεδηαζηή είηε γηα δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ, είηε γηα δηαθνξεηηθφ ζεκαηηθφ πεδίν, είηε σο επαλαιεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα αλαζηνραζκφ θαη αμηνιφγεζε.  

   πάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί σο πξνο απηφ ην δήηεκα.  

Θάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ  ηερληθά εκπφδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ 

φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (παξάγξαθνο 4.6), ζην ηκήκα ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο θαηεγνξίαο Ρερλνινγία, θαη ησλ νπνίσλ ε δηεξεχλεζε δελ απνηειεί ζηφρν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο επίζεο δελ εκπίπηνπλ νξγαλσηηθά 

δεηήκαηα.  Υζηφζν απνηειεί δεηνχκελν ε ελζάξξπλζε κέζσ ηνπ Ξεξηβάιινληνο ηνπ 

Δξγαιείνπ γηα αληαιιαγή ηδεψλ. Ζ απνζήθε Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ πνπ δηαζέηνπλ 

θάπνηα απφ ηα Δξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε φκσο εκπφδηα φπσο ε ζαθήο πεξηγξαθή θαη αλαπαξάζηαζε 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ. Ππλεπψο δηαπηζηψλεηαη 

φηη ηα Δξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δελ κπνξνχλ απφ κφλα ηνπο λα επηηξέςνπλ ην 

δηακνηξαζκφ αιιά κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ 
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ψζηε λα θαιιηεξγεζεί ε ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ  πνπ ζα 

εκπινπηίδνπλ θαη ζα ηξνθνδνηνχλ κε θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο ή πφξνπο ηκήκαηα ησλ 

Δξγαιείσλ απηψλ.  Δχινγα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ε αλάγθε λα 

εμεηαζηεί ε επίδξαζε ησλ Δξγαιείσλ πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ σο πξνο ηελ 

ελζάξξπλζε κίαο ηέηνηαο ζηάζεο.   

   Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη Δθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ  ηηο ηθαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζε κία πνηθηιία κνληέισλ (Beetham, 2004).  

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ελφο θελνχ κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

παηδαγσγηθήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ. Ππρλά παξαηεξείηαη νη Δθπαηδεπηηθνί θαη νη Δθπαηδεπφκελνη λα 

βιέπνπλ ηελ ηερλνινγία σο ην κέζν δηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη φρη σο κέζν 

ππνζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Timmis, O'Leary et al. 2004). Γεδνκέλσλ 

απηψλ ησλ δπζθνιηψλ νη Δθπαηδεπηηθνί  έρνπλ πξνζδνθίεο απφ ηε ρξήζε ελφο Δξγαιείνπ 

πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην 

ξεπεξηφξηφ ηνπο θαη λα ππνζηεξηρζνχλ ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ην 

ρξφλν ηνπο κέζα απφ έλα εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείν. (BECTA LAMS, JISC LAMS).    

   Ξξνο ηε ζπλερή βειηίσζε θαη εμέιημε ησλ Δξγαιείσλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη απφ πξνγελέζηεξεο κειέηεο ε ζπνπδαηφηεηα 

επαλαιεπηηθήο αμηνιφγεζήο ησλ Δξγαιείσλ πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ψζηε λα πξνθχπηνπλ ζπλερψο δεδνκέλα γηα ηελ ελζσκάησζε 

ησλ Δξγαιείσλ απηψλ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή.  

   Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ζα εμεηαζηνχλ ηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ επειημία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ κέζα απφ 

ην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ θαζψο θαη ε ελζάξξπλζε γηα ηε δεκηνπξγία κίαο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη αλ πξνθχςνπλ δεηήκαηα πνπ λα αθνξνχλ 

ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο δε ζα θαηαγξαθνχλ, απιψο ηα δεηήκαηα απηά δελ εληάζζνληαη 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο απηήο. 

   Ππλνςίδνληαο ηα δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ, δηαηππψλνληαη νη εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο - πξνηάζεηο (propositions in the form of hypothesis)  σο εμήο: 

   

#1. Ζ ρξήζε ηνπ LAMS  , σο Δξγαιείνπ ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, 

ελζαξξχλεη ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πξνο ηε 

δεκηνπξγία πινχζησλ ζπλεξγαηηθψλ Ξεξηβαιιφλησλ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο είηε πξφθεηηαη γηα: 

Α) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ  πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ 

Ρερλνινγία ζηελ πξάμε γηα πξψηε θνξά,  

Β) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ  εμνηθεησκέλνπο κε ηελ 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε  πνπ αλαδεηνχλ λέεο ηδέεο γηα ηελ έληαμε ηεο 

Ρερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Γ) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο.  



190 

 

#2. Ζ ρξήζε ηνπ LAMS ,σο Δξγαιείνπ ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ, ελζαξξχλεη ηε ζρεδίαζε επέιηθησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

#3. Ρν LAMS  ,σο Δξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, 

ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κέζα 

απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ θαη είλαη θαηάιιειν λα εληαρζεί ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

   Ξξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ θαη λα απνδεηρζνχλ νη παξαπάλσ ππνζέζεηο - πξνηάζεηο 

(propositions), ζα αμηνπνηεζνχλ δχν εξσηεκαηνιφγηα θαη έλα Δξγαζηήξην. Ξαξφιν πνπ ν 

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη πνιχ κηθξφο ππάξρεη ε πξφζεζε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ φπνπ πξνθχςνπλ νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο .  

 

 

5.2 Ξεξηγξαθή θαη ζηόρνη πξνηεηλόκελεο Κεζνδνινγίαο 
 

   Πηφρνο ηεο Κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε θαηαγξαθή ησλ αιιαγώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS, ζπγθξηηηθά κε ην Δθπαηδεπηηθό Πελάξην πνπ 

πεξηέγξαςαλ νη ίδηνη ζπκκεηέρνληεο ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ. Νη αιιαγέο απηέο 

ζα εξκελεπηνχλ σο πξνο ηελ επαιήζεπζε ή κε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ.   

   Ζ Κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο . Ζ πξώηε θάζε αθνξά 

ηελ πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  Θαηά ηε θάζε απηή 

ζπιιέγνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη ηελ πξνζέγγηζε ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ θαη ηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε θαζψο θαη 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία κέζσ ελφο Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ. Ρα δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε θάζε απηή αλαιχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ψζηε λα δνκήζνπλ έλα 

πιαίζην θαηαλφεζεο γηα  ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη ηηο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο 

ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο.  

   Πηε δεύηεξε θάζε νη ζπκκεηέρνληεο πεξηγξάθνπλ έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην , 

αθνινπζψληαο ηελ πξνηεηλφκελε Κεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε 

πεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2. Νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα πξφηππν πεξηγξαθήο 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πξνζαξκφδνληάο ην ζηηο αλάγθεο 

ηνπο. Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ δηαζθαιίδεη φηη δε ζα απνπζηάδνπλ απφ ην 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην δνκηθά ζηνηρεία ηνπ  θαζψο επίζεο ζέηεη ην πιαίζην θαηαλφεζεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ ζα αλαπαξαζηήζνπλ σο ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

κε ηε ρξήζε ηνπ πξνο αμηνιφγεζε Δξγαιείνπ.  Από πξνεγνύκελεο κειέηεο (JISC 

2004, BECTA 2005), πξνηείλεηαη άιισζηε σο βέιηηζηε πξαθηηθή ζρεδηαζκνύ ζην 

Ξεξηβάιινλ ελόο Ρερλνινγηθνύ Δξγαιείνπ, λα έρεη πξνεγεζεί ε ινγηθή 

επεμεξγαζία θαη πξνεηνηκαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ εθηόο ηνπ 

Ξεξηβάιινληνο απηνύ. Ρα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θάζε απηή 

πεξηγξάθνληαη κέζσ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2, ψζηε λα είλαη 



191 

 

εθηθηή ε ζχγθξηζε ησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ πξνο αμηνιφγεζε Ρερλνινγηθνχ Δξγαιείνπ.  

   Πηελ ηξίηε θάζε νη ζπκκεηέρνληεο πινπνηνχλ  ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ πξνο αμηνιφγεζε Δξγαιείνπ σο ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηα 

πιαίζηα ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #4 πνπ απνηειεί εξγαζηεξηαθή άζθεζε. Ζ Αηνκηθή 

Δξγαζία #4 ζπλνδεχεηαη απφ έλα εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην, πνπ νλνκάδεηαη 

Δξσηεκαηνιόγην Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 & #4  ψζηε λα θαηαγξαθνχλ νη αιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θαη νη ελδερφκελνη ζπκβηβαζκνί θαζψο  

θαη νη γεληθέο εληππψζεηο απφ ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ζην Ξεξηβάιινλ απηφ.  

   Ππλεπψο, απφ ηε ζχγθξηζε ζηνηρείσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS θαη  ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ θαζψο 

θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ Δξγαιείνπ ζε πνηνη ηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πελαξίσλ. Ρα δεδνκέλα ζα αλαιπζνχλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζπγθξηηηθά θαη απφ ηηο ηξεηο 

θάζεηο ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο, πνπ νθείινληαη ζην πεξηβάιινλ 

ζρεδίαζεο ηνπ πξνο αμηνιφγεζε Δξγαιείνπ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ.  

 

Σξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο αμηνιόγεζεο.  

ΦΑΠΖ 1Ζ 

Ξξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 21/12/2010 

Γηαλνκή θαη ζπκπιήξσζε Αξρηθνχ 

Δξσηεκαηνινγίνπ. 

21/12/2010 

έσο 

10/02/2011 

ΦΑΠΖ 2Ζ 

Αηνκηθή Δξγαζία #2 
Ξαξάδνζε 

14/01/2011 

Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2  

21/12/2010 

έσο 

10/02/2011  

ΦΑΠΖ 3Ζ 

Δπίδεημε Δξγαιείνπ LAMS.  23/12/2010 

Αηνκηθή Δξγαζία #4 
Ξαξάδνζε 

14/01/2011 

Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 θαη #4.  

21/12/2010 

έσο 

10/02/2011 

 
Ξίλαθαο 14 Σξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο αμηνιόγεζεο ΚΓΔ  
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5.3 Ππκκεηέρνληεο / Γείγκα 
 

   Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ζρεδηαζηέο κε ζεσξεηηθή γλψζε, αιιά κεδεληθή εκπεηξία ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ, επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ρξήζε Δξγαιείσλ 

ππνζηήξημεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ απφ φηη νη εηδηθνί ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ κε ρξφληα εκπεηξία ή ηα άηνκα κε αλεπαξθέο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη 

κεδεληθή εκπεηξία ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ. Νη αξράξηνη ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα Δξγαιεία ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα αληρλεχζνπλ 

ηπρφλ παξαλνήζεηο θαη ειιείςεηο πνπ έρνπλ γχξσ απφ ζέκαηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ ελψ νη κε έρνληεο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ  

ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα Δξγαιεία γηα λα ελεκεξσζνχλ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ (Utuma & Morrison, 2007).  

   Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο εληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Τεθηαθψλ Ππζηεκάησλ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηψο 

κε θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθή Κάζεζε. Νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

είλαη θνηηεηέο ηνπ Α’ εμακήλνπ ζπνπδψλ ηνπ ελ ιφγσ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. 

   Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο αμηνπνηήζεθαλ δχν εξγαζίεο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο ΤΠ-HM-701:  Δθπαηδεπηηθόο Πρεδηαζκόο Ξξνγξακκάησλ 

Ζιεθηξνληθήο Κάζεζεο (Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο Γ. Πάκςσλ, Αλαπιεξσηήο 

Θαζεγεηήο).  

   Αθφκε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα ηα 

νπνία κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξσζνχλ online. Ζ αλαθνίλσζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

θαη ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλαξηήζεθε ζηελ ειεθηξνληθή ηάμε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο θαη απνζηάιζεθε κε email ζηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο ηνπ 
καζήκαηνο (44 εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο).  

 

 

5.4 Κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
 

   Γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ ζα αμηνπνηεζεί έλα ζχλνιν κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Πηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε κέζνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ αμηνπνηείηαη θαζψο θαη 

κία γεληθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα 

κέζα απηά. 

   Ρα εξσηεκαηνιφγηα κεηαηξάπεθαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπκπιεξσζνχλ δηαδηθηπαθά. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ 

αμηνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ kwiksurveys (www.kwiksurveys.com) θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα 

δηαζέζηκν δσξεάλ ινγηζκηθφ ην νπνίν δηαζέηεη δπλαηφηεηεο  πνηθηιίαο εξσηεκάησλ 

(πνιιαπιήο επηινγήο, κνλαδηθήο απάληεζεο, πξνηεξαηφηεηαο θ.ιπ.), δπλαηφηεηεο  

http://www.kwiksurveys.com/
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ειέγρνπ ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη δπλαηφηεηεο εμαγσγήο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε πίλαθεο αιιά θαη ζε αξρείν excel  γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 

 

Δηθόλα 93  Αξρηθό Δξσηεκαηνιόγην- Αξρηθή νζόλε kwiksurveys 

 

 

Δηθόλα 94  Αξρηθό Δξσηεκαηνιόγην - Oζόλε πξνζσπηθά ζηνηρεία kwiksurveys 
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Δηθόλα 95 Δξσηεκαηνιόγην Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 &#4 -  Oζόλε πξνζζήθε 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ kwiksurveys 

 

 

 

Δηθόλα 96 Δξσηεκαηνιόγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 -  Oζόλε αιιειεπηδξάζεηο 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ kwiksurveys 
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5.4.1 Αξρηθό εξσηεκαηνιόγην  

 

   Πην πξψην απηφ ζηάδην ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπο ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε 

Δθπαίδεπζε θαη ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηε 

ρξήζε ελφο Ρερλνινγηθνχ Δξγαιείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο δεηνχληαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θαη ε ζπλαίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο.   Δπηπιένλ 

δεηείηαη κία  ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ Δθπαίδεπζε θαζψο θαη ηεο 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπλ. Θαζψο νη ζηάζεηο απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ελδερνκέλσο λα επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

αμηνιφγεζεο αμηνπνηνχληαη θιίκαθεο Likert ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη ππάξρνπζεο απηέο 

ζηάζεηο. Δπηπιένλ δεηνχληαη δηεπθξηλίζεηο ζε ζρέζε κε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

απνθάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζρεδηαζκφ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ.  

   Ρα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην Αξρηθό εξσηεκαηνιόγην ζα αλαιπζνχλ θαη 

ζα παξνπζηαζηνχλ ψζηε λα δνκεζεί έλα πιαίζην θαηαλφεζεο γηα ηηο αθνινπζνχκελεο 

πξαθηηθέο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο αιιά θαη γηα ηελ ζχγθξηζε κε άιια δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ ψζηε λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηνη δηαρσξηζκνί ή νκαδνπνηήζεηο πξνο ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο.  

 

   Ρν Αξρηθφ Δξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα:  

 

1. Ξξνζσπηθά ζηνηρεία.  

   Πην ηκήκα απηφ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ν 

νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

αμηνιφγεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο γηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ην έξγν 

αμηνιφγεζεο.  

 

2. Πρεηηθά κε ην ξόιν ζαο ζηελ Δθπαίδεπζε.  

   Ρα εξσηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ αθνξνχλ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο, ηελ εηδηθφηεηα θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν δηδάζθνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο. 

 

3. Πρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ παξνύζα έξεπλα.  

   Νη ζπκκεηέρνληεο επηιέγνπλ ηνπο ιφγνπο γ ηα ηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

αμηνιφγεζεο ελψ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρνιηάζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Αθφκε 
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ηνπνζεηνχλ ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηνπο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελνπ Πρεδηαζκνχ απφ έλα Ρερλνινγηθφ Δξγαιείν. 

 

4. Πρεηηθά κε ηε ζηάζε ζαο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ. 

   Αμηνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην εθηά παξαγφλησλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο πξνο 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο TAC (Teachers' Attitudes Toward Computers 

Questionnaire, http://courseweb.unt.edu/gknezek/studies/survey/tacdesc.htm), 

δεκηνπξγήζεθε κία θιίκαθα κέηξεζεο ηχπνπ Likert γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζηάζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξνο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

 

5. Πρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζή ζαο ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελε 

Δθπαίδεπζε.  

   Ρα εξσηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ αθνξνχλ ηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζε δηαδηθαζίεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη  ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε βαζηθέο ηερλνινγίεο αμηνπνηψληαο δχν 

θιίκαθεο Likert. Δπηπιένλ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηνλ ηχπν 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίν έρνπλ αμηνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ 

ηερλνινγίεο ελψ αθνινπζνχλ δχν εξσηήκαηα ηνπνζέηεζεο ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ζε φηη αθνξά ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηα πηζαλά νθέιε απφ ηελ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε.  

 

6. Πρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζήο ζαο ζηνλ Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό.  

   Ρν ηκήκα απηφ πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα εκπινθήο ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ζπλήζεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε θαη ηξνπνπνίεζε 

ππαξρφλησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ, ηελ πξνζέγγηζή ηνπο (νιηζηηθή/ ζεηξηαθή), ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ, ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε, ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε άιινπο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο πνπ 

ζπλεζίδνπλ ζηα Δθπαηδεπηηθά ηνπο Πελάξηα θαζψο θαη ηηο επηινγέο πνπ ζπλεζίδνπλ λα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο.  

 

 

 

http://courseweb.unt.edu/gknezek/studies/survey/tacdesc.htm
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5.4.2 Αηνκηθή Δξγαζία #2 – Δξσηεκαηνιόγην Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2. 
 

   Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο αμηνπνηήζεθε ε Αηνκηθή Δξγαζία #2 ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο ΤΠ-HM-701: Δθπαηδεπηηθόο Πρεδηαζκόο Ξξνγξακκάησλ 

Ζιεθηξνληθήο Κάζεζεο (Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο Γ. Πάκςσλ, Αλαπιεξσηήο 

Θαζεγεηήο).  

   Πηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη εμνηθείσζε κε ηε Κεζνδνινγία 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο.  

   Νη θνηηεηέο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα πεξηγξάςνπλ 

αλαιπηηθά έλα παξάδεηγκα Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ην νπνίν πινπνηεί ην «Γηδαθηηθφ» 

Κνληέιν πνπ κειέηεζαλ ζε πξνεγνχκελε εξγαζία πνπ λα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία:  

 Ρίηινο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

 Ξεξηγξαθή δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

 Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε. 

 Δθπαηδεπηηθνί Πθνπνί θαη Πηφρνη. 

 Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 

 Ππκκεηέρνληεο Οφινη. 

 Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη.  

 Δθπαηδεπηηθά Ξεξηβάιινληα. 

 Ονή Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

   Δπηπιένλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα ελδεηθηηθφ πξφηππν πεξηγξαθήο 

ην νπνίν κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαηά ην δνθνχλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη φηη 

θαλέλα δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ δε ζα απνπζηάδεη θαζψο επίζεο 

δνκείηαη έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αλάιπζε θαη ζχγθξηζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ.  

   Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζα πξνθχςεη ζα αλαιπζεί κέζσ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2, σο πξνο ηελ πνηθηιία ηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

Ρερλνινγηψλ, ηηο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζθέξνληαη, ην ξφιν ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ αμηνπνηνχληαη. 

   Ρν εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη σο ζηφρν ηε δφκεζε θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ζρεηηθά κε 

ηηο επηινγέο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2. Απηέο νη επηινγέο αθνξνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε, ην 

ξφιν θαη ηνλ ηχπν ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ δνκνχλ ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην, ηνπο ηχπνπο θαη ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, ηηο επηινγέο πνπ παξέρνληαη ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο  
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θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. Αθφκε ππάξρνπλ εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλάθηεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαζψο 

θαη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλεξγαηηθή ζρεδίαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζπλέβε θάηη ηέηνην. 

 

 

5.4.3 Αηνκηθή Δξγαζία #4 – Δξσηεκαηνιόγην Αηνκηθώλ 

Δξγαζηώλ #2 & #4.  
 

   Ζ Αηνκηθή Δξγαζία #4 ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο ΤΠ-HM-701: Δθπαηδεπηηθόο 

Πρεδηαζκόο Ξξνγξακκάησλ Ζιεθηξνληθήο Κάζεζεο (Γηδάζθσλ: Γεκήηξηνο Γ. 

Πάκςσλ),  αμηνπνηήζεθε σο εξγαζηεξηαθή άζθεζε ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα 

ζρεδηάζνπλ, κε ηε κνξθή ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην 

πνπ είραλ νη ίδηνη πεξηγξάςεη ζην πιαίζην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2.  

   Πθνπφο ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #4 είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ ηξηψλ κε ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ζπγγξαθήο, δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο 

ειεθηξνληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Καζεκάησλ LAMS (Learning Activity 

Management System). 

   Νη θνηηεηέο/ ηξηεο θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Δξγαιείν LAMS πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηήζνπλ είηε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ δεκηνχξγεζαλ θαηά ηελ Αηνκηθή Δξγαζία 

#2 είηε επέθηαζή ηνπ. 

   Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #4, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην Δξσηεκαηνιόγην Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 & #4.  

 

   To Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 &   #4 απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα.  

   Πην ΡΚΖΚΑ Α ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθε 

ζην LAMS ζπγθξηηηθά κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2. 

 

   Ρα εξσηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ εζηηάδνπλ ζε αιιαγέο ζπγθξηηηθά κε ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 πνπ αθνξνχλ:  

 Ρηο αληηθαηαζηάζεηο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε άιιεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS θαη ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

ππνζηήξημήο ηνπο γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην.  

 Ρηο πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε άιιεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

θαη ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ππνζηήξημήο 

ηνπο γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην.  
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 Ρηο αιιαγέο ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

πνπ δηαηεξήζεθαλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

απηψλ γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην.  

 Ρηο αιιαγέο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

Ππκκεηερφλησλ Οφισλ. 

 Ρηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ξνήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηελ νξγάλσζε ηέηνησλ ηχπσλ ξνήο γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Ρηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε γηα 

πξψηε θνξά απηνχ ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Ρελ θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ ζπκβηβαζκψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 σο ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαηά ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #4, θαζψο 

θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπκβηβαζκψλ φπνπ θαηαγξαθνχλ. 

 Ρελ θαηαγξαθή ησλ ηχπσλ θαη ηνπ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο γηα ηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο φπσο ζρεδηάζηεθαλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαζψο θαη ηελ 

χπαξμε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ρελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ  ζρεδηάζηεθαλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS σο πξνο ηνλ ηχπν (Αθνκνησηηθέο, Δπηθνηλσληαθέο, 

Ξαξαγσγηθέο, Δκπεηξηθέο, Ξξνζαξκνζηηθέο, Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξίαο) θαη ηνλ 

ξφιν ηνπο (Ξξνεηνηκαζίαο, Δπέθηαζεο ηεο Κάζεζεο,  Δλίζρπζεο ηεο Κάζεζεο, 

Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Κάζεζεο, Αμηνιφγεζεο). 

 

 

   Ρν ΡΚΖΚΑ Β  πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε παξάγνληεο επρξεζηίαο ( επθνιία 

ρξήζεο – ηθαλνπνίεζε ρξήζηε), νθέιε πνπ ζπλεηδεηνπνηήζεθαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

Δξγαιείνπ θαζψο θαη  εξσηήκαηα γεληθψλ εληππψζεσλ απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ αληίθηππν ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε θαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. Αθφκε 

πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έκπλεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπιινγή 

ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη ηε ζπλεξγαζία θαηά 

ηε ζρεδίαζε ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS. Ρέινο δηαηίζεηαη ρψξνο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνο ειεχζεξν ζρνιηαζκφ.  

 

 

 

 



200 

 

5.6 Γείθηεο γηα ηελ απόδεημε ησλ Δξεπλεηηθώλ 
πνζέζεσλ 
 

   Ξξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ (testing out)  νη εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο  – ππνζέζεηο 

(propositions in the form of hypothesis) απαηηείηαη κία δηαδηθαζία (operationalization)  

θαηά ηελ νπνία ζα νξηζηνχλ νη δείθηεο θαη νη κεηξήζεηο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε 

ζθνπφ απηφ ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ. 

   Πηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη δείθηεο θαη νη κεηξήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμέηαζε θάζε κίαο απφ η ηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ( literacy alternative hypothesis) – 

πξνηάζεηο (propositions) φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ θαη παξαπάλσ.  

 

 

5.6.1  Γείθηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο Δξεπλεηηθήο ππόζεζεο #1.  

 

   Πρεηηθά κε ηελ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ψζηε λα επαιεζεπηεί 

νιηθψο ή ελ κέξεη  ή θαη λα απνξξηθζεί ε πξφηαζε (proposition) φηη:  

 

 Δξεπλεηηθή ππόζεζε #1. 

Ζ ρξήζε ηνπ LAMS  , σο Δξγαιείνπ ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ελζαξξχλεη 

ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πξνο ηε δεκηνπξγία 

πινχζησλ ζπλεξγαηηθψλ Ξεξηβαιιφλησλ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο είηε 

πξφθεηηαη γηα: 

Α) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ  πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ 

Ρερλνινγία ζηελ πξάμε γηα πξψηε θνξά,  

Β) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ  εμνηθεησκέλνπο κε ηελ 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε  πνπ αλαδεηνχλ λέεο ηδέεο γηα ηελ έληαμε ηεο 

Ρερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Γ) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο.  

Ξξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαη λα απνδεηρηεί ε παξαπάλσ ππφζεζε – πξφηαζε 

(proposition) ζα πξέπεη λα απνθσδηθνπνηεζεί θαη λα νξηζηνχλ νη θαηάιιεινη δείθηεο θαη 

κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ππλεπψο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαπάλσ 

ππφζεζεο νξίδνληαη ηα εμήο: 
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- Γείθηεο γηα ηελ απόδεημε ηνπ πινύζηνπ  Ξεξηβάιινληνο Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδόκελεο Δθπαίδεπζεο. 

 

   Ξξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί  αλ ε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάζηεθε ζην LAMS πεξηγξάθεη έλα πινχζην πεξηβάιινλ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο ζα εθηηκεζνχλ ηα παξαθάησ: 

 

 Ύπαξμε ή αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ηχπσλ θαη θαηεγνξηψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην 

Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4 ,Ρκήκα Α ). 

 Ύπαξμε ή αχμεζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη επηπέδσλ αιιειεπίδξαζεο,  

(Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ 

#2 & #4 ,Ρκήκα Α).  

 Δλζσκάησζε ή αχμεζε ησλ πνηθίιισλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

αμηνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο απφ ην Δξγαιείν,  (Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4 ,Ρκήκα Α).  

 Δλζσκάησζε  ηεο Ρερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξφζσπν κε πξφζσπν 

(face to face) Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πξνο πην εκπινπηηζκέλεο κνξθέο 

κάζεζεο (blended learning), (Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη 

Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 &#4, Ρκήκα Α). 

 Ξαξνρή επηινγψλ αιιειεπίδξαζεο γηα ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κέζα ζηε ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ κνλνπάηηα Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Branches), ή πξναηξεη ηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Δξσηεκαηνιφγην 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 &#4 , Ρκήκα 

Α). 

 Πχγθξηζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο,  ηε ζηάζε πξνο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

ζε βαζηθέο ηερλνινγίεο θαη ζηηο ηερλνινγίεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο (Αξρηθφ Δξσηεκαηνιφγην, Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 

&#4 , Ρκήκα Α). 

 

 

- Γείθηεο γηα ηελ απόδεημε ηνπ ζπλεξγαηηθνύ Ξεξηβάιινληνο Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδόκελεο Δθπαίδεπζεο. 

 

   Ξξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί  αλ ε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάζηεθε ζην LAMS πεξηγξάθεη έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελεο εθπαίδεπζεο ζα εθηηκεζνχλ ηα παξαθάησ: 
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 Δλζσκάησζε ή αχμεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, 

(Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγ αζηψλ 

#2 & #4, Ρκήκα Α). 

 Αληηθαηάζηαζε αηνκηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ ζπλεξγαηηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη 

Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4, Ρκήκα Α). 

 

 

- Γείθηεο γηα ηελ απόδεημε ηνπ αλαζηνραζκνύ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

 

   Ξξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί  αλ ε  ζρεδίαζε ηεο  ξνήο  Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS ελζαξξχλεη ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  

ζα εθηηκεζνχλ ηα παξαθάησ:  

 Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ή / θαη  πξνζζήθε λέσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, (Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη 

Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4 Ρκήκα Α). 

 Αληηθαηάζηαζε Ρερλνινγηψλ ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ή/ θαη 

πξνζζήθε Ρερλνινγηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, 

(Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ 

#2 θαη #4 Ρκήκα Α). 

 Θαηλνηνκία ζηε ζρεδίαζε Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζε παηδαγσγηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν (Δξσηεκαηνιφγην 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4, Ρκήκα 

Α). 

 Αιιαγή ζην ηξφπν αμηνιφγεζεο ή πξνζζήθε λέσλ κέζσλ αμηνιφγεζεο, 

(Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ 

#2 & #4, Ρκήκα Α). 

 Αιιαγέο ζηνλ νξηζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ, (Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4, Ρκήκα Α). 

 Αιιαγέο ζηελ πεξηγξαθή ησλ Ππκκεηερφλησλ Οφισλ, (Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4 ,Ρκήκα Α). 

 Δλζάξξπλζε κέζα απφ ην Δξγαιείν γηα αλαζηνραζκφ θαη αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο  ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ (απφ Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ 

Δξγαζηψλ #2 & #4, Ρκήκα Β).  

 Δλζάξξπλζε κέζα απφ ην Δξγαιείν γηα αλαζηνραζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη (απφ Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & 

#4, Ρκήκα Β).  
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 Πχγθξηζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο, ηε ζηάζε πξνο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζε 

βαζηθέο ηερλνινγίεο θαη ζηηο ηερλνινγίεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο (Αξρηθφ Δξσηεκαηνιφγην, Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 

&#4 , Ρκήκα Α). 

 

 

5.6.2 Γείθηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο Δξεπλεηηθήο ππόζεζεο #2  

 

   Πρεηηθά κε ηε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ψζηε λα επαιεζεπηεί 

νιηθψο ή ελ κέξεη  ή θαη λα απνξξηθζεί ε πξφηαζε (proposition) φηη:  

 

 Δξεπλεηηθή ππόζεζε #2. 

Ζ ρξήζε ηνπ LAMS ,σο Δξγαιείνπ ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ, ελζαξξχλεη ηε ζρεδίαζε επέιηθησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

   Ξξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαη λα απνδεηρηεί ε παξαπάλσ ππφζεζε – πξφηαζε 

(proposition) ζα πξέπεη λα απνθσδηθνπνηεζεί θαη λα νξηζηνχλ νη θαηάιιεινη δείθηεο θαη 

κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ππλεπψο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαπάλσ 

ππφζεζεο νξίδνληαη ηα εμήο:  

 

 

- Γείθηεο γηα ηελ απόδεημε ηεο επειημίαο ησλ ξνώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

 Ξαξνρή επηινγψλ γηα ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κέζα ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ κνλνπάηηα Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Branches),  

(Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ 

#2 & #4 , Ρκήκα Α). 

 Αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε Δλαιιαθηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ή Δλαιιαθηηθψλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ,  

(Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ 

#2 & #4 , Ρκήκα Α). 

 Έιεγρνο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζπλζεθψλ κεηάβαζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Conditions),  ( 

Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4 , Ρκήκα Α). 
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 Θαηλνηνκία ζηελ νξγάλσζε ηχπνπ ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην  

LAMS),  ( Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4 , Ρκήκα Α). 

 Πχγθξηζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο, ηε ζηάζε πξνο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηηο δεμηφηεηεο ζε 

βαζηθέο ηερλνινγίεο θαη ζηηο ηερλνινγίεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο (Αξρηθφ Δξσηεκαηνιφγην, Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 

&#4 , Ρκήκα Α). 

 

 

 

5.6.3 Γείθηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο Δξεπλεηηθήο ππόζεζεο #3  

 

   Πρεηηθά κε ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ψζηε λα επαιεζεπηεί 

νιηθψο ή ελ κέξεη  ή θαη λα απνξξηθζεί ε πξφηαζε (proposition) φηη:  

 

 Δξεπλεηηθή ππόζεζε #3. 

Ρν LAMS  ,σο Δξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, 

ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κέζα 

απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ θαη είλαη θαηάιιειν λα εληαρζεί ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Ξξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαη λα απνδεηρηεί ε παξαπάλσ ππφζεζε – πξφηαζε 

(proposition) ζα πξέπεη λα απνθσδηθνπνηεζεί θαη λα νξηζηνχλ νη θαηάιιεινη δείθηεο θαη 

κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ππλεπψο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαπάλσ 

ππφζεζεο νξίδνληαη ηα εμήο:  

 

- Γείθηεο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα  έληαμεο ηνπ LAMS ζηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

 

 Η ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ,  

(Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4, Ρκήκα Α).  

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα Δξγαιεία 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ. (Δξσηεκαηνιφγην 

Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4, Ρκήκα Β).  

 Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο πξνηηκψκελεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο πξνζέγγηζεο 

ζηνλ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελν Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ,  (Δξσηεκαηνιφγην 

Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4, Ρκήκα Β).  
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 Ζ απνδνρή ηνπ Δξγαιείνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε έληαμήο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (επθνιία ρξήζεο ηνπ, δηαζέζηκνο ρξφλνο, θφξηνο εξγαζίαο) 

(Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4, Ρκήκα Β).  

 

 

- Γείθηεο γηα ηελ ελζάξξπλζε αληαιιαγήο ηδεώλ κέζα  από ην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ Δξγαιείνπ.  

 

 Ζ αμηνπνίεζε ππαξρφλησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ, (Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ 

Δξγαζηψλ #2 & #4, Ρκήκα Β).  

 Ζ επηθνηλσλία θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο γηα ην 

ζρεδηαζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ, (Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 

& #4, Ρκήκα Β).  

 

   Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ε αληηζηνίρηζε ηνπο κε ηνπο δείθηεο , ηα κέζα ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, ηηο κεηξήζεηο θαζψο θαη ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη. 
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Γξαζηεξηόηεηα Δξεπλεηηθή ππόζεζε 
Κέζνδνο 

αμηνιόγεζεο 

Κέζν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ 
Κέηξεζε 

 

Ξξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

Γηαλνκή θαη 

ζπκπιήξσζε Αξρηθνχ 

Δξσηεκαηνινγίνπ. 

 

1.   Ζ ρξήζε ηνπ LAMS  , σο Δξγαιείνπ 

ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ, ελζαξξχλεη ηνλ 

αλαζηνραζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πξνο ηε 

δεκηνπξγία πινχζησλ ζπλεξγαηηθψλ 

Ξεξηβαιιφλησλ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο είηε 

πξφθεηηαη γηα: 

Α) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηελ Ρερλνινγία ζηελ 

πξάμε γηα πξψηε θνξά,  

Β) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ 

εμνηθεησκέλνπο κε ηελ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε  πνπ 

αλαδεηνχλ λέεο ηδέεο γηα ηελ έληαμε 

ηεο Ρερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή. 

Γ) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ κε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 

Ππκπιήξσζε online 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

Αξρηθφ 

Δξσηεκαηνιφγην. 

Θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο 

πξαθηηθήο θαη εκπεηξίαο ζηνλ 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελν 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ θαη 

ζχλδεζε κε ηνπο ηξφπνπο πνπ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ην 

Δξγαιείν. 

Αηνκηθή Δξγαζία #2 

Γηαλνκή θαη 

ζπκπιήξσζε 

Δξσηεκαηνινγίνπ 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2. 

Ξεξηγξαθή 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ κε ρξήζε 

πξνηχπνπ 

Κεζνδνινγίαο 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ ζε 

Ξεξηβάιινληα 

Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο. 

Ππκπιήξσζε online 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

Δθθψλεζε Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2. 

Δξσηεκαηνιφγην 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο 

#2. 

Θαηαγξαθή δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ 

γηα ηε δφκεζε πιαηζίνπ 

θαηαλφεζεο θαη ηε ζχγθξηζή 

ηνπ κε ηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

ζρεδηαζηεί ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

Δξγαιείνπ. 
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Γξαζηεξηόηεηα Δξεπλεηηθή ππόζεζε 
Κέζνδνο 

αμηνιόγεζεο 

Κέζν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ 
Κέηξεζε 

Δπίδεημε Δξγαιείνπ. 

Αηνκηθή Δξγαζία #4. 

Γηαλνκή θαη 

ζπκπιήξσζε 

Δξσηεκαηνινγίνπ 

Αηνκηθψλ  Δξγαζηψλ 

#2 & #4. 

 

1.   Ζ ρξήζε ηνπ LAMS  , σο Δξγαιείνπ ππνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ελζαξξχλεη ηνλ 

αλαζηνραζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ πξνο ηε δεκηνπξγία πινχζησλ 

ζπλεξγαηηθψλ Ξεξηβαιιφλησλ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο είηε πξφθεηηαη γηα: 

Α) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ Ρερλνινγία ζηελ 

πξάμε γηα πξψηε θνξά,  

Β) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ εμνηθεησκέλνπο κε ηελ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε  πνπ αλαδεηνχλ λέεο ηδέεο 

γηα ηελ έληαμε ηεο Ρερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή. 

Γ) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο. 

2.  Ζ ρξήζε ηνπ LAMS ,σο Δξγαιείνπ ππνζηήξημεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ελζαξξχλεη 

ηε ζρεδίαζε επέιηθησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

3. Ρν LAMS  ,σο Δξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ελζαξξχλεη ηελ 

αληαιιαγή ηδεψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο κέζα απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ θαη είλαη 

θαηάιιειν λα εληαρζεί ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Πρεδηαζκφο 

Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ σο ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κε 

ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ 

LAMS. 

 

Ππκπιήξσζε online 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

Δθθψλεζε Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #4. 

 

 

Δξσηεκαηνιφγην  

Αηνκηθψλ  Δξγαζηψλ 

#2 & #4. 

Θαηαγξαθή αιιαγψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή 

Δξγαζία #2. 

Δκπινπηηζκέλεο- επέιηθηεο 

– θαηλνηφκεο ξνέο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζε 

παηδαγσγηθφ θαη 

ηερλνινγηθφ επίπεδν. 

 

 

Δπίπεδα ηθαλνπνίεζεο 

αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

πξνζπκία έληαμεο ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Θεηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ηα επίπεδα ππνζηήξημεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ην 

Δξγαιείν θαη θαηαγξαθή 

απαηηήζεσλ γηα 

κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο. 

Ξίλαθαο 15  Δπνπηηθόο πίλαθαο ζύλδεζεο Κεζνδνινγίαο Αμηνιόγεζεο –  Κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ  - Κεηξήζεσλ 
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Πύλδεζε Κεζνδνινγίαο έξεπλαο αμηνιόγεζεο –   Κεζνδνινγίεο αμηνιόγεζεο 

αληίζηνηρσλ εξεπλώλ.   

 

Πηόρνο αμηνιόγεζεο:  Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζνύκελε πξαθηηθή θαη 

ηελ εκπεηξία ζηνλ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελν Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό.  

 

Κεζνδνινγία 

έξεπλαο 

αμηνιόγεζεο  

Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο 

LAMS (JISC)  

Κεζνδνινγία 

Αμηνιόγεζεο 

LAMS (Becta)  

Κεζνδνινγία 

αμηνιόγεζεο 

Phoebe tool. 

ΦΑΠΖ 1Ζ  

Αξρηθφ 

Δξσηεκαηνιφγην 

Αξρηθφ Δξσηεκαηνιφγην 

 

Αξρηθφ 

Δξσηεκαηνιφγην. 

Online 

Δξσηεκαηνιφγην 

(αξράξηνη 

ζπκκεηέρνληεο). 

Ππλαληήζεηο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

Ππλεληεχμεηο 

(έκπεηξνη 

ζπκκεηέρνληεο). 

 

Πηόρνο αμηνιόγεζεο:  Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδίαζεο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ/ ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ Δξγαιείνπ. 

 

Κεζνδνινγία 

έξεπλαο 

αμηνιόγεζεο  

Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο 

LAMS (JISC)  

Κεζνδνινγία 

Αμηνιόγεζεο 

LAMS (Becta)  

Κεζνδνινγία 

αμηνιόγεζεο 

Phoebe tool. 

ΦΑΠΖ 2Ζ -  3Ζ 

Αηνκηθή Δξγαζία 

#2 - Αηνκηθή 

Δξγαζία #4 

 

Δξγαζηήξην 

Πηαηηζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηε δεκηνπξγία 

ησλ ξνψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ην ίδην ην 

Δξγαιείν. 

Γλσζηηθφ 

πεξηδηάβαζκα.  

Δξσηεκαηνιφγην 

Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2 - 

Δξσηεκαηνιφγην 

Αηνκηθψλ 

Δξγαζηψλ #2 

&#4, ΡΚΖΚΑ Α. 

Δξσηεκαηνιφγην Πρεδηαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο  

Ππλεληεχμεηο 

Ρειηθά 

Δξσηεκαηνιφγηα. 

Online 

Δξσηεκαηνιφγην 

Ππλεληεχμεηο 

(έκπεηξνη -εηδηθνί 

ζπκκεηέρνληεο). 
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Πύλδεζε Κεζνδνινγίαο έξεπλαο αμηνιόγεζεο –   Κεζνδνινγίεο αμηνιόγεζεο 

αληίζηνηρσλ εξεπλώλ.   

 

Πηόρνο αμηνιόγεζεο:  Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηνπ Δξγαιείνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ηε βειηίσζε πηπρώλ ηνπ Δξγαιείνπ. 

 

Κεζνδνινγία 

έξεπλαο 

αμηνιόγεζεο  

Κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο 

LAMS (JISC)  

Κεζνδνινγία 

Αμηνιόγεζεο 

LAMS (Becta)  

Κεζνδνινγία 

αμηνιόγεζεο 

Phoebe tool. 

ΦΑΠΖ 3Ζ 

Δξσηεκαηνιφγην 

Αηνκηθψλ 

Δξγαζηψλ #2 

&#4, ΡΚΖΚΑ Α 

θαη ΡΚΖΚΑ Β. 

Δξσηεκαηνιφγην Πρεδηαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο (ηκήκα 3)  

Ππλεληεχμεηο 

Ρειηθά 

Δξσηεκαηνιφγηα. 

Δξσηεκαηνιφγην. 

Ζκη – δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο. 

Ππλεληεχμεηο 

(έκπεηξνη -εηδηθνί 

ζπκκεηέρνληεο) 

 

Ξίλαθαο 16  Πύλδεζε Κεζνδνινγίαο έξεπλαο αμηνιόγεζεο ΚΓΔ κε αληίζηνηρεο 
πξνγελέζηεξεο έξεπλεο αμηνιόγεζεο  

 

 
 

5.7  Ξεξηνξηζκνί 
 

   Ζ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο αλαξηήζεθε σο αλαθνίλσζε ζηελ 

ειεθηξνληθή ηάμε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο ΤΠ-ΖΚ-701: Δθπαηδεπηηθόο 

Πρεδηαζκόο Ξξνγξακκάησλ Ζιεθηξνληθήο Κάζεζεο, θαη απνζηάιζεθε κε email 

ζηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο ηνπ καζήκαηνο. Απφ ηνπο 44 εγγεγξακκέλνπο 

θνηηεηέο, 29 αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφζθιεζε απηή, φκσο κόιηο 18 νινθιήξσζαλ 

ηε ζπκπιήξσζε θαη ησλ ηξηώλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

   Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηήξθεζε από 21/12/2010 έσο 

10/02/2011 θαζψο δφζεθε παξάηαζε ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ιφγσ 

έιιεηςεο ρξφλνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ αλαθνηλψζεθε επίζεο ζηελ ειεθηξνληθή ηάμε ηνπ καζήκαηνο ΤΠ-ΖΚ-

701: Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο Ξξνγξακκάησλ Ζιεθηξνληθήο Κάζεζεο  θαζψο θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

   Γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δεκηνπξγήζεθε έλαο ηζηφηνπνο γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν κε ρξήζε ησλ 

ηζηνηφπσλ Google (https://sites.google.com/site/testergaleiou/home ). 

https://sites.google.com/site/testergaleiou/home
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   Ν ηζηφηνπνο απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν, κία παξνπζίαζε 

ηνπ LAMS θαζψο θαη αξρεία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηαγξαθήο ησλ αιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  

 

 

Δηθόλα 97 Ηζηόηνπνο έξεπλαο αμηνιόγεζεο ΚΓΔ – Αξρηθή ζειίδα 

 

 

Δηθόλα 98 Ηζηόηνπνο έξεπλαο αμηνιόγεζεο ΚΓΔ - Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην LAMS 

 

Θαζψο ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ σο ζηφρν λα αλαδείμνπλ ηηο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάζηεθε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  ζπγθξηηηθά κε ην ζελάξην πνπ δεκηνχξγεζαλ νη 

ίδηνη θνηηεηέο ρσξίο ην Δξγαιείν πξνθχπηνπλ νη εμήο πεξηνξηζκνί: 
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- Δλδερνκέλσο νη ζπκκεηέρνληεο λα εκπλεπζηήθαλ απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ 

LAMS θαη λα επελέβεζαλ ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2, 

ψζηε λα ην ηξνπνπνηήζνπλ. Υζηφζν ππήξμε ζρεηηθή νδεγία ζην ειεθηξνληθφ 

Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 θαη #4 ψζηε αλ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  

ελέπλεπζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή απηφ λα θαηαγξαθεί ζην  

ΡΚΖΚΑ Α απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

- Ξαξφιν πνπ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ππήξραλ δηαζέζηκα ζρεηηθά 

αξρεία γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην LAMS 

ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2, ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ αμηνπνηεζεί.  Ίζσο 

θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθάζηζαλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο  

ζθέςεηο απεπζείαο ζην Ξεξηβάιινλ ζρεδίαζεο ηνπ LAMS, ψζηε νη αιιαγέο ζην 

Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2, λα απνηππψλνληαη ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #4 ρσξίο λα έρνπλ δηαηεξήζεη ζεκεηψζεηο 

γηα ηηο αιιαγέο απηέο, κε απνηέιεζκα λα παξαιεηθζνχλ νξηζκέλεο αιιαγέο. 

 

 
 

Δηθόλα 99  Ηζηόηνπνο έξεπλαο αμηνιόγεζεο ΚΓΔ - Αξρεία πξνεηνηκαζίαο 

εξσηεκαηνινγίσλ 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6ν : ΑΛΑΙΠΖ ΚΔΠΥΛ ΠΙΙΝΓΖΠ 

ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 

 

6.1 Αλάιπζε Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ 
 

   Ζ αλαθνίλσζε  αλαξηήζεθε ζηελ ειεθηξνληθή ηάμε ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Καζήκαηνο 

ΤΠ-ΖΚ-701: Δθπαηδεπηηθφο Πρεδηαζκφο Ξξνγξακκάησλ Ζιεθηξνληθήο Κάζεζε  θαη 

απεζηάιε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) ζηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο ηνπ 

Καζήκαηνο.  

   Απφ ηνπο 44 εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο 29 αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφζθιεζε απηή,  

δειαδή πνζνζηό ζπκκεηνρήο 65,9%. Ξαξά ηα πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο, κφιηο 18 

νινθιήξσζαλ ηε ζπκπιήξσζε θαη ησλ ηξηψλ εξσηεκαηνινγίσλ δειαδή πνζνζηό 

νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο 40,9 %. Απφ απηνχο ην 77,8 %  είλαη γπλαίθεο θαη ην 

22,2 % είλαη άλδξεο. 

 

1.  Ξξνζσπηθά ζηνηρεία 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 1.1 Νλνκαηεπψλπκν  

 
Ξίλαθαο 17 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο Φύιιν 
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Δηθόλα 100 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο Φύιιν  

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 1.2 Νξγαληζκφο απαζρφιεζεο (αλνηρηήο 

απάληεζεο).  

 

Ξίλαθαο 18 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο Θαηεγνξίαο Νξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο  

 

 

   Θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο έξεπλαο ην 38,9% δελ απαζρνιείηαη ζε θάπνην 

εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό, ην 11,1 % απαζρνιείηαη είηε ζηελ Ξξσηνβάζκηα είηε ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ελψ 5,6% ζε Ξξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 
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Δθπαίδεπζε, Δηδηθή αγσγή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε νξγαληζκνχο 

θαηάξηηζεο ελειίθσλ αληίζηνηρα.  

 

 
 

Δηθόλα 101 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο Θαηεγνξίαο  Νξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο  

 

 

   Απφ ην ίδην εξψηεκα πξνέθπςαλ ζηνηρεία γηα ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Έηζη νξίζηεθε ε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή (nominal) Δθπαηδεπηηθό 

επίπεδν. Ρα δεδνκέλα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Ξίλαθαο 19 Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ζπκκεηερόλησλ 
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Δηθόλα 102 Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ζπκκεηερόλησλ 

 

   Ρν 72,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη απόθνηηνη Αλώηαηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Ηδξύκαηνο, 5,6% απόθνηηνη ΑΠΞΑΗΡΔ, 5,6% απόθνηηνη Ξνιπηερλείνπ θαη 16,7% 

απόθνηηνη Άιινπ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο ρσξίο θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα πξνζδηνξίδνπλ ην ίδξπκα απηφ. 

 

 

2. Πρεηηθά κε ην ξόιν ζαο ζηελ Δθπαίδεπζε.  

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 2.1 Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίν 

δηδάζθεηε (πνιιαπιψλ απαληήζεσλ). 

   Θαζψο πξφθεηηαη γηα εξψηεκα πνιιαπιψλ απαληήζεσλ ε θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ 

δίλεηαη ππφ κνξθή πίλαθα θαη παξνπζηάδεηαη ην γξάθεκα ηνπ πνζνζηνχ ησλ απαληήζεσλ 

επί ηνηο εθαηφ %. 

   Ρν 38,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη δε δηδάζθεη απηή ηελ πεξίνδν, 28,6% 

δηδάζθεη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη  23,8 % δηδάζθεη ζηελ Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ελψ 4,8% δηδάζθεη ζε ηκήκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ή αλήθεη ζηελ 

νκάδα έξεπλαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηώο. 
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Ξίλαθαο 20 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηεο κεηαβιεηήο Ρνκέαο πνπ δηδάζθσ  

 

 

 

Δηθόλα 103 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηεο κεηαβιεηήο Ρνκέαο πνπ δηδάζθσ 
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 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 2.2 Ξνην/πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

δηδάζθεηε ; Πε πνηα εηδηθφηεηα εκπίπηνπλ; (αλνηρηήο απάληεζεο).  

    Θαζψο ε εξψηεζε είλαη αλνηρηήο απάληεζεο αθνινχζεζε θαηεγνξηνπνίεζε θαη 

θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ νξίδνληαο ηελ θαηεγνξηθή (nominal) κεηαβιεηή 

Δηδηθόηεηα. 

 

 

Ξίλαθαο 21 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο Δηδηθόηεηα 
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Δηθόλα 104 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο Δηδηθόηεηα 

 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 2.3  Ξαξαθαιψ πεξηγξάςηε ηε δηδαθηηθή 

ζαο εκπεηξία αλά ηνκέα εθπαίδεπζεο (πνιιαπιψλ απαληήζεσλ κε δπλαηφηεηα 

ζρνιίσλ). 

   Θαζψο πξφθεηηαη γηα εξψηεκα πνιιαπιψλ απαληήζεσλ ε θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ 

δίλεηαη ππφ κνξθή πίλαθα θαη παξνπζηάδεηαη ην γξάθεκα ηνπ πνζνζηνχ % ησλ 

απαληήζεσλ.  

   Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

11,1% εκπεηξία 1-3 ρξόληα, θαη ζε αθξηβψο ίδην πνζνζηφ 11,1% εκπεηξία 3-10 

ρξόληα.  

   Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαηαλέκεηαη ζε 11,1 % γηα 

1-3 ρξόληα εκπεηξία, 3-10 ρξόληα εκπεηξία,  10-15 ρξόληα εκπεηξία. 

   Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε νκάδεο έξεπλαο ηεο Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ην 11,1 % λα 

δειψλεη 1-3 ρξόληα εκπεηξία θαη 5,6 % λα δειψλεη 3-10 ρξόληα εκπεηξία. 

   Ζ δηδαθηηθή εκπεηξία ζε άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο, αθνξά ζε 5,6%  ηελ 

θαηάξηηζε ελειίθσλ κε 10-15 ρξόληα εκπεηξία, θαη 11,1% αθνξά 1-3 ρξόληα 

εκπεηξία ζηελ εηδηθή αγσγή Γ.Δ. θαη ηελ πξνζρνιηθή αγσγή. 



219 

 

 

 

Γηδαθηηθή εκπεηξία.   

   

Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο. 

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία. 
 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 77,8% 11,1% 11,1% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 66,7% 11,1 11,1% 11,1% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 83,3% 11,1 5,6% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο. 83,3% 11,1 0% 5,6% 0% 

 

Ξίλαθαο 22 Θαηαλνκή πνζνζηώλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο  

 

 

 

 

Δηθόλα 105  Θαηαλνκή πνζνζηώλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο  

 

 

 



220 

 

 

3. Πρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ παξνύζα έξεπλα.  

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 3.1 Ξαξαθαιψ λα αλαθέξεηε ηνπο 

ιφγνπο ζπκκεηνρήο ζαο ζηελ παξνχζα έξεπλα (πνιιαπιψλ απαληήζεσλ). 

   Θαζψο πξφθεηηαη γηα εξψηεκα πνιιαπιψλ απαληήζεσλ ε θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ 

δίλεηαη ππφ κνξθή πίλαθα θαη παξνπζηάδεηαη ην γξάθεκα ηνπ πνζνζηνχ % ησλ 

απαληήζεσλ.  

 

Ξίλαθαο 23 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο ιόγνη ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα 
έξεπλα 
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Δηθόλα 106 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηεο κεηαβιεηήο ιόγνη ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα έξεπλα  

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ:  3.2  Ξψο πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε έλα 

Ρερλνινγηθφ Δξγαιείν λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο;  

 

Αξ. Ξξνηεξαηόηεηαο  

1 2 3 4 5 Ρξόπνη απνηειεζκαηηθήο 

ππνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

από ηερλνινγηθά εξγαιεία 

Αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ. 

27,8% 22,2% 16,7% 27,8% 5,6% 

Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ/Δθπαηδεπηψλ. 

  11,1% 

 

27,8% 38,9% 11,1% 11,1% 

Αλαβάζκηζε θαη πξνψζεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

  44,4% 

 

27,8% 11,1% 11,1% 5,6% 

Ξξνψζεζε θαη ππνζηήξημε    5,6% 11,1% 16,7% 27,8% 38,9% 
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Αξ. Ξξνηεξαηόηεηαο  

1 2 3 4 5 Ρξόπνη απνηειεζκαηηθήο 

ππνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

από ηερλνινγηθά εξγαιεία 

ηεο θαηλνηνκίαο.  

Απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. 

   11,1% 

 

11,1% 16,7% 22,2% 38,9% 

 

Ξίλαθαο 24 Ρξόπνη απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ από 

ηερλνινγηθά Δξγαιεία 

 

 

   Πηελ πξνηηκψκελε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νη ζπκκεηέρνληεο ηνπνζέηεζαλ  ζηελ 1ε 

ζέζε, ζε πνζνζηφ 44,4% , ηε ζπλεηζθνξά ελφο ηερλνινγηθνχ εξγαιείνπ ζηελ 

αλαβάζκηζε θαη πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο  ηεο Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ελψ 

πνζνζηφ 27,8%  ζέηεη ζηελ 1ε ζέζε ηε ζπλεηζθνξά ελφο ηερλνινγηθνχ εξγαιείνπ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. Ζ 2ε ζέζε κνηξάδεηαη κε πνζνζηφ 

27,8% ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

/εθπαηδεπηώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε θαη πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο  ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αληίζηνηρα ελψ αθνινπζεί κε 22,2% ε αλάπηπμε ηεο 

δπλακηθήο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. Πηελ 3ε ζέζε θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ε αλάπηπμε 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ /εθπαηδεπηώλ κε 

πνζνζηφ 38,9%. Ζ 4ε ζέζε θαηαλέκεηαη κε 27,8% ζηελ αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο 

ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ θαη ζηελ πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο 

αληίζηνηρα. Ρέινο ζηελ 5ε θαη ηειεπηαία ζέζε θπξηαξρνχλ ε πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε 

ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ.  
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Δηθόλα 107 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ ηξόπσλ απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ από ηερλνινγηθά Δξγαιεία 

 

 

 

Ξίλαθαο 25 Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηνπο ηξόπνπο απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ από ηερλνινγηθά εξγαιεία 
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Δηθόλα 108 Κέζε θαηάηαμε ησλ ηξόπσλ ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ από 

ηερλνινγηθά εξγαιεία 

 

 

   Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο κέζεο θαηάηαμεο ησλ ηξφπσλ ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ απφ ηερλνινγηθά εξγαιεία πξνθχπηεη ε πξνηηκψκελε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

σο εμήο: 1ε ε αλαβάζκηζε θαη πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, 2ε ε αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ, 3ε ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ξεπεξηνξίνπ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ/ Δθπαηδεπηώλ , 4ε ε 

απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ θαη 5ε ε πξνώζεζε θαη ε ππνζηήξημε 

ηεο θαηλνηνκίαο. 
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4. Πρεηηθά κε ηε ζηάζε ζαο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ. 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 4.1  Ξψο αηζζάλεζηε ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε θαη ην ξφιν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε δσή καο; 

(ζεκείσζε βαζκνχ ζπκθσλίαο/ δηαθσλίαο)  

   Απηή ε θιίκαθα κέηξεζεο αμηνπνηήζεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηε ζύλζεηε κεηαβιεηή ζηάζε ησλ ζπκκεηερόλησλ πξνο ηνπο ε/π (Computer 

attitudes). 

   Γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα έγηλε αληηζηξνθή ησλ αξλεηηθά δηαηππσκέλσλ 

πξνηάζεσλ ψζηε θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε νη κεγαιύηεξνη αξηζκνί λα αληηζηνηρνύλ 

ζε ζεηηθή ζηάζε πξνο ηνπο Ζ/ θαη αξλεηηθή σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. 

   Γηα ηα ππφ - εξσηήκαηα ηεο θιίκαθαο ε θσδηθνπνίεζε ήηαλ: Γηαθσλψ απνιχησο  0, 

Κάιινλ δηαθσλψ 1, Ππκθσλψ/Γηαθσλψ ελ κέξεη 2 , Κάιινλ Ππκθσλψ 3 , Ππκθσλψ 

απνιχησο 4. 

Βαζκόο 

ζπκθσλίαο/δηαθσλίαο 

Γηαθσλώ 

απνιύησο 

Κάιινλ 

Γηαθσλώ 

Ππκθσλώ/ 

δηαθσλώ 

ελ κέξεη 

Κάιινλ 

Ππκθσλώ 

Ππκθσλώ 

απνιύησο. 

Ξαξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζηάζε 

πξνο ηνπο Ζ/  

Ζ εξγαζία κε ηνπ ε/π είλαη 

επράξηζηε θαη πξνζθέξεη 

πνιιά εξεζίζκαηα. 

0% 0% 11,1% 5,6% 83,3% 

Ζ κάζεζε γχξσ απφ 

δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο 

ε/π είλαη ελδηαθέξνπζα 

δηαδηθαζία γηα κέλα. 

0% 0% 0% 16,7% 83,3% 

Νη ε/π είλαη βαξεηνί θαη δελ 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

72,2% 27,8% 0% 0% 0% 

Θα ήζεια λα εξγάδνκαη φζν 

ην δπλαηφλ ιηγφηεξν κε 

ηνπο ε/π. 

61,1% 22,2% 11,1% 0% 5,6 

Κνπ αξέζεη λα δηαβάδσ θαη 

λα ζπδεηψ κε άιινπο 

ζρεηηθά κε ηνπο ε/π. 

5,6% 0% 27,8% 33,3% 33,3% 

Λνκίδσ φηη νη ε/π είλαη πνιχ 

εχθνινη ζηε ρξήζε ηνπο. 

0% 0% 33,3% 33,3% 33,3% 

Ρν λα εξγάδνκαη κε ε/π κνπ 

πξνθαιεί λεπξηθφηεηα. 

77,8% 16,7% 0% 5,6% 0% 
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Βαζκόο 

ζπκθσλίαο/δηαθσλίαο 

Γηαθσλώ 

απνιύησο 

Κάιινλ 

Γηαθσλώ 

Ππκθσλώ/ 

δηαθσλώ 

ελ κέξεη 

Κάιινλ 

Ππκθσλώ 

Ππκθσλώ 

απνιύησο. 

Ξαξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζηάζε 

πξνο ηνπο Ζ/  

Έρσ αξθεηή απηνπεπνίζεζε 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηψ ρσξίο 

άγρνο ηνπο ε/π. 

0% 0% 5,6% 38,9% 55,6% 

Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ηνπο ε/π γηαηί θνβάκαη φηη 

ζα θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ 

δε ζα είκαη ζε ζέζε λα 

δηνξζψζσ. 

50% 50% 0% 0% 0% 

Απνθεχγσ ηνπο ε/π γηαηί 

δελ αηζζάλνκαη νηθεία γηα 

λα ηνπο ρξεζηκνπνηψ. 

88,9% 11,1% 0% 0% 0% 

Αηζζάλνκαη απνπληθηηθά 

φηαλ πξνζπαζψ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ε/π. 

94,4% 5,6% 0% 0% 0% 

Γελ κπνξψ λα ζθεθηψ 

θάπνην ηξφπν ψζηε λα 

αμηνπνηήζσ ηνπο ε/π ζηελ 

εξγαζία κνπ. 

77,8% 16,7% 0% 5,6% 0% 

Σξεζηκνπνηψ ζπάληα ε/π. 94,4% 5,6% 0% 0% 0% 

Ζ εξγαζία ζηνλ ε/π 

απνηειεί αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη 

απνκνλψλεη ην άηνκν απφ 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

16,7% 44,4% 22,2% 16,7% 0% 

Ρν γεγνλφο φηη νη 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ ε/π έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα κέιε κίαο 

θνηλσλίαο λα 

απνμελψλνληαη. 

16,7% 27,8% 38,9% 16,7% 0% 

Νη ε/π κπνξνχλ λα κνπ 

πξνζθέξνπλ νηθνλνκία 

ρξφλνπ θαη νξγάλσζε ζηελ 

εξγαζία κνπ κε απνηέιεζκα 

λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηά κνπ. 

0% 0% 5,6% 33,3% 61,1% 

Νη ε/π είλαη απαξαίηεηα 

εξγαιεία ζηελ εξγαζία θαη 

0% 0% 0% 33,3% 66,7% 
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Βαζκόο 

ζπκθσλίαο/δηαθσλίαο 

Γηαθσλώ 

απνιύησο 

Κάιινλ 

Γηαθσλώ 

Ππκθσλώ/ 

δηαθσλώ 

ελ κέξεη 

Κάιινλ 

Ππκθσλώ 

Ππκθσλώ 

απνιύησο. 

Ξαξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζηάζε 

πξνο ηνπο Ζ/  

ηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ θαηάξηηζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ/Δθπαηδεπηψλ 

ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο 

ε/π. 

0% 0% 5,6% 16,7% 77,8% 

 

Ξίλαθαο 26 Θαηαλνκέο πνζνζηώλ σο πξνο  ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε 
πξνο ηνπο Ζ/ 

 

 

   Ζ θαηαλνκή πνζνζηψλ βαζκνχ εκπεηξίαο αλά παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε ζηάζε πξνο 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα.  

   Αθνινπζεί πίλαθαο κε πεξηγξαθηθά ζηαηηζη ηθά ζηνηρεία γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο ζχλζεηεο 

κεηαβιεηήο ζηάζε πξνο ηνπο Ζ/. 

   Ρέινο παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ε θαηαλνκή κέζσλ η ηκψλ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζηάζε πξνο ηνπο Ζ/ θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

  



228 

 

 

 

Δηθόλα 109  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε πξνο ηνπο 

Ζ/ 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

 Ζ εξγαζία κε ηνπο ε/π είλαη επράξηζηε θαη πξνζθέξεη

πνιιά εξεζίζκαηα.

Ζ κάζεζε γύξσ από δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο ε/π είλαη

ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία γηα κέλα.

Νη ε/π είλαη βαξεηνί θαη δελ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα

δεκηνπξγηθόηεηα.

Θα ήζεια λα εξγάδνκαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν κε ηνπο

ε/π.

Κνπ αξέζεη λα δηαβάδσ θαη λα ζπδεηώ κε άιινπο ζρεηηθά κε

ηνπο ε/π.

Λνκίδσ όηη νη ε/π είλαη πνιύ εύθνινη ζηε ρξήζε ηνπο.

Ρν λα εξγάδνκαη κε ε/π κνπ πξνθαιεί λεπξηθόηεηα.

Έρσ αξθεηή απηνπεπνίζεζε ώζηε λα ρξεζηκνπνηώ ρσξίο

άγρνο ηνπο ε/π.

Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνπο ε/π γηαηί θνβάκαη όηη ζα

θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δε ζα είκαη ζε ζέζε λα δηνξζώζσ.

Απνθεύγσ ηνπο ε/π γηαηί δελ αηζζάλνκαη νηθεία γηα λα ηνπο

ρξεζηκνπνηώ.

Αηζζάλνκαη απνπληθηηθά όηαλ πξνζπαζώ λα ρξεζηκνπνηήζσ

ε/π.

Γελ κπνξώ λα ζθεθηώ θάπνην ηξόπν ώζηε λα αμηνπνηήζσ

ηνπο ε/π ζηελ εξγαζία κνπ.

Σξεζηκνπνηώ ζπάληα ε/π.

Ζ εξγαζία ζηνλ ε/π απνηειεί αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη

απνκνλώλεη ην άηνκν από ην θνηλσληθό ζύλνιν.

Ρν γεγνλόο όηη νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο

πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ε/π έρεη σο

απνηέιεζκα ηα κέιε κίαο θνηλσλίαο λα απνμελώλνληαη.

Νη ε/π κπνξνύλ λα κνπ πξνζθέξνπλ νηθνλνκία ρξόλνπ θαη

νξγάλσζε ζηελ εξγαζία κνπ κε απνηέιεζκα λα απμήζνπλ

ηελ παξαγσγηθόηεηά κνπ.

Νη ε/π είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία ζηελ εξγαζία θαη ηελ

εθπαίδεπζε.

Ζ θαηάξηηζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ/Δθπαηδεπηώλ ζα έπξεπε λα

πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ε/π.

Γηαθσλώ απνιύησο. Κάιινλ δηαθσλώ. Ππκθσλώ/ δηαθσλώ ελ κέξεη. Κάιινλ ζπκθσλώ Ππκθσλώ απνιύησο.
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Ξίλαθαο 27 Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε πξνο 

ηνπο Ζ/
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Δηθόλα 110 Θαηαλνκή κέζσλ ηηκώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε πξνο ηνπο Ζ/
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   Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλεηαη θαλεξφ φηη νη κέζεο  ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

ζχλζεηεο κεηαβιεηήο ζηάζε ε/π αλήθνπλ ζην δηάζηεκα 3-4 πνπ είλαη θαη ην αλψηαην 

δηάζηεκα ηεο θιίκαθαο θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «Ππκθσλψ απνιχησο». 

Δμαηξνχληαη νη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδξαζε ησλ ε/π ζηελ θνηλσλία φπνπ 

εθεί νη κέζεο  ηηκέο αλήθνπλ ζην δηάζηεκα 2-3 θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 

«Κάιινλ Ππκθσλψ». Θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε έρεη γίλεη ε απαξαίηεηε αληηζηξνθή 

γηα ηηο αξλεηηθά δηαηππσκέλεο πξνηάζεηο, ηα απνηειέζκαηα απηά εθθξάδνπλ ηε ζεηηθή 

ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.  

 

 

5. Πρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζή ζαο ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελε 

Δθπαίδεπζε.  

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 5.1  Ξαξαθαιψ ζεκεηψζηε ηελ 

εμνηθείσζή ζαο κε ηνπο παξαθάησ ηχπνπο Ρερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε (ζεκείσζε βαζκνχ εκπεηξίαο). 

 

   Γηα ηα ππφ - εξσηήκαηα ηεο θιίκαθαο ε θσδηθνπνίεζε ήηαλ: Γελ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη 

θαζφινπ 0, Έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 1, Σξεζηκνπνηψ ζπάληα 2 , 

Σξεζηκνπνηψ ζπρλά 3 , Έκπεηξνο ρξήζηεο 4. 

Βαζκόο 

εκπεηξίαο. 

Γελ έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη 

θαζόινπ 

Έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη 

ηνπιάρηζηνλ 1 

θνξά 

Σξεζηκνπνηώ 

ζπάληα 

Σξεζηκνπνηώ 

ζπρλά 

Έκπεηξνο 

ρξήζηεο  

Ρύπνο 

ηερλνινγίαο 

Δηθνληθφ 

καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ 

(π.ρ. Moodle, 

Lams) 

0% 16,7% 16,7% 50% 16,7% 

Αλαδήηεζε 

κέζσ 

δηαδηθηχνπ (π.ρ. 

κεραλέο 

αλαδήηεζεο, 

portals) 

0% 0% 0% 22,2% 72,8% 

Ξξνζνκνηψζεηο 

(π.ρ. MATLAB, 

LOGO) 

38,9% 33,3% 5,6% 11,1% 11,1% 

Ξξνζνκνίσζε 

ηνπ 

πξαγκαηηθνχ 

27,7% 22,2% 22,2% 22,2% 5,6% 



232 

 

Βαζκόο 

εκπεηξίαο. 

Γελ έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη 

θαζόινπ 

Έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη 

ηνπιάρηζηνλ 1 

θνξά 

Σξεζηκνπνηώ 

ζπάληα 

Σξεζηκνπνηώ 

ζπρλά 

Έκπεηξνο 

ρξήζηεο  

Ρύπνο 

ηερλνινγίαο 

θφζκνπ (π.ρ. 

Civilization, 

Sims City) 

Δηθνληθνί θφζκνη 

(π.ρ. Second 

Life, Active 

Worlds) 

27,8% 16,7% 44,4% 5,6% 5,6% 

Γηαδξαζηηθνί 

πίλαθεο (π.ρ. 

Smart board) 

55,6% 27,8% 11,1% 5,6% 0% 

Τεθηαθά 

νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα (π.ρ. 

ςεθηαθή 

θάκεξα, 

ζπζθεπέο 

αλαπαξαγσγήο 

mp4) 

5,6% 0% 0% 27,8% 66,7% 

Ρειεδηάζθεςε 

(π.ρ. Skype, 

Saba Centra,) 

11,1% 16,7% 22,2% 22,2% 27,8% 

Δθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ (π.ρ. 

Γαία, 21 ελ 

πισ) 

22,2% 22,2% 27,8% 11,1% 16,7% 

Θηλεηέο ή 

αζχξκαηεο 

ζπζθεπέο (π.ρ. 

Pda, notebook, 

θηλεηφ 

ηειέθσλν) 

0% 0% 5,6% 16,7% 77,8% 

Αμηνιφγεζε 

κέζσ ε/π (π.ρ. 

Δξσηεκαηνιφγηα 

πνιιαπιήο 

επηινγήο, 

ινγηζκηθά Hot 

potatoes) 

0% 11,1% 5,6% 38,9% 44,4% 

 

Ξίλαθαο 28 Θαηαλνκή πνζνζηώλ εμνηθείσζεο κε ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ ΡΔ 
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Δηθόλα 111 Θαηαλνκή πνζνζηώλ εμνηθείσζεο κε ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ ΡΔ 
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Ξίλαθαο 29 Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηελ εμνηθείσζε κε ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηνύληαη 

ζηελ ΡΔ 

 

   Πην αλψηεξν κέξνο ηεο ππνθιίκαθαο  3-4 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ «Έκπεηξν 

ρξήζηε» θαηαηάζζνληαη ε Αλαδήηεζε κέζσ δηαδηθηύνπ, ηα Τεθηαθά 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, oη θηλεηέο ή αζύξκαηεο ζπζθεπέο, ε Αμηνιόγεζε κέζσ 

ε/π. Πην άλσ ηκήκα ηεο ππνθιίκαθαο  2- 3 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε ζπρλή ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, θαηαηάζζνληαη  ην Δηθνληθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαη ε 

Ρειεδηάζθεςε. Πην άλσ ηκήκα ηεο ππνθιίκαθαο 1-2 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε ζπάληα 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  θαηαηάζζεηαη ην Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό. Πην θάησ ηκήκα 

ηεο ππνθιίκαθαο 1-2 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε  ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά θαηαηάζζνληαη νη Ξξνζνκνηώζεηο , νη Ξξνζνκνηώζεηο πξαγκαηηθνύ 

θόζκνπ θαη  νη Δηθνληθνί θόζκνη. Ρέινο ζην άλσ ηκήκα ηεο ππνθιίκαθαο 0-1 πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαηαηάζζνληαη νη 

Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο.  
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Δηθόλα 112 Θαηαλνκή κέζσλ ηηκώλ ηεο εμνηθείσζεο κε ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηνύληαη 

ζηελ ΡΔ 

 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 5.1.12 Ξνιιά απφ ηα παξαθάησ 

εξγαιεία κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζηα πεξηβάιινληα κε ηα νπνία έρεηε 

εμνηθεησζεί, σζηφζν ζα ζέιακε λα ζεκεηψζεηε μερσξηζηά ηε εμνηθείσζή ζαο κε ηα 

εξγαιεία απηά (ζεκείσζε βαζκνχ εκπεηξίαο). 

 

   Γηα ηα ππφ - εξσηήκαηα ηεο θιίκαθαο ε θσδηθνπνίεζε ήηαλ: Γελ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη 

θαζφινπ 0, Έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 1, Σξεζηκνπνηψ ζπάληα 2 , 

Σξεζηκνπνηψ ζπρλά 3 , Έκπεηξνο ρξήζηεο 4. 
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Βαζκόο 

εκπεηξίαο. 

 

Γελ έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη 

θαζόινπ. 

Έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη 

ηνπιάρηζηνλ 1 

θνξά. 

Σξεζηκνπνηώ 

ζπάληα. 

Σξεζηκνπνηώ 

ζπρλά. 

Έκπεηξνο 

ρξήζηεο. 

Ρερλνινγία 

Ζιεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν 

(π.ρ. Yahoo 

mail, Gmail) 

0% 0% 0% 0% 100% 

Ζιεθηξνληθά 

βηβιία (π.ρ. 

Camtasia, 

Booklet 

Creator) 

16,7% 
 

5,6% 16,7% 44,4% 16,7% 

Podcasts (π.ρ. 

BB Flashback) 33,3% 

 

22,2% 27,8% 16,7% 0% 

Newsfeeds 

(π.ρ. RSS) 27,8% 
 

33,3% 16,7% 16,7% 5,6% 

Wikis (π.ρ. 

Google wikis, 

Doku wiki) 

5,6% 

 

22,2% 11,1% 38,9% 22,2% 

Ινγηζκηθά γηα 

ειεθηξνληθφ 

θάθειν E-

portfolio 

(π.ρ.Pebble 

Pad) 

44,4% 

 

11,1% 22,2% 11,1% 11,1% 

Δξγαιεία 

θαηαζθεπήο 

λνεηηθψλ 

ραξηψλ (π.ρ. 

Cmap, Idea 

Pad) 

22,2% 
 

27,8% 27,8% 22,2% 0% 

Απνζήθεο 

Καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ 

(π.ρ. MERLOT, 

edu source) 

38,9% 27,8% 22,2% 5,6% 5,6% 

Δξγαιεία 

ζπλεξγαηηθήο 

δεκηνπξγίαο 

εγγξάθσλ 

(π.ρ. Google 

docs, Write 

board) 

22,2% 
 

27,8% 27,8% 11,1% 11,1% 

Blogs (π.ρ. 

Blogger, Word 0% 
5,6% 16,7% 61,1% 16,7% 
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Βαζκόο 

εκπεηξίαο. 

 

Γελ έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη 

θαζόινπ. 

Έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη 

ηνπιάρηζηνλ 1 

θνξά. 

Σξεζηκνπνηώ 

ζπάληα. 

Σξεζηκνπνηώ 

ζπρλά. 

Έκπεηξνο 

ρξήζηεο. 

Ρερλνινγία 

Press)  

Δπεμεξγαζηέο 

θεηκέλνπ (π.ρ. 

MS- Word, 

Open Office) 

0% 

 

0% 0% 0% 100% 

Ινγηζκηθά 

παξνπζηάζεσλ 

(π.ρ. MS-

PowerPoint, 

Articulate 

Presenter, 

Camtasia) 

11,1% 
 

0% 0% 27,8% 61,1% 

Forums (π.ρ. 

Google  

Forums, 

Forum 

motion) 

0% 

 
 

0% 5,6% 33,3% 61,1% 

 

Ξίλαθαο 30 Θαηαλνκή πνζνζηώλ εμνηθείσζεο κε βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ΡΔ 
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Δηθόλα 113 Θαηαλνκή πνζνζηώλ εμνηθείσζεο κε ηύπνπο βαζηθώλ ηερλνινγηώλ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

Ζιεθηξνληθά βηβιία 

Podcasts 

Newsfeeds 

Blogs 

Wikis 

Forums 

Ινγηζκηθά γηα ειεθηξνληθφ θάθειν E-portfolio 

Δξγαιεία θαηαζθεπήο λνεηηθψλ ραξηψλ 

Δξγαιεία ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο εγγξάθσλ 

Δπεμεξγαζηέο θεηκέλνπ 

Ινγηζκηθά παξνπζηάζεσλ 

Απνζήθεο Καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ 

Δεν έτω τρησιμοποιήσει καθόλοσ. Έτω τρησιμοποιήσει τοσλάτιστον 1 υορά. Χρησιμοποιώ σπάνια. Χρησιμοποιώ σστνά. Έμπειρος τρήστης.
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Ξίλαθαο 31 Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα δεμηόηεηεο ζε βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ 
αμηνπνηνύληαη ζηελ ΡΔ 

 

 

   Πην ηκήκα 3-4 πνπ είλαη θαη ην αλψηαην ηκήκα ηεο θιίκαθαο  θαη πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ηνλ «Έκπεηξν ρξήζηε» θαηαηάζζνληαη ην Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ηα Forums,  

νη Δπεμεξγαζηέο θεηκέλνπ θαη ηα Ινγηζκηθά παξνπζηάζεσλ. Πην ηκήκα 2-3  ηεο 

θιίκαθαο  πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε ζπρλή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαηαηάζζνληαη  ηα 

Blogs, ηα wikis, θαη ηα Ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ. Πην άλσ 

ηκήκα ηεο ππνθιίκαθαο 1-2 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε ζπάληα ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  

θαηαηάζζνληαη ηα θαη ηα Δξγαιεία ζπλεξγαηηθήο ζπγγξαθήο εγγξάθσλ. Πην θάησ 

ηκήκα ηεο ππνθιίκαθαο 1-2 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε  ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαηαηάζζνληαη νη ηερλνινγίεο Podcasts- Newsfeeds, E-

portfolio, Concept maps, Απνζήθεο καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.  
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Δηθόλα 114 Θαηαλνκή κέζσλ ηηκώλ γηα άιιεο ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ ΡΔ 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 5.2 Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο 

παξαπάλσ ηχπνπο Ρερλνινγίαο γηα λα ππνζηεξίμεηε (επηινγή κίαο απάληεζεο).  

 

Ξίλαθαο 32 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ – πνζνζηώλ γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο αλά ηύπν 

ΡΔ



241 

 

 

 

Δηθόλα 115 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο αλά ηύπν ΡΔ 

 

   Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ  ησλ ζπκκεηερφλησλ 44,4% δειψλεη φηη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 

ηηο ηερλνινγίεο ησλ εξσηεκάησλ 5.1 θαη 5.1.12 γηα ηελ ππνζηήξημε εκπινπηηζκέλεο 

κνξθήο κάζεζεο, δειαδή ζπλδπαζκφ Ξξφζσπν κε πξφζσπν θαη εμ’ απνζηάζεσο  

Δθπαίδεπζεο. Νη ηερλνινγίεο απηέο έρνπλ αμηνπνηεζεί γηα  Ξξόζσπν κε πξόζσπν 

Δθπαίδεπζε απφ ην 33,3 % ελψ  ην 22,2 % δειψλεη φηη δελ έρεη αμηνπνηήζεη ηηο 

ηερλνινγίεο απηέο γηα ηελ ππνζηήξημε θάπνηαο κνξθήο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο.  

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 5.3 Γηα κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα 

ή έλα ζχλνιν Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα 

θάπνηαο/σλ απφ ηηο παξαπάλσ Ρερλνινγίεο κε κία νκάδα Δθπαηδεπνκέλσλ, πνηα 

ηερληθά ή κε ηερληθά δεηήκαηα ζα ζαο πξνβιεκάηηδαλ, γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ; (εξψηεζε πξνηεξαηφηεηαο).  

   Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ δεηήκαηνο ζρεηηθά κε 

ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο αλά αξηζκφ 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο απηνχ. Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην γξάθεκα ηεο 

θαηαλνκήο απηψλ ησλ πνζνζηψλ.  
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Εήηεκα/ Αξ. Ξξνηεξαηόηεηαο 1 2 3 4 5 6 7 

Λα ππάξρεη κία ζύληνκε 

πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ παξέρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

Ρερλνινγία ώζηε λα κπνξέζεη 

λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια. 

11,1% 

 

5,6% 11,1% 22,2% 22,2% 11,1% 16,7% 

Ζ Ρερλνινγία απηή λα είλαη 

από ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο. 

5,6% 

 

16,7% 16,7% 5,6% 11,1% 27,8% 16,7% 

Λα ππάξρεη αληίζηνηρν 

ηερλνινγηθό πξντόλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα 

αληηθαηαζηαζεί ην παξόλ. 

0% 

 

 

 

11,1% 16,7% 0% 11,1% 27,8% 33,3% 

Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

Ρερλνινγίαο απηήο λα κελ 

απαηηείηαη αγνξά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηερλνινγηθνύ 

πξντόληνο, αιιά λα δηαηίζεηαη 

δσξεάλ. 

11,1% 

 

16,7% 11,1% 33,3% 22,2% 5,6% 0% 

Λα είλαη θαηάιιειε ε 

Ρερλνινγία απηή γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

33,3% 

 

 

11,1% 16,7% 11,1% 16,7% 5,6% 5,6% 

Νη Δθπαηδεπόκελνη λα κπνξνύλ 

λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ 

Ρερλνινγία απηή νπνπδήπνηε – 

νπνηεδήπνηε. 

33,3% 

 

 

 

 

11,1% 11,1% 16,7% 11,1% 5,6% 11,1% 

Λα ππάξρεη πξόζβαζε ζε 

παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο 

Ρερλνινγίαο απηήο κε 

Δθπαηδεπνκέλνπο. 

5,6% 

 

 

27,8% 16,7% 11,1% 5,6% 16,7% 16,7% 

 

Ξίλαθαο 33 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνβιεκαηίδνπλ γηα ηελ άξηηα 
πινπνίεζε κίαο Δθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία ππνζηήξημήο 

ηεο  
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Δηθόλα 116 Θαηαλνκή πνζνζηώλ πξνηεξαηόηεηαο δεηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία 

ππνζηήξημεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 

 

   Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα πξνθχπηεη φηη ζηελ  1ε ζέζε ζηελ πξνηηκψκελε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο  ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ε θαηαιιειόηεηα ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο θαζψο θαη ε πξόζβαζε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζε απηή 

νπνπδήπνηε - νπνηεδήπνηε. Δλψ ην 2ν ακέζσο επφκελν δήηεκα αθνξά ζηελ 

πξόζβαζε ζε παξαδείγκαηα ρξήζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο θαη ε δσξεάλ δηάζεζή ηεο ηερλνινγίαο απηήο.  

   Αθνινπζεί ν πίλαθαο πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ 

πξνβιεκαηίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε κίαο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.
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Ξίλαθαο 34 Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηα δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ γηα ηελ άξηηα 
πινπνίεζε κίαο Δθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία ππνζηήξημήο 

ηεο  

 

Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ κέζσλ ηηκψλ πξνθχπηεη φη η ηα πξψηα δεηήκαηα πνπ 

πξνβιεκαηίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία ππνζηήξημεο κίαο Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο είλαη :  1ν ε θαηαιιειόηεηα ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο , ελψ κε κηθξή δηαθνξά 

βξίζθεηαη 2ν ε πξόζβαζε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζε απηή νπνπδήπνηε - 

νπνηεδήπνηε. Δλψ ην 3ν ακέζσο επφκελν δήηεκα αθνξά ζηε  δσξεάλ δηάζεζή ηεο 

ηερλνινγίαο απηήο θαη ην 4ν δήηεκα αθνξά ζηελ πξόζβαζε ζε παξαδείγκαηα 

ρξήζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο. Ρν 5ν δήηεκα αθνξά ζε 

ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο ηερλνινγίαο ελψ ην 6ν δήηεκα είλαη ε ηερλνινγία απηή λα 

είλαη από ηηο πην δηαδεδνκέλεο θαη ηέινο 7ν λα ππάξρεη αληίζηνηρν ηερλνινγηθό 

πξντόλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα αληηθαηαζηαζεί ε ηερλνινγία 

ππνζηήξημεο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο.  
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Δηθόλα 117 Θαηαλνκή κέζσλ ηηκώλ θαηάηαμεο γηα ηα δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ζε 

ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 5.4  Ξνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ ηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε; 

(εξψηεζε πξνηεξαηφηεηαο). 

 

   Ζ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ηνπ αξηζκνχ πξνηεξαηφηεηαο αλά φθεινο απφ ηελ 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
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Αξ. 

Ξξνηεξαηόηεηαο 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Νθέιε ΡΔ 

Ξξόζβαζε 

νπνηεδήπνηε θαη 

νπνπδήπνηε ζε 

Δθπαηδεπηηθνύο 

Ξόξνπο. 

 

16,7% 

 

38,9

% 
5,6% 5,6% 

11,1

% 

5,6

% 

5,6

% 

11,1

% 
5,6% 5,6% 

Κεγαιύηεξν 

θάζκα επηινγώλ 

ζρεηηθά κε ην 

ρξόλν, ηνλ ηόπν 

θαη ην ξπζκό ηεο 

κάζεζεο. 

27,8% 
11,1

% 

33,3

% 
0% 0% 

11,1

% 
0% 

11,1

% 
0% 5,6% 

Δλαιιαθηηθά 

κνληέια 

εθπαίδεπζεο: από 

απόζηαζε, 

εκπινπηηζκέλε 

(blended 

learning). 

 

11,1% 

5,6

% 

11,1

% 

27,8

% 

11,1

% 
0% 

11,1

% 
5,6% 5,6% 

11,1

% 

Γηακνηξαζκόο ηεο 

γλώζεο θαη 

ζπλεξγαζία 

αλεμαξηήησο 

ηνπνζεζίαο. 

 

11,1% 

 

27,8

% 

11,1

% 

22,2

% 

16,7

% 

5,6

% 
0% 5,6% 0% 0% 

Δπθαηξίεο γηα 

αλαζηνραζκό θαη 

πξνγξακκαηηζκό 

ζε πξνζσπηθνύο 

καζεζηαθνύο 

ρώξνπο. 

 

0% 

 

0% 5,6% 
11,1

% 

11,1

% 

11,1

% 

16,7

% 
5,6% 

27,8

% 

11,1

% 

Ππκκεηνρή ζε 

θνηλόηεηεο ηεο 

γλώζεο, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο 

κάζεζεο. 

 

5,6% 

 

0% 5,6% 
11,1

% 

16,7

% 

11,1

% 

11,1

% 

16,7

% 

22,2

% 
0% 

Άκεζε 

αλαηξνθνδόηεζε 

δηακνξθσηηθώλ 

αμηνινγήζεσλ. 

 

0% 

11,1

% 
0% 5,6% 0% 

16,7

% 

16,7

% 

11,1

% 

11,1

% 

27,8

% 

Αλαθαιππηηθή 

κάζεζε (learning 

by discovery) ζε 

εηθνληθνύο 

θόζκνπο/ 

πεξηβάιινληα. 

 

11,1% 

 

0% 
11,1

% 
5,6% 0% 

11,1

% 

16,7

% 

27,8

% 
5,6% 

11,1

% 
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   Ρα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνληαη ζηελ  2ε ζέζε ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο σο 

πξνο ηελ Ξξόζβαζε νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ζε Δθπαηδεπηηθνύο Ξόξνπο 

(38,9%). Πηελ  3ε ζέζε παξαηεξνχκε ην κεγαιύηεξν θάζκα επηινγώλ ζρεηηθά κε 

ην ρξόλν, ηνλ ηόπν θαη ην ξπζκό ηεο κάζεζεο (33,3%). Πηε ζπλέρεηα ζηελ 4ε ζέζε 

ηα Δλαιιαθηηθά κνληέια εθπαίδεπζεο (27,8%). Κε ην ίδην πνζνζηφ (27,8%) 

παξαηεξνχκε ζηε 2ε ζέζε ην  δηακνηξαζκό ηεο γλώζεο θαη ζπλεξγαζία 

αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο θαη ζηελ 9ε ζέζε ηηο επθαηξίεο γηα αλαζηνραζκό θαη 

πξνγξακκαηηζκό ζε πξνζσπηθνύο καζεζηαθνύο ρώξνπο. Πηελ 9ε ζέζε ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ε  ζπκκεηνρή ζε θνηλόηεηεο ηεο γλώζεο, ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο κάζεζεο (22,2%) ελψ ζηε 10ε  ζέζε ε άκεζε αλαηξνθνδόηεζε 

δηακνξθσηηθώλ αμηνινγήζεσλ  (27,8%) θαη κε ην ίδην πνζνζηφ (27,8%) σο  8ε ε  

αλαθαιππηηθή κάζεζε  ζε εηθνληθνύο θόζκνπο/ πεξηβάιινληα. Ζ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζία ζε κία ςεθηαθή επνρή κνηξάδεηαη θπξίσο 

ζηε ζεηξά 5-6  (16,7%),  ελψ ηέινο κε ην ίδην πνζνζηφ (16,7%)  βξίζθεηαη σο  5ε  ε  

ελεξγή κάζεζε κέζσ αιιειεπηδξαζηηθώλ ηερλνινγηώλ θαη πνιπκεζηθώλ πόξσλ.  

 

Ζ αθξηβήο θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο αλά φθεινο απφ ηελ 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα.

Αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ γηα ηε 

δσή θαη ηελ 

εξγαζία ζε κία 

ςεθηαθή επνρή. 

 

5,6% 
 

0% 
11,1

% 
0% 

16,7

% 

16,7

% 

22,2

% 
5,6% 

11,1

% 

11,1

% 

Ξεξηζζόηεξν 

ελεξγή κάζεζε 

(active learning) 

κέζσ 

αιιειεπηδξαζηηθώ

λ ηερλνινγηώλ θαη 

πνιπκεζηθώλ 

πόξσλ. 

 

11,1% 
 

5,6

% 
5,6% 

11,1

% 

16,7

% 

11,1

% 

5,6

% 
5,6% 5,6% 

22,2

% 

Ξίλαθαο 35 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηα νθέιε από ηελ ΡΔ 
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Δηθόλα 118  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πξνηεξαηόηεηαο γηα ηα νθέιε ηεο ΡΔ
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Ξίλαθαο 36 Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηα νθέιε από ηελ ΡΔ 

 

 

   Πηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππνινγίδνληαη νη κέζεο  ηηκέο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ νθειψλ 

απφ ηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε ζηελ πξνηηκψκελε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

   Αθνινπζεί γξάθεκα φπνπ παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη κέζεο θαηαηάμεηο αλά φθεινο 

απφ ηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε.  
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Δηθόλα 119 Θαηαλνκή κέζεο θαηάηαμεο ησλ νθειώλ από ηελ ΡΔ 

 

   Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο κέζεο θαηάηαμεο  ησλ νθειψλ θαη απφ ηνλ πίλαθα πεξηγξαθηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ  ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ δηακνξθψλεηαη έρεη σο εμήο: ζηελ 1ε 

ζέζε ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηνπνζεηείηαη  ν δηακνηξαζκόο ηεο γλώζεο θαη 

ζπλεξγαζία αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο (Κ=3,50)  ζηε 2ε ζέζε ην κεγαιύηεξν 

θάζκα επηινγώλ ζρεηηθά κε ην ρξόλν (Κ=3,61), ηνλ ηόπν θαη ην ξπζκό ηεο 

κάζεζεο , ζηελ  3ε ζέζε ηνπνζεηείηαη ε  Ξξόζβαζε νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε 

ζε Δθπαηδεπηηθνύο Ξόξνπο (Κ=3,67),   ζηελ 4ε βξίζθνληαη ηα Δλαιιαθηηθά 

κνληέια εθπαίδεπζεο (Κ=5,06), ζηελ 5ε ζέζε βξίζθεηαη ε  ελεξγή κάζεζε κέζσ 

αιιειεπηδξαζηηθώλ ηερλνινγηώλ θαη πνιπκεζηθώλ πόξσλ (Κ=5,89), ζηελ 6ε 

ζέζε βξίζθεηαη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλόηεηεο ηεο γλώζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

κάζεζεο (Κ=6,28), ζηελ 7ε ζέζε βξίζθεηαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε δσή θαη 

ηελ εξγαζία ζε κία ςεθηαθή επνρή (Κ=6,33 θαη δηάκεζνο Γκ= 6,50), ζηελ 8ε ζέζε 

θαηαηάζζεηαη ε αλαθαιππηηθή κάζεζε  ζε εηθνληθνύο θόζκνπο/ πεξηβάιινληα 

(Κ=6,33 θαη δηάκεζνο Γκ= 7,00), ζηελ 9ε ζέζε θαηαηάζζνληαη νη επθαηξίεο γηα 

αλαζηνραζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ζε πξνζσπηθνύο καζεζηαθνύο ρώξνπο 

(Κ=7,06) θαη ηέινο ζηε 10ε ζέζε βξίζθεηαη ε άκεζε αλαηξνθνδόηεζε 

δηακνξθσηηθώλ αμηνινγήζεσλ  (Κ=7,28). 
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6. Πρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζή ζαο ζηνλ Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό.  

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 6.1 Ξφζν ζπρλά εκπιέθεζηε ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα……. 

 

   Ζ θσδηθνπνίεζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα ην εξψηεκα απηφ είρε σο εμήο: Ξνηέ 0, Θάζε 5 

ρξφληα ή πεξηζζφηεξν 1, Θάζε 1- 5 ρξφληα 2, Θάζε 6-12 κήλεο 3, Θάζε 6 κήλεο ή 

ζπρλφηεξα 4, Θάζε κήλα 5, Θάζε εβδνκάδα 6. 

 

Ππρλόηεηα 

εκπινθήο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Πρεδηαζκνύ. 
Ξνηέ. 

Θάζε 5 

ρξόληα ή 

πεξηζζόηεξν. 

Θάζε 

1-5 

ρξόληα. 

Θάζε 

6-12 

κήλεο. 

Θάζε 6 

κήλεο ή 

ζπρλόηεξα. 

Θάζε 

κήλα. 

Θάζε 

εβδνκάδα. 
Δθπαηδεπηηθόο 

Πρεδηαζκόο 

γηα.. 

Κάζεκα 27,8% 0% 0% 16,7% 22,2% 0% 33,3% 

Θεθάιαην 22,2% 0% 0% 11,1% 11,1% 16, 

7% 

33,3% 

Δλφηεηα 27,8% 0% 0% 5,6% 5,6% 22,2% 38,9% 

Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

γηα κία 

Καζεζηαθή 

Πχλνδν. 

38,9% 0% 0% 5,6% 0% 22,2% 33,3% 

Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

γηα κία 

αθνινπζία 

Καζεζηαθψλ 

Ππλφδσλ ηεο 

εβδνκάδαο. 

44,4% 0% 0% 5,6% 5,6% 16,7% 27,8% 

Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

γηα κία 

αθνινπζία  

Καζεζηαθψλ 

Ππλφδσλ ηνπ 

κήλα. 

44,4% 0% 0% 5,6% 16,7% 22,2% 11,1% 
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Ππρλόηεηα 

εκπινθήο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Πρεδηαζκνύ. 
Ξνηέ. 

Θάζε 5 

ρξόληα ή 

πεξηζζόηεξν. 

Θάζε 

1-5 

ρξόληα. 

Θάζε 

6-12 

κήλεο. 

Θάζε 6 

κήλεο ή 

ζπρλόηεξα. 

Θάζε 

κήλα. 

Θάζε 

εβδνκάδα. 
Δθπαηδεπηηθόο 

Πρεδηαζκόο 

γηα.. 

Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

γηα κία 

αθνινπζία  

Καζεζηαθψλ 

Ππλφδσλ κίαο 

ζρνιηθήο ή 

αθαδεκατθήο 

πεξηφδνπ (π.ρ. 

γηα ην πξψην 

εμάκελν) 

44,4% 0% 0% 16,7% 22,2% 11,1% 5,6% 

 

Ξίλαθαο 37  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηεο ζπρλόηεηαο εκπινθήο γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 
Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

 

 

   Πηελ εκπινθή ζηε δηαδηθαζία ηνπ  Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ θάζε εβδνκάδα 

θαηαγξάθνληαη πςειά πνζνζηά γηα η ηο θαηεγνξίεο Κάζεκα ,Θεθάιαην (33,3%), 

Δλόηεηα (38,9%), Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο γηα κία Καζεζηαθή Πύλνδν 

(33,3%),  θαη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο γηα κία αθνινπζία Καζεζηαθώλ 

Ππλόδσλ ηεο εβδνκάδαο (27,8%). 

   ςειφ πνζνζηφ (44%) παξαηεξείηαη φηη δελ έρεη εκπιαθεί πνηέ ζηε δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο εβδνκάδαο, ηνπ κελ ή κίαο πεξηφδνπ. Ρν 

38,1 % ηνπ πνζνζηνύ απηνύ αθνξά ζπκκεηέρνληεο πνπ δε δηδάζθνπλ απηή ηελ 

πεξίνδν θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεκεηψλνπλ πνηέ ζηα αληίζηνηρα πεδία φπσο δηεπθξηλίδεηαη 

απφ ηα ζρφιηα  ηνπο.  

   Αλαιπηηθφηεξα ε θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ηεο ζπρλφηεηαο εκπινθήο γηα ηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζεί. 
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Δηθόλα 120 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ζπρλόηεηαο εκπινθήο γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ
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   Ξξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα εκπινθήο ζηε δηαδηθαζία 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ππνινγίδνληαη νη κέζεο  ηηκέο γηα θάζε επίπεδν Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Ξίλαθαο 38 Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηε ζπρλόηεηα εκπινθήο γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

 

 

   Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ ηηκψλ πξνθχπηεη φη η  ζην δηάζηεκα 3-4 ηεο θιίκαθαο  πνπ 

εθθξάδεη ηε ζπρλφηεηα εκπινθήο ζηε δηαδηθαζία Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ θάζε 6 κήλεο ή 

ζπρλόηεξα θαηαηάζζνληαη ηα εμήο επίπεδα: Κάζεκα, Θεθάιαην, Δλόηεηα ,Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα κία Καζεζηαθή Πύλνδν. Πην δηάζηεκα ηεο θιίκαθαο 2-3 πνπ εθθξάδεη 

ηε ζπρλφηεηα εκπινθήο ζηε δηαδηθαζία Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ θάζε 6-12 κήλεο 

θαηαηάζζνληαη νη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο γηα κία αθνινπζία Καζεζηαθώλ Ππλόδσλ 

ηεο εβδνκάδαο, Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο γηα κία αθνινπζία  Καζεζηαθώλ Ππλόδσλ 

ηνπ κήλα, Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο γηα κία αθνινπζία  Καζεζηαθώλ Ππλόδσλ κίαο 

ζρνιηθήο ή αθαδεκατθήο πεξηόδνπ. 

   Νη κέζεο  ηηκέο ηεο ζπρλφηεηαο εκπινθήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ 

παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  
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Δηθόλα 121 Θαηαλνκή κέζσλ ηηκώλ ηεο ζπρλόηεηαο εκπινθήο γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 6.2 Πρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν 

ζρεδηάδεηε έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Σξεζηκνπνηψληαο σο παξάδεηγκα έλα 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ έρεηε ζρεδηάζεη ζην παξειζφλ, κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ην 

ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ; 

 

Ξίλαθαο 39 Πεκείν εθθίλεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 
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   Ρν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ (66,7%) δειώλεη όηη μεθηλά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ από ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πηόρσλ 

ελώ ην 16,7%  πξνηηκά λα μεθηλά από ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ. Ρν 5,6% μεθηλά από ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

θαη ην ίδην πνζνζηό έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο δηαζέζηκνπο Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο.   

   Ρν ππφινηπν 5,6 % πεξηγξάθεη φηη δελ έρεη εκπεηξία ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ θη έηζη 

δελ αλαθέξεη πξνηηκψκελν ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ.  

   Ζ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ γηα ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

 

 

Δηθόλα 122 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ  
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 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 6.3 Όηαλ δεκηνπξγείηε έλα λέν Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην, ρξεζηκνπνηείηε θάπνην ππάξρνλ;(πνιιαπιήο απάληεζεο) 

   

 Ρν 100% ησλ ζπκκεηερόλησλ δήισζε πσο είλαη ζηηο ζπλήζεηεο ηνπο λα ηξνπνπνηνύλ 

ππάξρνληα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα. Αλαιπηηθφηεξα νη ζπλήζεηεο  ηνπο σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαηαλέκνληαη  φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα 

πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

Ξίλαθαο 40 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηξνπνπνίεζεο ππαξρόλησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ 
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Δηθόλα 123 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηξνπνπνίεζεο ππαξρόλησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 6.4  Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζαξκφδεηε ζηηο 

λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαηξέρεηε γηα ηδέεο ζε Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ άιινπο, πψο εληνπίδεηε απηά ηα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα;  (πνιιαπιήο 

απάληεζεο) 

 

Ξίλαθαο 41 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηξόπσλ αλάθηεζεο Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ 
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Δηθόλα 124  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηξόπσλ αλάθηεζεο Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ 

 

   Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα θαηαλνκήο πνζνζηψλ ησλ ηξφπσλ 

αλάθηεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ θπξηαξρεί ε αλάθηεζε  κέζσ δηαδηθηύνπ κε πνζνζηό 

πεξηπηώζεσλ 88,9%. 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 6.5 Ξψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηε θαηά ηε ζρεδίαζε ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ;  

 

Ξίλαθαο 42 Θαηαλνκή πνζνζηώλ δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 
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Δηθόλα 125 Θαηαλνκή πνζνζηώλ δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ  

 

   Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα θαηαλνκήο πνζνζηψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνζέγγηζεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ θπξηαξρεί ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε κε πνζνζηφ 

61,1% ελψ ζεηξηαθή πξνζέγγηζε θαηαιακβάλεη ην ππφινηπν 38,9%. 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 6.6  Ξνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ; (Πεκείσζε: Αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία 

ηεο ζρεδίαζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη φρη ζηε δεκηνπξγία 

ππνζηεξηθη ηθνχ πιηθνχ - πεξηερνκέλνπ γηα ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο).  

   Νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ (100%) θαη ηα ινγηζκηθά παξνπζηάζεσλ (72,2%)  

εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο επηινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία 

ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ. Αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 

44,4% ηα παξαδνζηαθά κε ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη άιια εξγαιεία δηαγξακκάησλ κε 

38,9% ελψ 5,6 % δειψλεη φηη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ππνζηήξημεο 

ζρεδίαζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS, Dialog Plus). 
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Ξίλαθαο 43 Ξίλαθαο πνζνζηώλ- ζπρλνηήησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό. 

 

 

 

Δηθόλα 126 Θαηαλνκή πνζνζηώλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ Δθπαηδεπηηθό 

Πρεδηαζκό 
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 Δξώηεκα Αξρηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ: 6.7  Έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην κπνξεί λα 

πξέπεη λα ιάβεη ππφςε θαη άιινπο παξάγνληεο εθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ θαη ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα (βαζκφο ζπνπδαηφηεηαο).  

 

    Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ζπνπδαηφηεηαο είρε σο εμήο: Ξνιχ αζήκαλην 0, Κηθξήο 

ζεκαζίαο 1,Όρη ηφζν ζεκαληηθφ 2, Πεκαληηθφ 3, Ξνιχ ζεκαληηθφ 4. 

Βαζκόο 

ζπνπδαηόηεηαο  

Ξνιύ 

αζήκαλην. 

Κηθξήο 

ζεκαζίαο. 

Όρη ηόζν 

ζεκαληηθό. 

Πεκαληηθό. Ξνιύ 

ζεκαληηθό. 

Ξαξάγνληαο  

Ρνπνζεζία 

(πξφζσπν κε 

πξφζσπν ή εμ' 

απνζηάζεσο) 

5,6% 

 

 

5,6% 11,1% 33,3% 44,4% 

Ξξφζβαζε 

Δθπαηδεπνκέλσλ 

ζε καζεζηαθνχο 

πφξνπο (π.ρ. 

κέζσ 

δηαδηθηχνπ, 

βηβιηνζήθεο) 

0% 

 

 

11,1% 5,6% 33,3% 50,0% 

Γηαζεζηκφηεηα 

ηεο ηερλνινγίαο 

κέζα ζηελ 

"ηάμε". 

0% 

 

 

5,6% 11,1% 33,3% 50,0% 

Γηαζεζηκφηεηα 

ηεο ηερλνινγίαο 

έμσ απφ ηελ 

"ηάμε"(π.ρ. ζην 

ζπίηη ή ζε άιιν 

ρψξν ηνπ 

νξγαληζκνχ). 

5,6% 

 

 

11,1% 5,6% 50,0% 27,8% 

Ξεξηνξηζκνί 

ρξφλνπ. 

5,6% 

 

 

0% 27,8% 38,9% 27,8% 

 

Ξίλαθαο 44 Ξίλαθαο πνζνζηώλ άιισλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό 
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Δηθόλα 127 Θαηαλνκή πνζνζηώλ  άιισλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό 

 

 

 Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ θαίλεηαη φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά θαηαλέκνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 

ζεκαληηθφ θαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο.  

   Αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ησλ κέζσλ ηηκψλ γηα ηνπο παξάγνληεο απηνχο θαζψο θαη ε 

ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ζην γξάθεκα πνπ έπεηαη ηνπ επφκελνπ πίλαθα.  
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Ξίλαθαο 45  Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό 
 

 

Πην δηάζηεκα 3-4 πνπ είλαη ην αλψηαην ηκήκα ηεο θιίκαθαο θαη εθθξάδεη ην βαζκφ Ξνιύ 

Πεκαληηθό θαηαηάζζνληαη νη παξάγνληεο ηνπνζεζία , δηαζεζηκόηεηα ηεο ηερλνινγίαο 

κέζα ζηελ "ηάμε" θαη ε πξόζβαζε Δθπαηδεπνκέλσλ ζε καζεζηαθνύο πόξνπο. Πην 

ηκήκα 2-3 ηεο θιίκαθαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο Πεκαληηθό αλήθνπλ 

νη παξάγνληεο πεξηνξηζκνί ρξόλνπ θαη δηαζεζηκόηεηα ηεο ηερλνινγίαο έμσ από ηελ 

"ηάμε".  
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Δηθόλα 128 Θαηαλνκή κέζσλ ηηκώλ άιισλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ: 6.8 Πε πνηα θάζε ηεο ζρεδηαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγείηε ην ππνζηεξηθη ηθφ πιηθφ (π.ρ. ιίζηα πφξσλ πεξηερνκέλνπ 

φπσο πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε, εξσηήζεηο θ.ιπ.) ην νπνίν ζα δνζεί ζηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο; (κίαο απάληεζεο) 

 

Ξίλαθαο 46 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηε θάζε δεκηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ 
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Δηθόλα 129 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηε θάζε δεκηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ  

 

 

   Ζ δεκηνπξγία ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ   πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο θαηά ηε ζρεδίαζε 

θάζε Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο (38,9%) αιιά απνηειεί θαη ζεκείν εθθίλεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (33,3%),  ελψ ππάξρεη θη έλα 

πνζνζηφ πνπ δειψλεη φη η δεκηνπξγεί ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζρεδίαζεο ηνπο Δθπαηδεπηηθνύ  Πελαξίνπ (22,2%).  

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ: 6.9 Ξξνβιέπεηε ηπρφλ πξνζαξκνγέο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ εμαηη ίαο θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ θαηά 

ηελ εθηέιεζή ηνπ; (Κίαο απάληεζεο). 

 

Ξίλαθαο 47  Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ πξόβιεςε πξνζαξκνγώλ ζε Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα  
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Δηθόλα 130 Θαηαλνκή πνζνζηώλ πξόβιεςεο πξνζαξκνγώλ ζηα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα  

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ: 6.10 Ππλεζίδεηε λα πξνζθέξεηε επηινγέο 

ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο πξνβιέπνληαο: 

 

Ξίλαθαο 48  Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ πξνζθνξάο επηινγώλ ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κέζα από ηε 

ξνή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
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Δηθόλα 131 Θαηαλνκή πνζνζηώλ πξνζθνξάο επηινγώλ ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κέζα από ηε 

ξνή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ: 6.11 Ξψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε κνξθή ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ φπσο ζπλεζίδεηε λα ην ζρεδηάδεηε θαηά ηελ αθφινπζε 

θιίκαθα; 

 

Ξίλαθαο 49 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηεο κνξθήο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ πνπ ζρεδηάδνληαη 

ζπλήζσο 
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Δηθόλα 132 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηεο κνξθήο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ πνπ ζρεδηάδνληαη 

ζπλήζσο 

 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ:  6.12  Ξφηε ειέγρεηε αλ ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην εθηειέζηεθε ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ;  (κίαο απάληεζεο) 

 

 

Ξίλαθαο 50 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ Πελαξίνπ ζύκθσλα κε ην 

ζρεδηαζκό 
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Δηθόλα 133 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ Πελαξίνπ ζύκθσλα κε ην 

ζρεδηαζκό 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ: 6.13  Ρη είδνπο αμηνιφγεζε ζπλεζίδεηε λα 

ζρεδηάδεηε ζηα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα; (κίαο απάληεζεο)  

           Ξνην είλαη ζπλήζσο ην κέζν αμηνιφγεζεο;(αλνηρηήο απάληεζεο)  

 

Ξίλαθαο 51 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ  ηύπσλ Αμηνιόγεζεο πνπ ζπλεζίδνληαη 
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Δηθόλα 134Α Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ  ηύπσλ Αμηνιόγεζεο πνπ ζπλεζίδνληαη  

 

 

Ξίλαθαο 52 Ξνζνζηά ζπλήζσλ κέζσλ Αμηνιόγεζεο 



272 

 

 

Δηθόλα 134Β Ξνζνζηά ζπλήζσλ κέζσλ Αμηνιόγεζεο 

 

 

 Δξώηεκα Αξρηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ: 6.14   Ππλεζίδεηε λα δεκηνπξγείηε 

Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο; (κίαο απάληεζεο) 

 

 

Ξίλαθαο 53 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ζπλεξγαζίαο ζηνλ Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό  
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Δηθόλα 135 Θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ζπλεξγαζίαο ζηνλ Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό  

 

 

 

6.2 Αλάιπζε Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 
 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2: 1.Νλνκαηεπψλπκν: , 2.  

Ξαξαθαιψ δψζηε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ πνπ ζρεδηάζαηε:  

 

Ξίλαθαο 54 Θαηαλνκή πνζνζηνύ Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ αλά βαζκίδα Δθπαίδεπζεο  
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Δηθόλα 136 Θαηαλνκή πνζνζηνύ Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ αλά βαζκίδα Δθπαίδεπζεο  

 

    

Υο επξχηεξεο Δθπαίδεπζεο ραξαθηεξίδνληαη ηα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ δελ εληάζζνληαη ζην 

Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα θάπνηαο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο αιιά αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζία ζε έλα επξχηεξν πιαίζην. Ππγθεθξηκέλα απηά αθνξνχλ 

ηα εμήο: εθκάζεζε Αγγιηθήο γιψζζαο, εθκάζεζε Λενειιεληθήο γιψζζαο,  πιεξνθνξηθή 

παηδεία - αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ Ζ/. 

   Ρα δηαζεκαηηθά Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα : έλα ζελάξην Ηζηνξίαο - 

Φπζηθήο, δχν Γεσγξαθίαο – Φπζηθήο θαη έλα Ηζηνξία - Λενειιεληθή γιψζζα. 
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Ξίλαθαο 55 Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ 

 

 

Δηθόλα 137 Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2: 3. Κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε 

ζχληνκα ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζαηε; 

 

Ξίλαθαο 56 Γηδαθηηθά Κνληέια Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ 

 

 

Δηθόλα 138 Γηδαθηηθά Κνληέια Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2: 4. Ρα Καζεζηαθά 

Απνηειέζκαηα /νη Δθπαηδεπηηθνί Πθνπνί θαη Πηφρνη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν 

θαζνξίδνληαη απφ θάπνπ αιινχ (π.ρ. Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα) ; 5. Ρα Καζεζηαθά 

Απνηειέζκαηα / νη Δθπαηδεπηηθνί Πθνπνί θαη Πηφρνη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν 

θαζνξίδνληαη απφ εζάο; 6. Αλ νη Δθπαηδεπηηθνί Πηφρνη θαζνξίδνληαη απφ εζάο παξαθαιψ 

λα ηνπο αλαθέξεηε. 

 

   Ρα εξσηήκαηα 4, 5 θαη 6 δεκηνχξγεζαλ ην πιαίζην θαηαλφεζεο γηα ηε ξνή πνπ 

επξφθεηην λα ζρεδηαζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη ζα αλαιχνληαλ αλ θη εθφζνλ 

θαηαγξαθφηαλ αιιαγή ζηελ πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θάηη ην νπνίν δε 

ζπλέβε φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ.  

 

 

Ξίλαθαο 57 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ 

 

 

Δηθόλα 139 Θαζνξηζκόο Δθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πελαξίσλ 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  7. Ρξνπνπνηήζαηε θάπνην 

ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην; 8. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηήζαηε θάπνην ππάξρνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Ξξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε δηθνχ ζαο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ;  

 
Ξίλαθαο 58 Ρξνπνπνίεζε ππάξρνληνο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 

 

 

Δηθόλα 140 Ρξνπνπνίεζε ππάξρνληνο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 
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Δηθόλα 141 Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ππάξρνληνο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  9.  Πηελ πεξίπησζε πνπ 

ηξνπνπνηήζαηε θάπνην ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Δάλ πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ απφ θάπνηνλ άιιν: Ξψο απνθηήζαηε πξφζβαζε ζε απηφ ην 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  

 

Ξίλαθαο 59 Ρξόπνο αλάθηεζεο ππάξρνληνο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 
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Δηθόλα 142 Ρξόπνο αλάθηεζεο ππάξρνληνο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  10. Πηελ πεξίπησζε πνπ 

ηξνπνπνηήζαηε θάπνην ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην .Δάλ πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ απφ θάπνηνλ άιιν: Ξξφθεηηαη γηα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ 

αθνξά ην γλσζηηθφ ζαο αληηθείκελν ;  

 

 
Ξίλαθαο 60 Ππλάθεηα γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Πελαξίνπ πνπ ηξνπνπνηήζεθε  
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Δηθόλα 143 Ππλάθεηα γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Πελαξίνπ πνπ ηξνπνπνηήζεθε  

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:   11. Πηελ πεξίπησζε πνπ 

ηξνπνπνηήζαηε θάπνην ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. Δάλ πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ απφ θάπνηνλ άιιν: Σξεζηκνπνηείηε σο πεγή έκπλεπζεο ην 

ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ή πηνζεηείηε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζε απηφ;  

 

 

Ξίλαθαο 61 ηνζέηεζε/ Ξξνζαξκνγή ηνπ δηαζέζηκνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 
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Δηθόλα 144 ηνζέηεζε/ Ξξνζαξκνγή ηνπ δηαζέζηκνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ  

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:   12 .Ππλεξγαζηήθαηε κε 

θάπνηνλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ απηνχ ηνπ  Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ;  

 

 

Ξίλαθαο 62 Ππλεξγαζία γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 
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Δηθόλα 145 Ππλεξγαζία γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:   12Α. Πηελ πεξίπησζε πνπ 

ζπλεξγαζηήθαηε κε θάπνηνλ άιιν γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ, 

κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ηνλ ηξφπν ηεο ζπλεξγαζίαο;  

   Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ έρεη απαληήζεηο αθνχ θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ 

ζρεδίαζε ζπλεξγαηηθά ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  13. Δθηφο απφ ηνπο 

Δθπαηδεπηηθνχο Πηφρνπο, ηα Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ πνηνη άιινη παξάγνληεο επεξέαζαλ ηηο επηινγέο ζαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε;  
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Ξίλαθαο 63 Ξαξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηε ζρεδίαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 
Πελαξίνπ 

 

 

Δηθόλα 146 Θαηαλνκή πνζνζηώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηε ζρεδίαζε ηνπ 
Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  14. Δθηφο απφ η ηο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δνκνχλ ηε ξνή (πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

Καζεζηαθή Πχλνδν π.ρ. θαηά ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε), ππάξρνπλ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνγξακκαηίζαηε;  

 

Ξίλαθαο 64 Θαηεγνξίεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 

 

 

 

Δηθόλα 147 Θαηεγνξίεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  15. Γηα θάζε κία απφ ηηο 

θαηεγνξίεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ηεο εξψηεζεο 14), παξαθαιψ λα 

αλαθέξεηε ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε θαηά ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2.  

 

   Ζ εξψηεζε απηή είρε ζηφρν λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαηάηαμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ψζηε λα ειεγρζεί ην απνηέιεζκα. Δληνπίζηεθαλ 

πεξηπηψζεηο ζη ηο νπνίεο δελ είρε επηιεγεί θάπνηα θαηεγνξία απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ελψ 

ππήξραλ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Γελ θαηέζηε φκσο 

δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ν αθξηβήο αξηζκφο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε 

θαηεγνξία απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ψζηε λα αμηνπνηεζεί γηα ζχγθξηζε κε άιια 

απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:   16.  Ξψο ζα ραξαθηεξίδαηε 

ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δνκνχλ ηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε θαηά ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2;  

 

 

Ξίλαθαο 65 Ρύπνη Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 
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Δηθόλα 148 Ρύπνη Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  17.  Γηα θάζε έλαλ  απφ ηνπο 

ηχπνπο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ηεο εξψηεζεο 16), παξαθαιψ λα αλαθέξεηε 

ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην 

πνπ ζρεδηάζαηε θαηά ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2.  

 

   Ζ εξψηεζε απηή είρε ζηφρν λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαηάηαμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζηνπο παξαπάλσ ηχπνπο ψζηε λα ειεγρζεί ην απνηέιεζκα. Δληνπίζηεθαλ 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ είρε επηιεγεί θάπνηνο ηχπνο απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ελψ ππήξραλ 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθαλ ζηνλ ηχπν απηφ. Γελ θαηέζηε φκσο δπλαηφ λα 

πξνζδηνξηζηεί ν αθξηβήο αξηζκφο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε ηχπν απφ η ηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ψζηε λα αμηνπνηεζεί γηα ζχγθξηζε κε άιια απνηειέζκαηα.  
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  18. Ρη είδνπο αιιειεπηδξάζεηο 

ζπκβαίλνπλ ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάζαηε;   

 

 

Ξίλαθαο 66  Ρύπνη αιιειεπίδξαζεο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ  Δθπαηδεπηηθνύ 

Πελαξίνπ 

 

 

 

Δηθόλα 149 Ρύπνη αιιειεπίδξαζεο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ  Δθπαηδεπηηθνύ 

Πελαξίνπ 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  19.  Ξψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην 

επίπεδν ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ;  

 

 

Ξίλαθαο 67 Δπίπεδν αιιειεπίδξαζεο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ  Δθπαηδεπηηθνύ 
Πελαξίνπ 

 

 

 

 

Δηθόλα 150 Δπίπεδν αιιειεπίδξαζεο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ  Δθπαηδεπηηθνύ 

Πελαξίνπ 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:   20.  Πρεηηθά κε ηηο 

 Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ νξίζαηε ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο # 2: ζηελ  Ξξφθεηηαη ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο; 

 

 

 

Ξίλαθαο 68 Πύγρξνλεο – Αζύγρξνλεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ  

 

 

 

Δηθόλα 151 Πύγρξνλεο – Αζύγρξνλεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ  
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  21.  Ξξνζθέξαηε θάπνηεο 

επηινγέο ζηνπο Δθπαηδεπφκελνπο κε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο;  

 

 

Ξίλαθαο 69 Ξξνζθνξά Δπηινγώλ ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κέζα από ηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ γηα ην Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 

 

 

 

Δηθόλα 152 Ξξνζθνξά Δπηινγώλ ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κέζα από ηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ γηα ην Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 
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Ξίλαθαο 70  Δπηινγέο ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κέζα από ηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

 

 

 

   Απφ ην ηνπο  ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ φηη πξνζέθεξαλ επηινγέο ζηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο, ην 22,2% ησλ ζπκκεηερόλησλ πξνζέθεξε Δλαιιαθηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο  ελψ ην 16,7% ησλ πεξηπηώζεσλ αθνξά πξνζθνξά  δηαθνξεηηθώλ 

κνλνπαηηώλ  Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. Ρέινο έλα 11% ησλ ζπκκεηερόλησλ 

πξνζέθεξε Δλαιιαθηηθή ξνή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ . 

 

   Αλαιπηηθφηεξα ε θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζεί. 
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Δηθόλα 153 Δπηινγέο ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κέζα από ηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  22. πάξρνπλ ζπλεξγαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο # 2;  

 

 

Ξίλαθαο 71 Ύπαξμε ζπλεξγαηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Δθπαηδεπηηθό Πελάξην  
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Δηθόλα 154 Ύπαξμε ζπλεξγαηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Δθπαηδεπηηθό Πελάξην  

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2:  22Α.Ξαξαθαιψ λα νλνκάζεηε 

ηηο ζπλεξγαηηθέο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2.  

   Ζ εξψηεζε απηή είρε ζηφρν λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαηάηαμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζηνπο παξαπάλσ ηχπνπο ψζηε λα ειεγρζεί ην απνηέιεζκα. Γελ θαηέζηε φκσο 

δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ν αθξηβήο αξηζκφο ζπλεξγαηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ  Γξαζηεξηνηήησλ αλά 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην.  

 

 

 

6.3 Αλάιπζε Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 & #4  

 
Ρκήκα Α: Πρεδηαζηηθή δηαδηθαζία ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

 

   Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 83,3% ρξεζηκνπνίεζε ην LAMS κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηελ έθδνζε 2.3.5 (LAMS v2.3.5 demo server). Υζηφζν 11,1% ησλ ρξεζηψλ επέιεμε λα 

εγθαηαζηήζεη ζε πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε έθδνζε v 2.3.4 

θαη 5,6% ηελ έθδνζε ηνπ Δξγαιείνπ v2.3.3 Νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθδφζεσλ απηψλ 
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αθνξνχλ ζε λέεο ηερλνινγίεο πνπ πξνζηέζεθαλ θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ζα εμεηαζηεί ε ζπζρέηηζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο έθδνζεο κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ κεηξήζεθαλ.  

 

Ξίλαθαο 72 Έθδνζε LAMS πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

 

 

Δηθόλα 155 Έθδνζε LAMS πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  1. Πην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #4: Αληηθαηαζηήζαηε θάπνηεο από ηηο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο πνπ είραηε αξρηθά εκπλεπζηεί   γηα  

ην Δθπαηδεπηηθό Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2,  κε άιιεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο  πνπ εκπλεπζηήθαηε απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS;  

 

   Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην θξηηήξην γηα ηελ απόθαζε ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ή κε κίαο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ζην LAMS ήηαλ ε αιιαγή 
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ηνπ ηύπνπ ή ηεο θύζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη φρη ε αιιαγή ηεο ηερλνινγηθήο 

ππνζηήξημεο πνπ εμεηάδεηαη μερσξηζηά.  

 

 
Ξίλαθαο 73 Ξνζνζηό αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε άιιεο ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

 

Δηθόλα 156 Θαηαλνκή πνζνζηνύ αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε άιιεο ζην 
Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:   1Α.   Θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, εάλ αληηθαηαζηήζαηε θάπνηεο απφ 

ηηο Γξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2. 

 Κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; Πρεδηάδεηε γηα πξψηε θνξά εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο κνξθήο;  

 

   Απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνέθπςαλ νη βαζηθφηεξνη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο πξνέβεζαλ ζηελ ελέξγεηα ηεο αληηθαηάζηαζεο. Πηε ζπλέρεηα 

δεκηνπξγήζεθαλ δχν κεηαβιεηέο Αληηθαηάζηαζε ιφγσ έκπλεπζεο απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS θαη αληηθαηάζηαζε ιφγσ ζπκβηβαζκψλ ψζηε λα ζπγθξηζνχλ κε άιια απνηειέζκαηα.  

 

   Ρν 33,3 % ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθέξεηαη ζε  αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο  

Γξαζηεξηόηεηαο ιόγσ έκπλεπζεο από ην LAMS ελψ ην 22,2 % ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλαθέξεηαη ζε αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ιόγσ ζπκβηβαζκώλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2. 

 

 

Ξίλαθαο 74 Ξνζνζηό αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ έκπλεπζεο ή ιόγσ 

δπζθνιηώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

   Νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππήξμε αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε 

κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2 αλαιχζεθαλ μερσξηζηά. Απφ απηέο ην 64% ησλ πεξηπηώζεσλ 

ζηηο νπνίεο ππήξμε αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο απνδίδεηαη θαηά 

δήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έκπλεπζε από ην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS ελψ ην 36% 

ησλ πεξηπηώζεσλ απνδίδεηαη ζε  ζπκβηβαζκνύο σο πξνο ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS. 
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Δηθόλα 157 Ξνζνζηό θαηαλνκήο αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ 

έκπλεπζεο ή ιόγσ δπζθνιηώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

 

 

Αληηθαηάζηαζε ιφγσ 

ζπκβηβαζκψλ/  δπζθνιηψλ 

ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS. 

ΛΑΗ 

Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

έκπλεπζεο απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS. 

ΛΑΗ 

Αληηθαηάζηαζε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS 

NAI 

Count  Table N% Count  Table N% 

4 36% 6 64% 

Total          8 

Ξίλαθαο 75  Ξνζνζηό αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ έκπλεπζεο ή 

ιόγσ δπζθνιηώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 
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Ξίλαθαο 76 Αηηηνινγία αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

 

 

Δηθόλα 158 Αηηηνινγία αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 
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   Ρν 62,5% ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμε αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS δειψλεη φηη ζρεδηάδεη γηα πξώηε θνξά 

ηνπιάρηζηνλ κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηέηνηαο κνξθήο. Ρν πνζνζηφ απηφ 

εθθξάδεη ην 27,7% ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο.  

 

 

Δηθόλα 159 Ξνζνζηά ζρεδίαζεο ,γηα πξώηε θνξά, ηύπνπ δξαζηεξηόηεηαο πνπ αληηθαηέζηεζε 
άιιε ζην LAMS 

 

 

 

 

   Αλαιπηηθφηεξα νη αληηθαηαζηάζεηο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζνχλ. 
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Ξίλαθαο 77 Ξνζνζηά Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα πξώηε θνξά θαη 
αληηθαζηζηνύλ κία ή πεξηζζόηεξεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2  

 

 

Δηθόλα 160 Ξνζνζηά Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα πξώηε θνξά θαη 

αληηθαζηζηνύλ κία ή πεξηζζόηεξεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2  
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   Νη αληηθαηαζηάζεηο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ 

έκπλεπζεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS αλαιχζεθαλ μερσξηζηά. Απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

71,4%  δειψλεη φηη ζρεδηάδεη γηα πξώηε θνξά ηνπιάρηζηνλ κία Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα ηέηνηαο κνξθήο.  Ρν πνζνζηφ απηφ εθθξάδεη ην 27,7 % ηνπ ζπλνιηθνύ 

δείγκαηνο. 

.   

 

Ξίλαθαο 78 Ξνζνζηά Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα πξώηε θνξά θαη 
αληηθαζηζηνύλ κία ή πεξηζζόηεξεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2 ιόγσ έκπλεπζεο από ην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 
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Δηθόλα 161 Ξνζνζηά Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα πξώηε θνξά θαη 

αληηθαζηζηνύλ κία ή πεξηζζόηεξεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο 
Δξγαζίαο #2 ιόγσ έκπλεπζεο από ην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

   Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ελδεηθη ηθά αλαθέξνπκε  θαηεγνξηνπνηεκέλνπο ηνπο ηχπνπο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ ιφγσ έκπλεπζεο απφ ην Ξεξηβάιινλ 

ηνπο LAMS θαη πνπ αμηνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο 

#2 

Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Αηηηνινγία 

αληηθαηάζηαζεο  

Ππδήηεζε 
Νκαδηθή ζπγγξαθή 

έθζεζεο 

Δκπλεχζηεθα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ LAMS 

θαη ζεψξεζα φηη νη 

καζεηέο έρνπλ πην 

ελεξγή ζπκκεηνρή. 

Ππδήηεζε 
Ππδήηεζε θαη ππνβνιή 

νκαδηθήο έθζεζεο 

Θεψξεζα φηη κε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα δίλνληαη 

πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη 



304 

 

Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο 

#2 

Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Αηηηνινγία 

αληηθαηάζηαζεο  

επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

θαη ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν ελεξγά. 

Ππδήηεζε Τεθνθνξία 

Δπθνιία έθθξαζεο –

αχμεζε ζπκκεηνρήο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ. 

Ξαξνπζίαζε ηνπ 

Θέκαηνο θαη ησλ 

Δλλνηψλ 

Νκαδηθή ζπγγξαθή 

έθζεζεο 

Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ θαη 

δηαρείξηζε κεγαιχηεξνπ 

φγθνπ πιεξνθνξηψλ. 

Ξαξνπζίαζε – 

Νξγάλσζε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

Ππδήηεζε- Νξγάλσζε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

Ππκκεηνρή ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζηε 

δηαδηθαζία, πξνζθνξά 

επηινγψλ ζηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο. 

Ξαξνπζίαζε - Τεθηαθή 

αθήγεζε 

 

Νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ κε 

ζπκκεηνρή ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ 

Ζ εγγξαθή κε βίληεν 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο 

επηινγέο θαη θίλεηξα 

ζηνπο καζεηέο. 

Αλάθιεζε 

πξνεγνχκελσλ 

γλψζεσλ – Αηνκηθφ 

έγγξαθν παξαδνηέν απφ 

Δθπαηδεπνκέλνπο 

Αλάθιεζε 

πξνεγνχκελσλ 

γλψζεσλ – Ξαξνπζίαζε 

κέζσ video 

Θαηαιιειφηεξε 

δξαζηεξηφηεηα 

αθφξκεζεο. 

Γξαζηεξηφηεηα 

αμηνιφγεζεο: Αηνκηθφ 

γξαπηφ παξαδνηέν 

Νκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα: 

Θαηαζθεπή θαη ππνβνιή 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε 

Θαηαιιειφηεξε 

δξαζηεξηφηεηα 

αμηνιφγεζεο, αλάπηπμε 

ζπλεξγαζίαο. 

 
Ξίλαθαο 79  Θαηεγνξηνπνίεζε πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμε αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

 

 

 

   Απφ ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αληηθαηαζηάζεηο ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/ 

δπζθνιηώλ Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 25% αθνξά Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο πνπ 

αμηνπνηνύληαη γηα πξώηε θνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. Ρν πνζνζηφ απηφ εθθξάδεη ην 5,6% ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο.  
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Ξίλαθαο 80 Ξνζνζηά Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα πξώηε θνξά θαη 

αληηθαζηζηνύλ κία ή πεξηζζόηεξεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο 
Δξγαζίαο #2 ιόγσ ζπκβηβαζκώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 
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Δηθόλα 162  Ξνζνζηά Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα πξώηε θνξά θαη 

αληηθαζηζηνύλ κία ή πεξηζζόηεξεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο 
Δξγαζίαο #2 ιόγσ ζπκβηβαζκώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

   Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ελδεηθη ηθά αλαθέξνπκε  θαηεγνξηνπνηεκέλνπο ηνπο ηχπνπο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ ιφγσ ζπκβηβαζκψλ/ δπζθνιηψλ απφ ην 

Ξεξηβάιινλ ηνπο LAMS θαη πνπ αμηνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

  

Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο 

#2 

Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Αηηηνινγία 

αληηθαηάζηαζεο  

Ππδήηεζε Τεθηαθφ 

ζεκεησκαηάξην 

Γπζθνιία 

αλαπαξάζηαζεο ηεο 

παξνπζίαζεο κε 

θαηαγξαθή 

ζεκεηψζεσλ απφ ηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS. 
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Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο 

#2 

Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Αηηηνινγία 

αληηθαηάζηαζεο  

Έξεπλα ζην δηαδίθηπν Δξσηήζεηο - 

απαληήζεηο  

Γπζθνιία 

αλαπαξάζηαζεο ηεο 

αλαδήηεζεο ζην 

δηαδίθηπν θαη ηεο 

ζπδήηεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

 
Ξίλαθαο 81 Θαηεγνξηνπνίεζε πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθαλ Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ιόγσ ζπκβηβαζκώλ ζην LAMS 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  1Β.  Ξαξαθαιψ γηα 

θάζε κία απφ ηηο  Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζαηε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS θαη αληηθαζηζηνύλ θάπνηα απφ ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ηεο Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2,  λα αλαθέξεηε ηελ Ρερλνινγία πνζηήξημήο ηνπο θαζψο θαη ηνπο ιφγ νπο 

πνπ ζαο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή απηήο ηεο Ρερλνινγίαο. Σξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε 

θνξά απηή ηελ ηερλνινγία ππνζηήξημεο  

 

   Πε πνζνζηφ 75%  ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμε αληηθαηάζηαζε 

δξαζηεξηόηεηαο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, ε ηερλνινγία ππνζηήξημεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο αμηνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά ζε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Ρν 

πνζνζηφ απηφ εθθξάδεη ην 33,3 % ηνπ δείγκαηνο. 

   Αλαιπηηθφηεξα ηα πνζνζηά αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα πξψηε θνξά ζηηο πεξηπηψζεηο 

αληηθαηαζηάζεσλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ έκπλεπζεο απφ ην Δξγαιείν παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  
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Ξίλαθαο 82  Ξνζνζηά πξώηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ αλά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο  

 

 

Δηθόλα 163 Ξνζνζηά πξώηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ αλά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο  
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   Πε πνζνζηφ 25%  ησλ πεξηπηψζεσλ ππήξμε αληηθαηάζηαζε δξαζηεξηόηεηαο ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/δπζθνιηώλ θαη ε ηερλνινγία ππνζηήξημεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο αμηνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά ζε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

Ρν πνζνζηφ απηφ εθθξάδεη ην 11,1% ηνπ δείγκαηνο.  

   Αλαιπηηθφηεξα ηα πνζνζηά αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα πξψηε θνξά ζηηο πεξηπηψζεηο 

αληηθαηαζηάζεσλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ έκπλεπζεο απφ ην Δξγαιείν παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

Ξίλαθαο 83 Ξνζνζηά πξώηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθώ λ 

Γξαζηεξηνηήησλ αλά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ιόγσ 
ζπκβηβαζκώλ ζην LAMS 
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Δηθόλα 164 Ξνζνζηά πξώηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ αλά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ιόγσ 
ζπκβηβαζκώλ ζην LAMS 

 

 

 

   Πε πνζνζηφ 75%  ησλ πεξηπηψζεσλ ππήξμε αληηθαηάζηαζε δξαζηεξηόηεηαο ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS ιόγσ έκπλεπζεο θαη ζε ηνπιάρηζηνλ κία αληηθαηάζηαζε ε 

ηερλνινγία ππνζηήξημεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αμηνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά ζε ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Απηφ ην πνζνζηφ εθθξάδεη ην 27,7% ηνπ δείγκαηνο. 

   Αλαιπηηθφηεξα ηα πνζνζηά αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα πξψηε θνξά ζηηο πεξηπηψζεηο 

αληηθαηαζηάζεσλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ έκπλεπζεο απφ ην Δξγαιείν παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  
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Ξίλαθαο 84 Ξνζνζηά πξώηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ αλά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ιόγσ 
έκπλεπζεο ζην LAMS 

 

 

 

Δηθόλα 165 Ξνζνζηά πξώηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ αλά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ιόγσ 
έκπλεπζεο ζην LAMS 
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Νη ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο  ησλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ θαη 

πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζεί. 

 

Ξίλαθαο 85 Θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

πεξηπηώζεηο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS 

 

 

Δηθόλα 166 Θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

πεξηπηώζεηο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  2.  Πην Ξεξηβάιινλ 

ζρεδίαζεο ηνπ LAMS, πξνζζέζαηε   λέεο Δθπαηδεπηηθέο  Γξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ 

αληηθαζηζηνύλ  θάπνηα απφ ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2; 

 

 

Ξίλαθαο 86 Ξνζνζηό πεξηπηώζεσλ πξνζζήθεο λέσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

 

 

Δηθόλα 167 Ξνζνζηό πεξηπηώζεσλ πξνζζήθεο λέσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 2Α.   Δάλ 

πξνζζέζαηε θαη λέεο Γξαζηεξηόηεηεο, πνπ δελ αληηθαζηζηνύλ θάπνηεο απφ 
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εθείλεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2, παξαθαιψ λα η ηο 

αλαθέξεηε αηηηνινγψληαο ηελ επηινγή ζαο. 

   Πε πνζνζηφ 75%  ησλ πεξηπηψζεσλ ππήξμε πξνζζήθε λέαο δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

αμηνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά ζε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Ρν πνζνζηφ απηφ 

εθθξάδεη ην 16,7% ηνπ δείγκαηνο. 

   Αλαιπηηθφηεξα ηα πνζνζηά πξνζζήθεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS πνπ 

αμηνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζεί. 

 

 

 

Ξίλαθαο 87 Ξεξηπηώζεηο πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ – Ξνζνζηό ζρεδίαζεο 
ηέηνηαο κνξθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 
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Δηθόλα 168  Ξεξηπηώζεηο πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ – Ξνζνζηό ζρεδίαζεο 

ηέηνηαο κνξθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

 

 

   Απφ ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνέθπςαλ νη βαζηθφηεξνη ιφγνη πνπ ηνπο νδήγεζαλ 

ζηελ πξνζζήθε λέσλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  Νη 

απαληήζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα 

πνπ αθνινπζεί.  
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Ξίλαθαο 88 Αηηηνιόγεζε πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 
LAMS 

 

 

Δηθόλα 169 Αηηηνιόγεζε πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 
LAMS 
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   Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ηαχηηζε ηερλνινγηψλ- 

δξαζηεξηνηήησλ. Γειαδή ζην πεδίν πεξηγξαθήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνζηέζεθαλ αλαθέξεηαη κφλν ε ηερλνινγία ππνζηήξημήο ηνπο.  

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 2Β. Ξαξαθαιψ γηα 

θάζε κία απφ ηηο λέεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέζαηε ζην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #4 θαη δελ αληηθαζηζηνχλ θάπνηα απφ ηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2,  λα αλαθέξεηε 

ηελ Ρερλνινγία πνζηήξημήο ηνπο θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ζαο νδήγεζαλ ζηελ 

επηινγή απηήο ηεο Ρερλνινγίαο. 

 

   Ρν 75% ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμε πξνζζήθε Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS δειψλεη φη η  αμηνπνηεί γηα πξώηε θνξά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ππνζηήξημεο ζε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ηνπιάρηζηνλ γηα κία λέα Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα. Ρν πνζνζηφ απηφ εθθξάδεη ην 16,7% 

ηνπ δείγκαηνο. 

   Νη ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ θαη πνπ 

αμηνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά αθνξνχλ ηερλνινγίεο  πνπ ελζσκαηψλεη ην LAMS. Απφ ηελ 

πεξηγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ηαχηηζε ηερλνινγηψλ- 

δξαζηεξηνηήησλ. Γειαδή ζην πεδίν πεξηγξαθήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνζηέζεθαλ αλαθέξεηαη κφλν ε ηερλνινγία ππνζηήξημήο ηνπο.  

   Ρα πνζνζηά ησλ ηερλνινγηψλ πνπ αμηνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

Ξίλαθαο 89 Ξξνζζήθε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ – Ρερλνινγηώλ πνπ αμηνπνηνύληαη γηα 

πξώηε θνξά ζε Δθπαηδεπηηθό Πελάξην
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Δηθόλα 170 Ξξνζζήθε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ – Ρερλνινγηώλ πνπ αμηνπνηνύληαη γηα 

πξώηε θνξά ζε Δθπαηδεπηηθό Πελάξην 

 

 

 

— Ππλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία απφ ηα εξσηήκαηα 1, 1Α,1Β  θαη 2, 2Α, 2Β  ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηνπλ ηα πνζνζηά ελζσκάησζεο  Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θαη ηερλνινγίαο ππνζηήξημεο γηα πξψηε θνξά θαηά ηηο αληηθαηαζηάζεηο 

θαη πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS σο εμήο:  
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Ξίλαθαο 90 Ππγθεληξσηηθνί πίλαθεο γηα ηε ζρεδίαζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο γηα 

πξώηε θνξά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο γηα πξώηε θνξά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππήξμε 
αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ιόγσ έκπλεπζεο από ην LAMS 
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Ξίλαθαο 91  Ππγθεληξσηηθνί πίλαθεο γηα ηε ζρεδίαζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο γηα 
πξώηε θνξά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο γηα πξώηε θνξά ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππήξμε 

αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ιόγσ ζπκβηβαζκώλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS 
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Ρύπνο αιιαγήο ζρεηηθά κε 

ηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Πρεδηάδεηε γηα 

πξώηε θνξά 

δξαζηεξηόηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; 

ΛΑΗ 

Πρεδηάδεηε γηα 

πξώηε θνξά 

δξαζηεξηόηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; 

ΝΣΗ 

Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

έκπλεπζεο ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS. 

66,7% 11,1% 

Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

ζπκβηβαζκψλ/ δπζθνιηψλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

50% 50% 

Ξξνζζήθε Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

75% 25% 

 

 

Ξίλαθαο 92  Ξνζνζηά πεξηπηώζεσλ γηα ηε ζρεδίαζε γηα πξώηε θνξά Δθπαηδεπηηθήο 
Γξαζηεξηόηεηαο ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πξνζζεθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS 
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Δηθόλα 171 Ξνζνζηά πεξηπηώζεσλ γηα ηε ζρεδίαζε γηα πξώηε θνξά Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πξνζζεθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

 

Ρύπνο αιιαγήο ζρεηηθά κε 

ηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Σξεζηκνπνηείηε 

γηα πξώηε θνξά 

ηελ ηερλνινγία 

απηή ζε 

Δθπαηδεπηηθό ζαο 

Πελάξην; 

ΛΑΗ 

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξώηε θνξά ηελ 

ηερλνινγία απηή 

ζε Δθπαηδεπηηθό 

ζαο Πελάξην;  

ΝΣΗ 

Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

έκπλεπζεο ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS. 

100% 0% 

Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

ζπκβηβαζκψλ/ δπζθνιηψλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

83,3% 16,7% 

Ξξνζζήθε Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

75% 25% 

 

Ξίλαθαο 93 Ξνζνζηά πεξηπηώζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε γηα πξώηε  θνξά ηερλνινγίαο 

ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
πξνζζεθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Ξξνζζήθε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS

Αληηθαηάζηαζε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

ζπκβηβαζκψλ/ …

Αληηθαηάζηαζε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

έκπλεπζεο ζην …

Πρεδηάδεηε γηα πξψηε 

θνξά δξαζηεξηφηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; ΛΑΗ

Πρεδηάδεηε γηα πξψηε 

θνξά δξαζηεξηφηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; ΝΣΗ
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Δηθόλα 172 Ξνζνζηά πεξηπηώζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε γηα πξώηε  θνξά ηερλνινγίαο 

ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
πξνζζεθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 3. Γηαηεξήζαηε 

θάπνηεο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (αζρέησο αλ αιιάμαηε ηελ ηερλνινγία 

ππνζηήξημήο  ηνπο), ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2;  

   Ρν 100% ησλ ζπκκεηερφλησλ  δηαηήξεζε θάπνηεο ίδηεο δξαζηεξηόηεηεο ζπγθξηηηθά 

κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2. 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 3Α. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ δηαηεξήζαηε θάπνηεο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο # 2. Αιιάμαηε ηελ ηερλνινγία 

ππνζηήξημεο απηψλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS;  

 

   Πε πνζνζηφ 66,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ελψ δηαηεξήζεθαλ νη ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2, εληνχηνηο άιιαμε ε ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ κίαο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  

LAMS. 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Ξξνζζήθε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS

Αληηθαηάζηαζε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

ζπκβηβαζκψλ/ 

δπζθνιηψλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.

Αληηθαηάζηαζε 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

έκπλεπζεο ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.

Σξεζηκνπνηείηε γηα πξψηε 

θνξά ηελ ηερλνινγία απηή 

ζε Δθπαηδεπηηθφ ζαο 

Πελάξην; ΛΑΗ

Σξεζηκνπνηείηε γηα πξψηε 

θνξά ηελ ηερλνινγία απηή 

ζε Δθπαηδεπηηθφ ζαο 

Πελάξην; ΝΣΗ



324 

 

 

Ξίλαθαο 94 Ξνζνζηά πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο ίδηεο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2  

 

 

Δηθόλα 173  Ξνζνζηά πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο ίδηεο 
Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2  

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 3Β. Δάλ δηαηεξήζαηε 

ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο αιιά αληηθαηαζηήζαηε θάπνηεο από ηηο 

Ρερλνινγίεο πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο # 2. Κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν;  Ξαξαθαιψ λα ηηο 

αλαθέξεηε ζηα παξαθάησ πιαίζηα θεηκέλνπ.  Δπίζεο εάλ ελζσκαηψλεηε γηα πξψηε 

θνξά ηέηνηαο κνξθήο Ρερλνινγία ζεκεηψζηε ην ζην αληίζηνηρν πεδίν.  
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   Απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππήξμε αληηθαηάζηαζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο 

ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2, ζην 75% ησλ 

πεξηπηώζεσλ αληηθαηάζηαζεο ηεο Ρερλνινγηθήο ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2 αμηνπνηεί γηα πξώηε θνξά 

ηνπιάρηζηνλ κία ηερλνινγία.  Ρν πνζνζηφ απηφ αθνξά 9 ζπκκεηέρνληεο θαη εθθξάδεη ην 

50% ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

Σξεζηκνπνηείηε 

γηα πξώηε θνξά 

ηελ ηερλνινγία 

απηή ζε 

Δθπαηδεπηηθό ζαο 

Πελάξην;  

ΛΑΗ 

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξώηε θνξά ηελ 

ηερλνινγία απηή 

ζε Δθπαηδεπηηθό 

ζαο Πελάξην;  

ΝΣΗ 

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξώηε θνξά ηελ 

ηερλνινγία απηή 

ζε Δθπαηδεπηηθό 

ζαο Πελάξην;  

Γε δίλεηαη ε 

πιεξνθνξία απηή. 

Αληηθαηάζηαζε ηερλνινγηθήο 

ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο 

ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθά κε 

ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2. 

75% 8,3% 16,7% 

 

Ξίλαθαο 95 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα πξώηε θνξά ζηηο πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ ίδησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζπγθξηηηθά κε ηελ 

Αηνκηθή Δξγαζία #2  
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Δηθόλα 174 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα πξώηε θνξά ζηηο πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ ίδησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζπγθξηηηθά κε ηελ 
Αηνκηθή Δξγαζία #2  

 

Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη νη 

βαζηθφηεξνη ιφγνη αιιαγήο ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2.  

 

Ξίλαθαο 96  Βαζηθόηεξνη ιόγνη αιιαγήο ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο ίδηεο 
Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2  
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Δηθόλα 175  Βαζηθόηεξνη ιόγνη αιιαγήο ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο ίδηεο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2  

 
 

   Απφ ηα ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αηηηνιφγεζε ηεο αιιαγήο ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο 

γηα ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πξνθχπηεη φηη 11 ζηνπο 18 ζπκκεηέρνληεο 

(πνζνζηό 61,1%) αληηθαηέζηεζαλ ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε γηα η ηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο πξφζσπν κε πξφζσπν ( face to face) 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 

   Νη ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά αθνξνχλ ζε ηερλνινγίεο- 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην LAMS θαη ε θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ηνπο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  
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Ξίλαθαο 97  Αιιαγή ηερλνινγηθή ππνζηήξημεο γηα ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο: 
Ρερλνινγίεο ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύληαη γηα πξώηε θνξά  

 

 

Δηθόλα 176 Αιιαγή ηερλνινγηθή ππνζηήξημεο γηα ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο: 

Ρερλνινγίεο ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύληαη γηα πξώηε θνξά  
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 4. Δλζσκαηψζαηε 

θάπνην λέν Δθπαηδεπηηθφ Ξφξν ζην  Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θαηά ηε ζρεδίαζε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS ζε ζρέζε κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2 ;  4Α.   Δάλ ελζσκαηψζαηε 

ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θάπνην λέν Δθπαηδεπηηθφ Ξφξν είηε αληηθαζηζηά είηε φρη, 

Δθπαηδεπηηθφ Ξφξν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2.    Κπνξείηε 

λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; Ξαξαθαιψ λα ηνπο αλαθέξεηε ζηα παξαθάησ 

πιαίζηα θεηκέλνπ. Δπίζεο εάλ ελζσκαηψλεηαη γηα πξψηε θνξά ηέηνηαο κνξθήο  Ξφξνο ζε 

Δθπαηδεπηηθφ ζαο Πελάξην ζεκεηψζηε ην ζην αληίζηνηρν πεδίν.  

   Ρα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ην εξψηεκα απηφ εκπίπηνπλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ή 

πξνζζήθε Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Δξσηήκαηα 1 θαη 2) θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθά κε ηελ 

Αηνκηθή Δξγαζία #2 (Δξψηεκα 3) πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ.  

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  5.  Πην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ LAMS, αιιάμαηε θάηη ζηνλ ηξφπν πνπ 

δηαηππψλεηε ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Πθνπνχο θαη Πηφρνπο /  Καζεζηαθά απνηειέζκαηα;  

5Α .  Δάλ αιιάμαηε θάηη ζηνλ ηξφπν πνπ δηαηππψλεηε ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Πθνπνχο θαη 

 Πηφρνπο /  ηα Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα θαηά ηε ζρεδίαζε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, 

ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2. Κπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν;  Αμηνπνηήζαηε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ Δξγαιείνπ γηα 

ην ζθνπφ απηφ; Κπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα παξαδείγκαηα; 

 

   Κφιηο 11,1 % πξαγκαηνπνίεζαλ αιιαγέο ζε φηη αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Πηόρσλ. 

   Απφ ηα πεδία αηηηνιφγεζεο ησλ αιιαγψλ απηψλ πξνέθπςε φηη ιφγνη πξνζαξκνγήο ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαζψο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ νδήγεζαλ ζηηο 

αιιαγέο απηέο. 

 

 

Ξίλαθαο 98 Ξνζνζηό αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ νξηζκνύ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πηόρσλ 
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Δηθόλα 177 Ξνζνζηό αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ νξηζκνύ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πηόρσλ 

 

 

 

Ξίλαθαο 99 Αηηηνιόγεζε αιιαγήο θαζνξηζκνύ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πηόρσλ 
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Δηθόλα 178 Αηηηνιόγεζε αιιαγήο θαζνξηζκνύ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πηόρσλ 

 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ  #2 θαη #4: 6. Θαηά ηελ Αηνκηθή 

Δξγαζία #4, αιιάμαηε θάηη ζηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθαηε ηνπο Οφινπο ζε ζρέζε κε 

ηελ Αηνκηθή Δξγαζία  #2; 

 

 

Ξίλαθαο 100 Ξνζνζηό αιιαγήο ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζπκκεηερόλησλ Οόισλ 
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Δηθόλα 179 Ξνζνζηό αιιαγήο ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζπκκεηερόλησλ Οόισλ 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 6Α .  Δάλ αιιάμαηε 

θάηη ζηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηε ηνπο Ππκκεηέρνληεο Οφινπο θαηά ηε ζρεδίαζε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο 

 #2. Κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; Αμηνπνηήζαηε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο 

ηνπ Δξγαιείνπ γηα ην ζθνπφ απηφ; Κπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα παξαδείγκαηα;   

 

 

Ξίλαθαο 101 Αηηηνιόγεζε ηεο αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ πεξηγξαθήο ησλ Ππκκεηερόλησλ Οόισλ 
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   Νη αιιαγέο ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ Οφισλ αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνγή απφ άιιν 

ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηελ παξνρή επηινγψλ  ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο. Νη 

ζπκκεηέρνληεο αμηνπνίεζαλ δηαζέζηκεο επηινγέο απφ ην Δξγαιείν κε ζηφρν λα παξέρνπλ 

επηινγέο ζηνπο Δθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή νκάδαο εξγαζίαο αιιά θαη 

πξνβιέπνληαο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  Ζ θαηαλνκή ησλ 

πνζνζηψλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

Δηθόλα 180 Αηηηνιόγεζε ηεο αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ πεξηγξαθήο ησλ Ππκκεηερόλησλ Οόισλ 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  7. Θαηά ηε ζρεδίαζε 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS αιιάμαηε θάηη ζηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηε κία  ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία # 2; 
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Ξίλαθαο 102 Ξνζνζηό αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ 

 

 

 

 

Δηθόλα 181 Ξνζνζηό αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:   7Α.  Δάλ αιιάμαηε 

θάηη ζηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηε κία ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ . Κπνξείηε 

λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; Αμηνπνηήζαηε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ Δξγαιείνπ 

γηα ην ζθνπφ απηφ;  Κπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα παξαδείγκαηα;  

 

Ξίλαθαο 103 Ξνζνζηά δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 
Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

Δηθόλα 182 Ξνζνζηά δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 
Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

Ρν 85,7% ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ αιιαγέο ζηε ξνή 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ δειψλεη φηη νξγαλώλεη γηα πξώηε θνξά ξνή 
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Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηέηνηαο κνξθήο. Ρν πνζνζηφ απηφ αθνξά 6 

ζπκκεηέρνληεο θαη εθθξάδεη ην 33,3% ηνπ δείγκαηνο. 

 

Ξίλαθαο 104 Ξνζνζηά νξγάλσζεο γηα πξώηε θνξά ηύπνπ ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

 

 

Δηθόλα 183 Ξνζνζηά νξγάλσζεο γηα πξώηε θνξά ηύπνπ ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα νη θαηαλνκέο ησλ πνζνζηψλ ζηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2 παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  
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Ξίλαθαο 105 Ξνζνζηά αιιαγώλ ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 184 Ξνζνζηά πεξηπηώζεσλ νξγάλσζεο γηα πξώηε θνξά ηέηνηαο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ αλά ηύπν ξνήο 
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Απφ ηα δεδνκέλα πξνέθπςαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηηο αιιαγέο ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Νη ιφγνη απηνί θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη ε 

θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ηνπο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζεί. 

 

Ξίλαθαο 106 Αηηηνιόγεζε αιιαγώλ ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

 

Δηθόλα 185 Αηηηνιόγεζε αιιαγώλ ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 
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   Ξξνέθπςαλ φκσο θαη ζπκβηβαζκνί ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη είλαη νη εμήο:  

1. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο ζπλζεθψλ κεηάβαζεο  κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο.  

2. Γελ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί θπθιηθή ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ λα 

απνηππψλεη ηελ αλάγθε επαλάιεςεο ησλ ίδησλ δηαδηθαζηψλ. 

3. Γελ είλαη δπλαηή ε κεηάβαζε ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζε δχν μερσξηζηέο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

 

Ξίλαθαο 107 Ξνζνζηά αηηηνιόγεζεο αιιαγώλ ζηε ξνή αλά ηύπν ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 
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Δηθόλα 186 Ξνζνζηά αηηηνιόγεζεο αιιαγώλ ζηε ξνή αλά ηύπν ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  8. Θαηά ηε 

ζρεδίαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS,  αιιάμαηε θάηη ζηνλ 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2;  

 

 

Ξίλαθαο 108 Ξνζνζηά αιιαγήο ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ζην LAMS 

 

 

 

Δηθόλα 187 Ξνζνζηά αιιαγήο ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ζην LAMS 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  8Α. Δάλ αιιάμαηε 

θάηη ζηνλ ηξφπν Αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ.  Κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα 

ην ιφγν; Αμηνπνηήζαηε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ Δξγαιείνπ γηα ην ζθνπφ απηφ; 

Κπνξείηε λα δψζεηε θάπνηα παξαδείγκαηα; 

   Απφ ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνέθπςε φηη νπζηαζηηθά δελ άιιαμε ν ηχπνο 

αμηνιφγεζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2. Νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αθνξνχλ ηα κέζα αμηνιφγεζεο αμηνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS. 

 

Ξίλαθαο 109  Ξνζνζηά κέζσλ αμηνιόγεζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

Δηθόλα 188 Ξνζνζηά κέζσλ αμηνιόγεζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 



343 

 

 

   Νη βαζηθνί ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηηο αιιαγέο ζηελ αμηνιφγεζε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS 

ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ αλίρλεπζε παξαλνήζεσλ απφ ηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο αμηνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο απφ ην Δξγαιείν θαη ε δεχηεξε ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ κέζσλ αμηνιφγεζεο φπσο νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

   Ρν 100% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ δειψλεη φηη αμηνπνηεί γηα πξώηε θνξά απηό ην κέζν αμηνιόγεζεο.  

   Ζ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ησλ κέζσλ αμηνιφγεζεο κε ηνπο ιφγνπο  αιιαγήο ηνπ κέζνπ θαη 

ηελ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ κέζνπ γηα πξψηε θνξά παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη 

ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

 

Ξίλαθαο 110 Αηηηνιόγεζε αιιαγώλ ζηελ αμηνιόγεζε/ αμηνιόγεζε γηα πξώηε θνξά απηνύ ηνπ 
ηξόπνπ αμηνιόγεζεο  
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Δηθόλα 189 Αηηηνιόγεζε αιιαγώλ ζηελ αμηνιόγεζε/ αμηνιόγεζε γηα πξώηε θνξά απηνύ ηνπ 
ηξόπνπ αμηνιόγεζεο  

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  9.  Θαηά ηε 

ζρεδίαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, θάλαηε 

ζπκβηβαζκνχο επεηδή δελ κπνξνχζαηε λα αλαπαξαζηήζεηε θάπνην ζηνηρείν ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ φπσο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2;  
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Ξίλαθαο 111 Ππκβηβαζκνί πνπ νθείινληαη ζε δπζθνιίεο αλαπαξάζηαζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  
 

 

 

Δηθόλα 190 Ππκβηβαζκνί πνπ νθείινληαη ζε δπζθνιίεο αλαπαξάζηαζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  9Α.  Πηελ πεξίπησζε 

πνπ θάλαηε ζπκβηβαζκνχο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2, θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS,  παξαθαιψ λα 

ηνπο πεξηγξάςεηε ζχληνκα εδψ. 

 

Πρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ: 

1. Νη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS νλνκάδνληαη ζχκθσλα κε 

ηελ ηερλνινγία ππνζηήξημήο ηνπο θαη φρη απφ ηνλ ηχπν ή ηε θχζε ηνπο.  

2. Γπζθνιία ζηελ πεξηγξαθή κίαο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηηο δηαζέζηκεο 

Γξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS. 

3. Γπζθνιία ζηελ αλαπαξάζηαζε θαζεγεην – θεληξηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

4. Κε ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ, δελ κπνξνχζε λα πεξηγξάθεη ζην 

εξγαιείν ε επίδεημε απφ ηνλ εθπαηδεπηή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ (ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο).  

 

Πρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο ξνήο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ: 

1. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο ζπλζεθψλ κεηάβαζεο  κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο.  

2. Γελ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί θπθιηθή ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ λα 

απνηππψλεη ηελ αλάγθε επαλάιεςεο ησλ ίδησλ δηαδηθαζηψλ. 

3. Γελ είλαη δπλαηή ε κεηάβαζε ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζε δχν μερσξηζηέο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  10. Ρη είδνπο 

αιιειεπηδξάζεηο ζπκβαίλνπλ ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζαηε θαηά 

ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #4;  
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Ξίλαθαο 112 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ ηύπσλ αιιειεπίδξαζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

Δηθόλα 191 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ ηύπσλ αιιειεπίδξαζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 11. Ξψο ζα 

ραξαθηεξίδαηε ην επίπεδν ησλ  αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ ζρεδηάζαηε θαηά ηελ Αηνκηθή 

Δξγαζία #4;  

 

Ξίλαθαο 113 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηνπ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS  

 

 

Δηθόλα 192 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ηνπ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS  
 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 12. Πην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, ηη είδνπο Γξαζηεξηφηεηεο 

πεξηιακβάλνληαη;  
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Ξίλαθαο 114 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηηο ζύγρξνλεο – αζύγρξνλεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS 

 

 

Δηθόλα 193 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηηο ζύγρξνλεο –αζύγρξνλεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ  #2 θαη #4:  13. πάξρνπλ  

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS;  

 
Ξίλαθαο 115 Ξνζνζηό ξνώλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ζπλεξγαηηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS 
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Δηθόλα 194 Ξνζνζηό ξνώλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ζπλεξγαηηθέο Δθπαηδεπηηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο ζην LAMS 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  13Α. Κπνξείηε λα 

νλνκάζεηε ηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζρεδηάζαηε ζην LAMS; 

   Ρν ζπγθεθξηκέλν Δξψηεκα αμηνπνηήζεθε σο δηαζθάιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ηνπ Δξσηήκαηνο 13. Όκσο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα θαηακεηξεζνχλ νη 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλά ξνή δξαζηεξηνηήησλ  γηα ηελ εμαγσγή πεξηζζφηεξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 14. Ξαξαθαιψ 

επηιέμηε φιεο εθείλεο ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζαηε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  
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Ξίλαθαο 116 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ θαηεγνξηώλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

 

Δηθόλα 195 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ θαηεγνξηώλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

  

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 15. Γηα θάζε 

θαηεγνξία απφ ηηο παξαπάλσ (εξψηεζε 14), παξαθαιψ λα νλνκάζεηε ηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ηεο ξνή πνπ ζρεδηάζαηε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  

   Ζ εξψηεζε απηή είρε ζηφρν λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαηάηαμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ψζηε λα ειεγρζεί ην απνηέιεζκα. Δληνπίζηεθαλ 

πεξηπηψζεηο ζη ηο νπνίεο δελ είρε επηιεγεί θάπνηα θαηεγνξία απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ελψ 
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ππήξραλ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Γελ θαηέζηε φκσο 

δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ν αθξηβήο αξηζκφο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε 

θαηεγνξία απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ψζηε λα αμηνπνηεζεί γηα ζχγθξηζε κε άιια 

απνηειέζκαηα.  

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 16. Ξαξαθαιψ 

επηιέμηε φινπο εθείλνπο ηνπ ηχπνπο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζη εξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζαηε ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS.  

 

Ξίλαθαο 117  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ ηύπσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

 

 

Δηθόλα 196 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ ηύπσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  17. Γηα θάζε ηχπν 

Γξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο παξαπάλσ (εξψηεζε 16), παξαθαιψ λα νλνκάζεηε ηηο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ηεο ξνή πνπ ζρεδηάζαηε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  

 

   Ζ εξψηεζε απηή είρε ζηφρν λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαηάηαμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ψζηε λα ειεγρζεί ην απνηέιεζκα. Δληνπίζηεθαλ 

πεξηπηψζεηο ζη ηο νπνίεο δελ είρε επηιεγεί θάπνηα θαηεγνξία απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ελψ 

ππήξραλ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Γελ θαηέζηε φκσο 

δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ν αθξηβήο αξηζκφο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε 

θαηεγνξία απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ψζηε λα αμηνπνηεζεί γηα ζχγθξηζε κε άιια 

απνηειέζκαηα.  

 

ΡΚΖΚΑ Β : Θαηαγξαθή γεληθώλ εληππώζεσλ από ηε ρξήζε ηνπ LAMS. 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  19. Δκπλεπζηήθαηε 

απφ θάπνην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ήηαλ δηαζέζηκν απφ ηε δεκφζηα ζπιινγή ηνπ 

Δξγαιείνπ LAMS; 

 

 

Ξίλαθαο 118 Θαηαλνκή πνζνζηώλ έκπλεπζεο από ηε ζπιινγή ξνώλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ LAMS 
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Δηθόλα 197 Θαηαλνκή πνζνζηώλ έκπλεπζεο από ηε ζπιινγή ξνώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ LAMS 
 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  19Α.   Πηελ 

πεξίπησζε πνπ εκπλεπζηήθαηε απφ θάπνην ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην απφ ηε 

ζπιινγή ηνπ Δξγαιείνπ: Σξεζηκνπνηήζαηε σο πεγή έκπλεπζεο ην ππάξρνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ή πηνζεηήζαηε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζε απηφ;  

   Θαη ζηηο 5 πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη εκπλεχζηεθαλ απφ ππάξρνπζα 

ξνή δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπιινγήο ηνπ LAMS αλέθεξαλ φηη επξφθεηην γηα ζπγθέληξσζε 

γεληθψλ ηδεψλ. 
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 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4:  19Β.  Αλ δελ 

αμηνπνηήζαηε θάπνηεο ηδέεο απφ ππάξρνληα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα, γηα πνην ιφγν ζπλέβε 

απηφ; 

 

Ξίλαθαο 119 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηνπο ιόγνπο κε έκπλεπζεο από ηε ζπιινγή ξνώλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 
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Δηθόλα 198 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηνπο ιόγνπο κε έκπλεπζεο από ηε ζπιινγή ξνώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 20 . Ππλεξγαζηήθαηε 

κε θάπνηνλ άιιν αληαιιάζζνληαο θάπνηεο απφςεηο ή Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα κέζα απφ ην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ;  Αλ δελ ζπλεξγαζηήθαηε κε θάπνηνλ νθείιεηαη ζε κε 

δηαζέζηκε επηινγή απφ ην Δξγαιείν;  

 

 

Ξίλαθαο 120 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 
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Δηθόλα 199 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

 

   Νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δε ζπλεξγάζηεθαλ κε θάπνηνλ γηα ηε ζπλεξγαηηθή ζρεδίαζε ηεο ξνήο 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, εμεγνχλ ζηα ζρφιηά ηνπο φηη δελ αλαδήηεζαλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κε άιινπο κέζα απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ. Πε κία πεξίπησζε  

πεξηγξάθεηαη φη η ζα ήηαλ επηζπκεηή κία πεξηνρή ζπδήηεζεο κε ηνπο ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο 

ψζηε λα πξνσζείηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 21. Ξφζν εχθνιν 

ήηαλ λα θαζνξίζεηε θαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε αιιαγέο γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ;  
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Ξίλαθαο 121 Θαηαλνκή πνζνζηώλ επηπέδνπ επθνιίαο γηα ηελ αιιαγή δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο 
ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

 

 

Δηθόλα 200 Θαηαλνκή πνζνζηώλ επηπέδνπ επθνιίαο γηα ηελ αιιαγή δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο 
ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 22.  Πε ηη βαζκφ 

θξίλεηε φηη ε δνκεκέλνο ηξφπνο πεξηγξαθήο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ην Δξγαιείν αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ζαο; 
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Ξίλαθαο 122 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηνλ βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ LAMS ζηηο αλάγθεο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο  

 

 

 

Δηθόλα 201 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηνλ βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ LAMS ζηηο αλάγθεο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο  

 

 

   

 Νη ιφγνη κε πιήξνπο αληαπφθξηζεο ηνπ LAMS ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθθξάδνπλ ζπκβηβαζκνχο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα εξσηήκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη θαηεγνξηνπνηνχληαη γηα ψζηε λα εμαρζνχλ αζξνηζηηθά ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηνπο ζπκβηβαζκνχο θαηά ηε ζρεδίαζε ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 
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   Ζ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ησλ ιφγσλ κε πιήξνπο αληαπφθξηζεο ηνπ LAMS ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

 

 

Ξίλαθαο 123 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ ιόγσλ κε αληαπόθξηζεο ηνπ LAMS  ζηηο αλάγθεο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο  
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Δηθόλα 202 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ ιόγσλ κε αληαπόθξηζεο ηνπ LAMS  ζηηο αλάγθεο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο  

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 23.   Ξφζν 

ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ζπγγξαθηθή θαζνδήγεζε θαη νη ππνζηεξηθηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ην Δξγαιείν;  

 

 

Ξίλαθαο 124 Θαηαλνκή πνζνζηώλ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο από ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε 
ζην πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο ηνπ LAMS 
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Δηθόλα 203  Θαηαλνκή πνζνζηώλ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο από ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε 

ζην πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο ηνπ LAMS 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 23Α. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ είζηε πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνο/ε, κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ηνπο 

ιφγνπο; 

   Νη ιφγνη κε πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζην πεξηβάιινλ 

ζπγγξαθήο ηνπ LAMS εθθξάδνπλ ζπκβηβαζκνχο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα 

εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη θαηεγνξηνπνηνχληαη γηα ψζηε λα εμαρζνχλ αζξνηζηηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ζπκβηβαζκνχο θαηά ηε ζρεδίαζε ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

  Ζ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ησλ ιφγσλ κε επαξθνχο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ θαζνδήγεζε θαη 

ππνζηήξημε ζην πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο ηνπ LAMS παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα 

πνπ αθνινπζνχλ.  
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Ξίλαθαο 125 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ ιόγσλ ηεο κε ηθαλνπνίεζεο από ηελ θαζνδήγεζε θαη 

ππνζηήξημε ζην πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο ηνπ LAMS 

 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 24.   Ζ δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS είρε θάπνην αληίθηππν  ζηελ πξνζέγγηζε ζαο ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ;  

 

 

Ξίλαθαο 126 Θαηαλνκή πνζνζηώλ αληίθηππνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο ζην LAMS ζηελ 
πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 
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Δηθόλα 204 Θαηαλνκή πνζνζηώλ αληίθηππνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο ζην LAMS ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ 

 

 

   Νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην αληίθηππν πνπ ζεσξνχλ φηη είρε ην LAMS 

ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ αθνξνχλ θπξίσο 

ηελ ελζάξξπλζε έληαμεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ηελ 

ελζάξξπλζε σο πξνο ην ζρεδηαζκφ πην δπλακηθψλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο νξγάλσζεο ηεο ξνήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβ άιινλ 

ηνπ.  Υζηφζν ππήξμε κία πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αλαθέξζεθε φηη ελψ πξνηηκψκελν ζεκείν 

εθθίλεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ απνηεινχζαλ νη Δθπαηδεπηηθνί Πηφρνη, εληνχηνηο ζην 

LAMS  ε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ Δθπαηδεπηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ απνηέιεζε βαζηθφ παξάγνληα ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ.  

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 25.   Ζ δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS είρε θάπνην αληίθηππν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηε;  
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Ξίλαθαο 127 Θαηαλνκή πνζνζηώλ αληίθηππνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο ζην LAMS ζηελ 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε  

 

 

 

 

Δηθόλα 205 Θαηαλνκή πνζνζηώλ αληίθηππνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο ζην LAMS ζηελ 

Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

 

  

   Νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην αληίθηππν πνπ ζεσξνχλ φηη είρε ην LAMS 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζή ηνπο αθνξνχλ θπξίσο ηελ ελζάξξπλζε έληαμεο 

ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηελ ελζάξξπλζε σο πξνο ην 
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ζρεδηαζκφ πην επέιηθησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνπλ πηζαλέο 

δπζθνιίεο.     

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 26.  Ρη δπλαηφηεηεο 

πξνζθέξεη ην Δξγαιείν απηφ πνπ δελ ζαο πξνζθέξνληαη απφ ηα Δξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαηε σο ηψξα γ ηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ;  

 

 

 

Ξίλαθαο 128 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηα νθέιε από ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ζην LAMS 
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Δηθόλα 206 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηα νθέιε από ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ζην LAMS 

 

 

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 27. Αλ ν νξγαληζκφο 

ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε πηνζεηνχζε ην Δξγαιείν, ηη επηπηψζεηο ζα είρε ζηνλ εξγαζηαθφ 

ζαο θφξην; Θεσξείηε φηη απηφο ν θφξηνο αληηζηαζκίδεηαη απφ ηα νθέιε πνπ ζα είραηε; 

Ξφζν πξφζπκνη ζα ήζαζηαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε;  

 

 

Ξίλαθαο 129 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηελ πξνζπκία έληαμεο ηνπ LAMS ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή 
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Δηθόλα 207 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηελ πξνζπκία έληαμεο ηνπ LAMS ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή 

 

 

   Ρν 88,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη πξφζπκν λα εληάμεη ην LAMS ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

πξαθηηθή θαη ζεσξεί φηη ηα νθέιε απφ απηή ηελ ελέξγεηα ζα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ ελδερφκελν 

θφξην πνπ ζα πξνθχςεη. Υο ζεκαληηθφηεξα νθέιε αλαθέξνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο 

ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε λέεο ηερλνινγίεο ζε κία ςεθηαθή επνρή.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Δξώηεκα Δξσηεκαηνινγίνπ Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2 θαη #4: 28.  Ρη ζπκβνπιέο ζα 

δίλαηε ζε ζπλαδέιθνπο ζαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Δξγαιείν απηφ; 

 

   Ζ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ ησλ ζπκβνπιψλ πνπ ζα έδηλαλ ζε ζπλαδέιθνπο πνπ πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην LAMS παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα πνπ αθνινπζνχλ.  
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Ξίλαθαο 130 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηηο ζπκβνπιέο πξνο όζνπο επηζπκνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην LAMS 
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Δηθόλα 208 Θαηαλνκή πνζνζηώλ γηα ηηο ζπκβνπιέο πξνο όζνπο επηζπκνύλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην LAMS 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

   Νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα εθθξάδνπλ θαη ζπκβηβαζκνχο 

πνπ δελ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη γηα ψζηε λα εμαρζνχλ αζξνηζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ζπκβηβαζκνχο 

θαηά ηε ζρεδίαζε ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 
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6.4  Έιεγρνο αμηνπηζηίαο  – ζεκαληηθώλ ζπζρεηίζεσλ – 
αλεμαξηεζίαο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

   Ν βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο γηα  ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί έρεη νξηζηεί 

α=0,05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Αξρηθά γίλεηαη έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ ζπγθξίζεηο. Ζ αμηνπηζηία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 

άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ηνπ αθνχ απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ (Κπισλάο 2002).  

   Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ αμηνπνηνχληαη νη παξαθάησ κέζνδνη:  

 

 Αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο.  

Ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο αθνξά ην θαηά πφζν νη κεηξήζεηο ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ έλα δείγκα ζπκκεηερφλησλ εμαθνινπζνχλ λα 

παξαηεξνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ νκνηφηεηαο απφ άπεηξα φκνηα δείγκαηα. Ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ζα ππνινγηζηεί γηα η ηο θιίκαθεο εθείλεο ηνπ Αξρηθνύ 

Δξσηεκαηνινγίνπ φπνπ είλαη εθηθηφ κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ Cronbach a.  

 

 Κεηαμύ βαζκνινγεηώλ αμηνπηζηία. 

   Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο η ίζεηαη δήηεκα ππνθεηκεληθήο βαζκνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην θαη είλαη αλάγθε λα ππνινγίζνπκε ηελ αμηνπηζηία 

κεηαμχ ησλ βαζκνινγεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζηα εξσηήκαηα ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

Αξρηθνύ Δξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίδεηαη ε κεηαμχ βαζκνινγεηψλ αμηνπηζηία κέζσ ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε Kendal W θαη φπνπ πξνθχπηνπλ ζηαηηζη ηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο 

αθνινπζεί ε δηεμαγσγή ηνπ Sign test ψζηε ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα λα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε άιια απνηειέζκαηα.     

   Αθνινπζεί ν έιεγρνο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ ζπζρεηίζεσλ  - εμαξηήζεσλ. Θαζψο νη 

θιίκαθεο πνπ αμηνπνηνχληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα κεηξνχλ θαηεγνξηθέο  κεηαβιεηέο 

αθνινπζείηαη κεζνδνινγία ηχπνπ δηαρσξηζηηθήο αλάιπζεο ζηελ πεξίπησζε ζχγθξηζεο 

δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ηχπνπ ζύγθξηζεο εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ ζηελ πεξίπησζε 

ζχγθξηζεο ησλ ίδησλ κεηαβιεηψλ.   

   Νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

 Κέζνδνο x2 (chi - square). 

Ζ κέζνδνο απηή αμηνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο εμάξηεζεο κεηαμχ 

θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ ή δηαηαθηηθψλ θαη θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ φπνπ ζηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε νη δηαηαθηηθέο κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη σο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο κε πνιιά 

επίπεδα.  
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   Κε ηε κέζνδν x2 ειέγρνληαη πίλαθεο δεδνκέλσλ. Ζ κέζνδνο απηή ειέγρεη ηελ ππφζεζε φηη 

νη γξακκέο θαη νη ζηήιεο ηνπ πίλαθα πνπ παξηζηάλνπλ δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο είλαη 

αλεμάξηεηεο. Ζ ηηκή πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ χπαξμε ζηαηηζη ηθήο ζεκαληηθά εμάξηεζεο είλαη  ηηκή 

ζεκαληηθφηεηαο (Asymp. Sig.). Πηελ πεξίπησζε πνπ Asymp. Sig.<0,05, δειαδή ε η ηκή 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρεη νξηζηεί, νη 

κεηαβιεηέο ηεο γξακκήο θαη ηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα εμαξηώληαη ε κία από ηελ άιιε.  

 

  Ππζρέηηζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ θαηά Spearman. 

   Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ x2  ζα αθνινπζεί έιεγρνο ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ απηψλ 

ησλ κεηαβιεηψλ κέζσ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε Spearman rho αθνχ πξφθεηηαη γηα 

θαηεγνξηθέο θαη δηαηαθηηθέο ηηκέο. Ρα φξηα ηνπ δείθηε θπκαίλνληαη απφ -1 έσο +1. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο απηφο είλαη πςειφο θαη ζεη ηθφο, ζεκαίλεη φη η φζν απμάλνληαη νη ηηκέο 

κίαο κεηαβιεηήο απμάλνληαη θαη νη ηηκέο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο. Νη κεηαβιεηέο ζεσξείηα η φη η 

κεηαβάιινληαη αληηζηξφθσο αλάινγα φηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη πςειή θαη αξλεηηθή.   

 

 Ρ-test δύν δεηγκάησλ. 

   Ζ ηερληθή απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ κέζσλ ηηκψλ κεηαβιεηψλ αλά επίπεδν 

θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο ψζηε λα εμεηάζεη ηηο ηπρφλ δηαθνξέο ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο κίαο 

κεηαβιεηήο αλά επίπεδν θαηεγνξηθή κεηαβιεηήο. Ρν Ρ-test ππνζέηεη φη η νη κέζεο η ηκέο αλά 

επίπεδν θαηεγνξίαο είλαη ίζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ Sig.<0,05, δειαδή ε ηηκή ζεκαληηθφηεηαο 

είλαη κηθξφηεξε απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρεη νξηζηεί, ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ κέζσλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο αλά επίπεδν 

θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο.  

 

 Κέζνδνο ζύγθξηζεο εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ. 

   Ζ κέζνδνο απηή αμηνπνηείηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο φηαλ ηα 

δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην δείγκα είηε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο είηε κεηά απφ 

θάπνηα  παξέκβαζε. Ν έιεγρνο πνπ ελδείθλπηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν έιεγρνο 

McNemar φπνπ ειέγρεη ηελ ηζφηεηα ησλ πεξηζψξησλ πηζαλνηήησλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ  

Sig.<0,05, ζεκαίλεη φηη ε πηζαλφηεηα λα παξαηεξεζεί έλα ελδερφκελν ζηε κία θαηάζηαζε δελ 

είλαη ίζε κε ηελ πηζαλφηεηα λα παξαηεξεζεί ην δεχηεξν ελδερφκελν ζηελ δεχηεξε θαηάζηαζε.  
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6.4.1 Αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο  

 

 Αμηνπηζηία θιίκαθαο κέηξεζεο ζύλζεηεο κεηαβιεηήο «Πηάζε πξνο ηνπο 

Ζ/». 

    Ζ κεηαβιεηή ζηάζε πξνο ηνπο Ζ/  απνηειεί κία ζύλζεηε κεηαβιεηή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο  4 ηνπ 

Αξρηθνχ Δξσηεκαηνινγίνπ κε η ηο αιιαγέο πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνέθππηαλ απφ ηε 

ζρεδίαζε Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  Ζ θιίκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο ζχλζεηεο κεηαβιεηήο ζηάζε πξνο ηνπο Ζ/ ειέγρεηαη 

σο πξνο ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο κέζσ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε Cronbach 

a. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ξίλαθαο 131 Γείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (Cronbach a)  γηα ηελ θιίκαθα 

κέηξεζεο ηεο ζύλζεηεο κεηαβιεηήο : Πηάζε πξνο ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο 

 

 

   Ν δείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο (a = 0,869) αθνύ είλαη 

κεγαιύηεξνο από 0,7.  

    Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα η ηο 

επηκέξνπο κεηαβιεηέο ηεο ζχλζεηεο κεηαβιεηήο ζηάζε πξνο ηνπο Ζ/.  

 

Summary  Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3,478 2,444 3,944 1,500 1,614 ,202 18 

 

Ξίλαθαο 132 Ξεξίιεςε πεξηγξαθηθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηώλ ηεο 

ζύλζεηεο κεηαβιεηήο: Πηάζε πξνο ηνπο Ζ/  
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Αλαιπηηθφηεξα ν πίλαθαο ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε άιθα γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

ζχλζεηεο κεηαβιεηήο ζηάζε πξνο ηνπο Ζ/ είλαη ν εμήο: 

Πηάζε πξνο ηνπο Ζ/  Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Ζ εξγαζία κε ηνπο ε/π είλαη 

επράξηζηε θαη πξνζθέξεη 

πνιιά εξεζίζκαηα. 

58,89 42,928 ,637 ,857 

Ζ κάζεζε γχξσ απφ 

δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο 

ε/π είλαη ελδηαθέξνπζα 

δηαδηθαζία γηα κέλα. 

58,78 45,830 ,574 ,863 

Νη ε/π είλαη βαξεηνί θαη δελ 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

58,89 44,575 ,678 ,859 

Θα ήζεια λα εξγάδνκαη φζν 

ην δπλαηφλ ιηγφηεξν κε 

ηνπο ε/π. 

59,28 40,448 ,532 ,863 

Κνπ αξέζεη λα δηαβάδσ θαη 

λα ζπδεηψ κε άιινπο 

ζρεηηθά κε ηνπο ε/π. 

59,72 37,389 ,789 ,847 

Λνκίδσ φηη νη ε/π είλαη πνιχ 

εχθνινη ζηε ρξήζε ηνπο. 
59,61 43,428 ,436 ,865 

Ρν λα εξγάδνκαη κε ε/π κνπ 

πξνθαιεί λεπξηθφηεηα. 
58,94 42,173 ,622 ,857 

Έρσ αξθεηή απηνπεπνίζεζε 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηψ ρσξίο 

άγρνο ηνπο ε/π. 

59,11 45,987 ,309 ,869 

Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ηνπο ε/π γηαηί θνβάκαη φηη 

ζα θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ 

δε ζα είκαη ζε ζέζε λα 

δηνξζψζσ. 

59,11 44,810 ,564 ,861 

Απνθεχγσ ηνπο ε/π γηαηί 

δελ αηζζάλνκαη νηθεία γηα 

λα ηνπο ρξεζηκνπνηψ. 

58,72 47,507 ,302 ,869 

Αηζζάλνκαη απνπληθηηθά 

φηαλ πξνζπαζψ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ε/π. 

58,67 47,882 ,313 ,869 

Γελ κπνξψ λα ζθεθηψ 

θάπνην ηξφπν ψζηε λα 
58,94 43,350 ,497 ,862 



375 

 

Πηάζε πξνο ηνπο Ζ/  Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

αμηνπνηήζσ ηνπο ε/π ζηελ 

εξγαζία κνπ. 

Σξεζηκνπνηψ ζπάληα ε/π. 58,67 49,176 -,083 ,874 

Ζ εξγαζία ζηνλ ε/π 

απνηειεί αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη 

απνκνλψλεη ην άηνκν απφ 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

60,00 41,294 ,533 ,862 

Ρν γεγνλφο φηη νη 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ ε/π έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα κέιε κίαο 

θνηλσλίαο λα 

απνμελψλνληαη. 

60,17 42,735 ,409 ,869 

Νη ε/π κπνξνχλ λα κνπ 

πξνζθέξνπλ νηθνλνκία 

ρξφλνπ θαη νξγάλσζε ζηελ 

εξγαζία κνπ κε απνηέιεζκα 

λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηά κνπ. 

59,06 44,291 ,523 ,861 

Νη ε/π είλαη απαξαίηεηα 

εξγαιεία ζηελ εξγαζία θαη 

ηελ εθπαίδεπζε. 

58,94 45,232 ,535 ,862 

Ζ θαηάξηηζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ/Δθπαηδεπηψλ 

ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο 

ε/π. 

58,89 43,046 ,740 ,854 

 

Ξίλαθαο 133 Ξίλαθαο ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε Cronbach a  γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

ζύλζεηεο κεηαβιεηήο: Πηάζε πξνο ηνπο Ζ/  
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 Αμηνπηζηία θιίκαθαο κέηξεζεο ζύλζεηεο κεηαβιεηήο «Γεμηόηεηεο 

ηερλνινγηώλ ΡΔ». 

 

   Ζ κεηαβιεηή Γεμηόηεηεο ηερλνινγηώλ ΡΔ απνηειεί κία ζύλζεηε κεηαβιεηή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο 5  ηνπ 

Αξρηθνχ Δξσηεκαηνινγίνπ κε η ηο αιιαγέο πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνέθππηαλ απφ ηε 

ζρεδίαζε Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Ζ θιίκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο ζχλζεηεο κεηαβιεηήο Γεμηφηεηεο ηερλνινγηψλ ΡΔ 

ειέγρεηαη σο πξνο ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο κέζσ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε 

Cronbach a. 

 

Ξίλαθαο 134 Γείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (Cronbach a)  γηα ηελ θιίκαθα 

κέηξεζεο ηεο ζύλζεηεο κεηαβιεηήο Γεμηόηεηεο Ρερλνινγηώλ ΡΔ 

 

Ν δείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο (a = 0,690) αθνύ είλαη 

θνληά ζην 0,7.  Θα κπνξνχζε λα ππάξμεη βειηίσζε ηνπ δείθηε εάλ δηαγξαθφηαλ ην ζρεηηθφ 

εξψηεκα γηα ηηο Ξξνζνκνηψζεηο. Ζ δηφξζσζε απηή καο δίλεη a=0,715. 

 Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο επηκέξνπο 

κεηαβιεηέο ηεο ζχλζεηεο κεηαβιεηήο Γεμηφηεηεο ηερλνινγηψλ ΡΔ. 

 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 2,354 ,667 3,778 3,111 5,667 1,190 11 

 
Ξίλαθαο 135 Ξεξίιεςε πεξηγξαθηθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηώλ ηεο 

ζύλζεηεο κεηαβιεηήο: Γεμηόηεηεο Ρερλνινγηώλ ΡΔ 
 

Αλαιπηηθφηεξα ν πίλαθαο ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε άιθα γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

ζχλζεηεο κεηαβιεηήο Γεμηφηεηεο ηερλνινγηψλ ΡΔ είλαη ν εμήο: 
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Γεμηόηεηεο 

ηερλνινγηώλ ΡΔ 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Δηθνληθφ 

καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ (π.ρ. 

Moodle, Lams) 

23,22 28,418 ,538 ,639 

Αλαδήηεζε κέζσ 

δηαδηθηχνπ (π.ρ. 

κεραλέο 

αλαδήηεζεο, 

portals) 

22,11 33,869 ,176 ,690 

Ξξνζνκνηώζεηο 

(π.ρ. MATLAB, 

LOGO) 

24,67 31,059 ,124 ,715 

Ξξνζνκνίσζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ (π.ρ. 

Civilization, Sims 

City) 

24,33 30,588 ,186 ,699 

Δηθνληθνί θφζκνη 

(π.ρ. Second Life, 

Active Worlds) 

24,44 26,144 ,635 ,614 

Γηαδξαζηηθνί 

πίλαθεο (π.ρ. 

Smart board) 

25,22 32,183 ,187 ,690 

Τεθηαθά 

νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα (π.ρ. 

ςεθηαθή θάκεξα, 

ζπζθεπέο 

αλαπαξαγσγήο 

mp4) 

22,39 28,605 ,508 ,644 

Ρειεδηάζθεςε 

(π.ρ. Skype, 

Saba 

Centra,Yugma) 

23,50 26,971 ,423 ,653 

Δθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ (π.ρ. 

Γαία, 21 ελ πισ) 

24,11 27,869 ,347 ,670 

Θηλεηέο ή 

αζχξκαηεο 
22,17 31,794 ,433 ,668 
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Γεμηόηεηεο 

ηερλνινγηώλ ΡΔ 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

ζπζθεπέο (π.ρ. 

Pda, notebook, 

θηλεηφ 

ηειέθσλν) 

Αμηνιφγεζε κέζσ 

ε/π (π.ρ. 

Δξσηεκαηνιφγηα 

πνιιαπιήο 

επηινγήο, 

ινγηζκηθά Hot 

potatoes, 

Articulation 

Quizmaker) 

22,72 29,859 ,381 ,663 

 

Ξίλαθαο 136 Ξίλαθαο ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε Cronbach a  γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

ζύλζεηεο κεηαβιεηήο: Γεμηόηεηεο Ρερλνινγηώλ ΡΔ 

 

 

 Αμηνπηζηία θιίκαθαο κέηξεζεο ζύλζεηεο κεηαβιεηήο «Γεμηόηεηεο βαζηθώλ 

ηερλνινγηώλ». 

 

   Ζ κεηαβιεηή Γεμηόηεηεο βαζηθώλ ηερλνινγηώλ» απνηειεί κία ζύλζεηε κεηαβιεηή 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο 5 

ηνπ Αξρηθνχ Δξσηεκαηνινγίνπ κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηε ζρεδίαζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Ζ θιίκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο ζχλζεηεο κεηαβιεηήο Γεμηφηεηεο βαζηθψλ 

ηερλνινγηψλ ειέγρεηαη σο πξνο ηελ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο κέζσ 

ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε Cronbach a. 

Ν δείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ( a = 0,781) αθνύ είλαη 

κεγαιύηεξνο από 0,7.   

 

 

                            

 
 

 
 



379 

 

   

 

 
 

Ξίλαθαο 137  Γείθηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηα (Cronbach a)  γηα ηελ θιίκαθα 
κέηξεζεο ηεο ζύλζεηεο κεηαβιεηήο: Γεμηόηεηεο βαζηθώλ ηερλνινγηώλ 

 

 Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο επηκέξνπο 

κεηαβιεηέο ηεο ζχλζεηεο κεηαβιεηήο Γεμηφηεηεο βαζηθψλ ηερλνινγηψλ. 

 

Ξίλαθαο 138 Ξεξίιεςε πεξηγξαθηθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηώλ ηεο 

ζύλζεηεο κεηαβιεηήο: Γεμηόηεηεο βαζηθώλ ηερλνινγηώλ 

 

Αλαιπηηθφηεξα ν πίλαθαο ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε άιθα γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

ζχλζεηεο κεηαβιεηήο Γεμηφηεηεο βαζηθψλ ηερλνινγηψλ είλαη ν εμήο: 

 

Γεμηόηεηεο 

βαζηθώλ 

ηερλνινγηώλ 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Ζιεθηξνληθά 

βηβιία (π.ρ. 

Camtasia, Booklet 

Creator) 

20,44 39,203 ,668 ,733 

Podcasts (π.ρ. BB 

Flashback) 
21,56 44,144 ,449 ,763 

Newsfeeds (π.ρ. 

RSS) 
21,44 46,732 ,228 ,788 

Blogs (π.ρ. 

Blogger, 

WordPress) 

19,94 46,761 ,464 ,765 
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Γεμηόηεηεο 

βαζηθώλ 

ηερλνινγηώλ 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Wikis (π.ρ. 

Google wikis, 

Dokuwiki) 

20,33 48,588 ,115 ,801 

Forums (π.ρ. 

Google  Forums, 

Forumotion) 

19,28 48,918 ,331 ,776 

Ινγηζκηθά γηα 

ειεθηξνληθφ 

θάθειν E-

portfolio (π.ρ. 

Pebble Pad) 

21,50 41,441 ,458 ,762 

Δξγαιεία 

θαηαζθεπήο 

λνεηηθψλ ραξηψλ 

(π.ρ. Cmap, Idea 

Pad) 

21,33 44,706 ,425 ,765 

Δξγαιεία 

ζπλεξγαηηθήο 

δεκηνπξγίαο 

εγγξάθσλ (π.ρ. 

Google docs, 

Writeboard) 

21,22 39,595 ,671 ,733 

Ινγηζκηθά 

παξνπζηάζεσλ 

(π.ρ. MS-

PowerPoint, 

Articulate 

Presenter, 

Camtasia) 

19,56 45,085 ,318 ,778 

Απνζήθεο 

Καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ 

(π.ρ. MERLOT, 

edusource) 

21,72 39,271 ,774 ,723 

 

Ξίλαθαο 139 Ξίλαθαο ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε Cronbach a  γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο 

ζύλζεηεο κεηαβιεηήο: Γεμηόηεηεο βαζηθώλ ηερλνινγηώλ 
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6.4.2 Κεηαμύ βαζκνινγεηώλ αμηνπηζηία  

 

Γηα ηηο θιίκαθεο κέηξεζεο ππνθεηκεληθήο βαζκνιφγεζεο, ν θαηαιιειφηεξνο δείθηεο ειέγρνπ 

αμηνπηζη ίαο είλαη ν κε παξακεηξηθφο δείθηεο Kendal W  πνπ ειέγρεη ηε ζπκθσλία κεηαμχ 

θξηηψλ. 

 

 Αμηνπηζηία κεηαμύ βαζκνινγεηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε 

Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ από ηερλνινγηθό Δξγαιείν.  

 

 

 

 

Ξίλαθαο 140  Ξίλαθαο ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε Kendal W  γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ  από Ρερλνινγηθό Δξγαιείν 

 

 

   Ρν Mean Rank ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ πίλαθα εθθξάδεη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ πέληε 

κεηαβιεηψλ.  Αλ μεθηλήζνπκε απφ ηελ πςειφηεξε ζέζε ζηε ρακειφηεξε ζα έρνπκε:  

1ε Αλαβάζκηζε θαη πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

2ε  Αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. 

3ε  Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ/ Δθπαηδεπηψλ.  

4ε Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. 

5ε Ξξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο. 
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   Ν δείθηεο W = 0,221 < 1  παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθή δηαθνξά ζηελ ππνθεηκεληθή 

ηεξάξρεζε ησλ θξηηώλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

Asymp. Sig =0,003 <0,05.  

  Απηφ πνπ κέλεη είλαη λα επηβεβαηψζνπκε ην θαηά πφζν ε ζεηξά θαηάηαμεο είλαη ζσζηή. Γηα λα 

ην πεηχρνπκε εμεηάδνπκε ηε ζπζρέηηζή ηνπο ζε δεχγε κε ην sign test. 

 

Ξίλαθαο 141  Sign test γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ  από 

Ρερλνινγηθό Δξγαιείν 

 

 

   Απφ ην sign test  δελ παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά δεχγνο. 

Ππγθξίλνληαο ηα δεχγε κεηαμχ ηνπο πξνθχπηεη επαγσγηθά φηη νη ζέζεηο έρνπλ σο εμήο:  

1ε ζέζε κεηαβιεηέο: Αλαβάζκηζε θαη πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο , 

Αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ, Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ ξεπεξηνξίνπ 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ/ Δθπαηδεπηψλ. 

2ε ζέζε κεηαβιεηέο: Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, Ξξνψζεζε θαη ππνζηήξημε 

ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

 

 Αμηνπηζηία κεηαμύ βαζκνινγεηώλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ζρεηηθά κε 

ηελ ηερλνινγία ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

   Ρν Mean Rank ζηνλ παξαθάησ πίλαθα εθθξάδεη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ εθηά κεηαβιεηψλ.  

Αλ μεθηλήζνπκε απφ ηελ πςειφηεξε ζέζε ζηε ρακειφηεξε ζα έρνπκε:  

1ε Λα είλαη θαηάιιειε ε Ρερλνινγία απηή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  
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2ε Νη Δθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ Ρερλνινγία απηή νπνπδήπνηε - 

νπνηεδήπνηε.  

3ε Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο απηήο λα κελ απαηηείηαη αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Ρερλνινγηθνχ πξντφληνο αιιά λα δηαη ίζεηαη δσξεάλ. 

4ε Λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο Ρερλνινγίαο απηήο κε 

Δθπαηδεπνκέλνπο.  

5ε Λα ππάξρεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

Ρερλνινγία ψζηε λα κπνξέζεη λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια.  

6ε Ζ Ρερλνινγία απηή λα είλαη απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο.  

7ε Λα ππάξρεη αληίζηνηρν ηερλνινγηθφ πξντφλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηε ί λα αληηθαηαζηαζεί 

ην παξφλ. 

 

                 

Ξίλαθαο 142 Ξίλαθαο ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε Kendal W  γηα ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ 

ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
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Ν δείθηεο W = 0,133 <<1  παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ππνθεηκεληθή 

ηεξάξρεζε ησλ θξηηώλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

Asymp. Sig =0,026 <0,05.  

 

Απηφ πνπ κέλεη είλαη λα επηβεβαηψζνπκε ην θαηά πφζν ε ζεηξά θαηάηαμεο είλαη ζσζηή. Γηα λα 

ην πεηχρνπκε εμεηάδνπκε ηε ζπζρέηηζή ηνπο ζε δεχγε κε ην sign test. 

 

 

Ξίλαθαο 143 Sign test  γηα ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία 

ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
 

 

    

   Απφ ην sign test  δελ παξνπζηάδνληαη ζηαηηζη ηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά δεχγνο  κε 

εμαίξεζε ην δεύγνο: Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο απηήο λα κελ απαηηείηαη 

αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ρερλνινγηθνύ πξντόληνο αιιά λα δηαηίζεηαη δσξεάλ - Λα 

ππάξρεη αληίζηνηρν ηερλνινγηθό πξντόλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα 

αληηθαηαζηαζεί ην παξόλ πνπ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 0,008 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε πξψηε κεηαβιεηή πξνεγείηαη ηεο δεχηεξεο.  

   Ππγθξίλνληαο ηα δεχγε κεηαμχ ηνπο πξνθχπηεη επαγσγηθά φηη νη ζέζεηο έρνπλ σο εμήο:  

1ε Λα είλαη θαηάιιειε ε Ρερλνινγία απηή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο απηήο λα κελ απαηηείηαη 

αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ρερλνινγηθνχ πξντφληνο αιιά λα δηαηίζεηαη δσξεάλ , Νη 

Δθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ Ρερλνινγία απηή νπνπδήπνηε- 

νπνηεδήπνηε, Λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο Ρερλνινγίαο απηήο κε 

Δθπαηδεπνκέλνπο.  

2ε Λα ππάξρεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

Ρερλνινγία ψζηε λα κπνξέζεη λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια, Ζ Ρερλνινγία απηή λα είλαη απφ η ηο 

πην δηαδεδνκέλεο, Λα ππάξρεη αληίζηνηρν ηερλνινγηθφ πξντφλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα 

αληηθαηαζηαζεί ην παξφλ.  
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 Αμηνπηζηία κεηαμύ βαζκνινγεηώλ γηα ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε από ηελ ΡΔ.  

   Νη ζπκκεηέρνληεο ηεξάξρεζαλ ηα νθέιε απφ ηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε 

ζην Αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην.  Νη κέζεο θαηαηάμεηο ησλ νθειψλ απφ ηελ ΡΔ θαζψο θαη ν 

δείθηεο Kendal W παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

        

Ξίλαθαο 144 Ξίλαθαο ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε Kendal W  γηα ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε από ηελ 

ΡΔ 

 

   Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο κέζεο θαηάηαμεο (Mean Rank)  ησλ νθειψλ απφ ηελ ΡΔ ε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ δηακνξθψλεηαη έρεη σο εμήο:  

1ε ζέζε: Γηακνηξαζκφο ηεο γλψζεο θαη ζπλεξγαζία αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο,  
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2ε ζέζε: Κεγαιχηεξν θάζκα επηινγψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ην ξπζκφ ηεο 

κάζεζεο  

3ε ζέζε: Ξξφζβαζε νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ζε Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο . 

4ε ζέζε: Δλαιιαθηηθά κνληέια εθπαίδεπζεο. 

5ε ζέζε: Δλεξγή κάζεζε κέζσ αιιειεπηδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πνιπκεζηθψλ πφξσλ . 

6ε ζέζε: Ππκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο ηεο γλψζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο κάζεζεο . 

7ε ζέζε: Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζία ζε κία ςεθηαθή επνρή θαη 

αλαθαιππηηθή κάζεζε  ζε εηθνληθνχο θφζκνπο/ πεξηβάιινληα. 

8ε ζέζε: Δπθαηξίεο γηα αλαζηνραζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ζε πξνζσπηθνχο καζεζηαθνχο 

ρψξνπο. 

9ε ζέζε: Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε δηακνξθσηηθψλ αμηνινγήζεσλ . 

 

   Ν δείθηεο W = 0,229 <<1  παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ππνθεηκεληθή 

ηεξάξρεζε ησλ θξηηώλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

Asymp. Sig =,000 <<0,05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Απηφ πνπ κέλεη είλαη λα επηβεβαηψζνπκε ην θαηά πφζν ε ζεηξά θαηάηαμεο είλαη ζσζηή. Γηα λα 

ην πεηχρνπκε εμεηάδνπκε ηε ζπζρέηηζή ηνπο ζε δεχγε κε ην sign test. 

 

 

Ξίλαθαο 145 Sign test  γηα ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε από ηελ ΡΔ 

 

 

   Απφ ην sign test  δελ παξνπζηάδνληαη ζηαηηζη ηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά δεχγνο  κε 

εμαίξεζε ην δεύγνο : Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο απηήο λα κελ απαηηείηαη 

αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ρερλνινγηθνύ πξντόληνο αιιά λα δηαηίζεηαη δσξεάλ - Λα 

ππάξρεη αληίζηνηρν ηερλνινγηθό πξντόλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα 

αληηθαηαζηαζεί ην παξόλ πνπ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 0,008 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε πξψηε κεηαβιεηή πξνεγείηαη ηεο δεχηεξεο.  
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    Ππγθξίλνληαο ηα δεχγε κεηαμχ ηνπο πξνθχπηεη επαγσγηθά φηη νη ζέζεηο έρνπλ σο εμήο: 

1ε ζέζε: Γηακνηξαζκφο ηεο γλψζεο θαη ζπλεξγαζία αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο,  Κεγαιχηεξν 

θάζκα επηινγψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ην ξπζκφ ηεο κάζεζεο  Ξξφζβαζε 

νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ζε Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο , Δλαιιαθηηθά κνληέια εθπαίδεπζεο. 

2ε  ζέζε: Δλεξγή κάζεζε κέζσ αιιειεπηδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πνιπκεζηθψλ πφξσλ , 

Ππκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο ηεο γλψζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο κάζεζεο , Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα 

ηε δσή θαη ηελ εξγαζία ζε κία ςεθηαθή επνρή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε  ζε εηθνληθνχο 

θφζκνπο/ πεξηβάιινληα, Δπθαηξίεο γηα αλαζηνραζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ζε πξνζσπηθνχο 

καζεζηαθνχο ρψξνπο, Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε δηακνξθσηηθψλ αμηνινγήζεσλ. 

 

 

 

6.4.3  Πύγθξηζε κέζσλ ηηκώλ ζύλζεησλ κεηαβιεηώλ αλά επίπεδν 

θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο : T-test δύν δεηγκάησλ 
 

  Πηελ παξάγξαθν απηή γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αμηνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

κε ηηο ζχλζεηεο κεηαβιεηέο πνπ εθθξάδνπλ ηε ζηάζε πξνο ηνπο Ζ/, ην επίπεδν εμνηθείσζεο 

κε ηερλνινγίεο πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ ΡΔ θαη κε βαζηθέο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. 

   Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ αμηνπνηείηαη ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο T-test. Ζ 

ηερληθή απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ κέζσλ ηηκώλ κεηαβιεηώλ αλά επίπεδν 

θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο ψζηε λα εμεηάζεη ηηο ηπρφλ δηαθνξέο ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο 

ζχλζεηεο κεηαβιεηήο αλά επίπεδν θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο.  
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 Πύγθξηζε Πηάζεο πξνο ηνπο Ζ/, Γεμηνηήησλ ΡΔ θαη Γεμηνηήησλ βαζηθώλ 

ηερλνινγηώλ κε Αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο γηα πξώηε θνξά ζηηο Αληηθαηαζηάζεηο 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

 

   Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δελ ππάξρνπλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα πξψηε θνξά ζηηο αληηθαηαζηάζεηο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ δελ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνο ηνπο 

Ζ/, θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο βαζηθέο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηηο ηερλνινγίεο 

ππνζηήξημεο ΡΔ. 

  

 
  Λ Mean Std. 

Deviation 

t df Sig 

(2-

taile

d) 

Πηάζε πξνο 

ηνπο Ζ/ 

Αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αληηθαηαζηάζεθαλ 

ΛΑΗ 

 

 

 

7 

 

 

 

3,4762 

 

 

 

,42355 

 

 

 

,16349 

 

 

 

6 

 

 

 

,790 

 

ΝΣΗ 

1 3,111     

Γεμηφηεηεο 

ηερλνινγηψλ 

ΡΔ 

Αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αληηθαηαζηάζεθαλ 

ΛΑΗ 

 

 

 

7 

 

 

 

2,2078 

 

 

 

,57187 

 

 

 

-,850 

 

 

 

6 

 

 

 

,428 

 

ΝΣΗ 

1 2,7273     

Γεμηφηεηεο  

βαζηθψλ 

ηερλνινγηψλ  

Αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αληηθαηαζηάζεθαλ 

 

 

 

7 

 

 

 

2,1429 

 

 

 

,36197 

 

 

 

-1,022 

 

 

 

6 

 

 

 

,346 
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  Λ Mean Std. 

Deviation 

t df Sig 

(2-

taile

d) 

ΛΑΗ 

ΝΣΗ 1 2,5385     

 

Ξίλαθαο 146   T –test   γηα ηε ζύγθξηζε ησλ κεηαβιεηώλ Πηάζεο πξνο ηνπο Ζ/, Γεμηνηήησλ 
ΡΔ θαη Γεμηνηήησλ βαζηθώλ ηερλνινγηώλ κε ηα επίπεδα ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο 

Αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο γηα πξώηε θνξά ζηηο Αληηθαηαζηάζεηο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

   Θαζψο γηα ην επίπεδν ΝΣΗ  θάζε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ππάξρεη κία κφλν απάληεζε δελ 

ππάξρεη λφεκα πεξαηηέξσ αλάιπζεο.  

 

 Πύγθξηζε Πηάζεο πξνο ηνπο Ζ/, Γεμηνηήησλ ΡΔ θαη Γεμηνηήησλ βαζηθώλ 

ηερλνινγηώλ κε Αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο γηα πξώηε θνξά ζηηο Ξξνζζήθεο 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

   Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δελ ππάξρνπλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα πξψηε θνξά ζηηο πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ δελ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνο ηνπο 

Ζ/, θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο βαζηθέο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηηο ηερλνινγίεο 

ππνζηήξημεο ΡΔ. 

 

  Λ Mean Std. 

Deviation 

t Df Sig 

(2-

taile

d) 

Πηάζε πξνο 

ηνπο Ζ/ 

Αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνζηέζεθαλ ζην LAMS 

ΛΑΗ 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3,5556 

 

 

 

 

,20031 

 

 

 

 

1,922 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

,195 

ΝΣΗ 1 3,1111     
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  Λ Mean Std. 

Deviation 

t Df Sig 

(2-

taile

d) 

Γεμηφηεηεο 

ηερλνινγηψλ 

ΡΔ 

Αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνζηέζεθαλ ζην LAMS 

ΛΑΗ 

 

 

3 

 

 

2,5455 

 

 

,24052 

 

 

-,555 

 

 

2 

 

 

,590 

ΝΣΗ 1 2,7273     

Γεμηφηεηεο 

βαζηθψλ 

ηερλνινγηψλ 

Αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνζηέζεθαλ ζην LAMS 

ΛΑΗ 

 

 

3 

 

 

 

2,3590 

 

 

 

,59750 

 

 

 

-,260 

 

 

 

2 

 

 

 

,819 

 

ΝΣΗ 1 2,5385     

 
Ξίλαθαο 147   T –test   γηα ηε ζύγθξηζε ησλ κεηαβιεηώλ Πηάζεο πξνο ηνπο Ζ/, Γεμηνηήησλ 

ΡΔ θαη Γεμηνηήησλ βαζηθώλ ηερλνινγηώλ κε ηα επίπεδα ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο 

Αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο γηα πξώηε θνξά ζηηο Ξξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 
Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

   Θαζψο γηα ην επίπεδν ΝΣΗ  θάζε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ππάξρεη κία κφλν απάληεζε δελ 

ππάξρεη λφεκα πεξαηηέξσ αλάιπζεο.  

 

 Πύγθξηζε Πηάζεο πξνο ηνπο Ζ/, Γεμηνηήησλ ΡΔ θαη Γεμηνηήησλ βαζηθώλ 

ηερλνινγηώλ κε Αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο γηα πξώηε θνξά ζηηο αιιαγέο 

ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ ίδηα Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

 

   Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δελ ππάξρνπλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα πξψηε θνξά ζηηο αιιαγέο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

ίδησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS δελ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε 

κε ηε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνο ηνπο Ζ/, θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο βαζηθέο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο θαη ηηο ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο ΡΔ. 
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  Λ Mean Std. 

Deviation 

t df Sig (2-

tailed) 

Πηάζε πξνο 

ηνπο Ζ/ 

Αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο γηα 

πξψηε θνξά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο  

πνπ ζηηο νπνίεο 

αληηθαηαζηάζεθε ε 

ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε ζην 

LAMS. 

ΛΑΗ 

 

 

 

 

12 

3,4861 ,39221 ,116 16 ,909 

ΝΣΗ 6 
3,4630 ,41821 ,113 9,527 ,912 

Γεμηφηεηεο 

ηερλνινγηψλ 

ΡΔ 

Αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο γηα 

πξψηε θνξά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο  

πνπ ζηηο νπνίεο 

αληηθαηαζηάζεθε ε 

ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε ζην 

LAMS. 

ΛΑΗ 

 

 

12 

2,4621 ,55698 1,23

1 

16 ,236 

 

ΝΣΗ 

 

 

 

6 
2,1364 ,46265 1,31

3 

12,006 ,214 

Γεμηφηεηεο 

βαζηθψλ 

ηερλνινγηψλ 

Αμηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο γηα 

πξψηε θνξά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο  

πνπ ζηηο νπνίεο 

αληηθαηαζηάζεθε ε 

ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε ζην 

LAMS. 

 

ΛΑΗ 

 

 

12 

 

2,3974 ,49942 ,269 16 ,791 



392 

 

  Λ Mean Std. 

Deviation 

t df Sig (2-

tailed) 

ΝΣΗ 6 
2,3205 ,70403 ,239 7,613 ,817 

 

Ξίλαθαο 148  T –test   γηα ηε ζύγθξηζε ησλ κεηαβιεηώλ Πηάζεο πξνο ηνπο Ζ/, Γεμηνηήησλ 
ΡΔ θαη Γεμηνηήησλ βαζηθώλ ηερλνινγηώλ κε ηα επίπεδα ηεο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο 

Αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο γηα πξώηε θνξά ζηηο αιιαγέο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ ίδηα 
Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

 

 

   Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ Γεμηνηήησλ ζηηο ΡΔ , ησλ 

δεμηνηήησλ βαζηθψλ ηερλνινγηψλ, ηεο ζηάζεο πξνο ηνπο Ζ/ γηα ηα επίπεδα ησλ εμαξηεκέλσλ 

θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ  θαζψο Sig >0,05.  

 

 

6.4.4  Έιεγρνο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο εμάξηεζεο – Κέζνδνο  x2  

(chi - square) 

 
   Γηα ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εθθξάδνπλ ηηο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ 

δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα εθπαίδεπζεο ζα αμηνπνηεζεί ε κέζνδνο x2 . 

   Ζ κέζνδνο απηή αμηνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο εμάξηεζεο κεηαμχ 

θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ ή δηαηαθηηθψλ θαη θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ φπνπ ζηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε νη δηαηαθηηθέο κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη σο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο κε πνιιά 

επίπεδα.  

   Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ x2  ζα αθνινπζεί έιεγρνο ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ απηψλ 

ησλ κεηαβιεηψλ κέζσ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε Spearman rho αθνχ πξφθεηηαη γηα 

θαηεγνξηθέο θαη δηαηαθηηθέο ηηκέο.  
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6.4.4.1 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο 

 

    Νη αληηθαηαζηάζεηο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ έκπλεπζεο θαη ιφγσ 

ζπκβηβαζκψλ/ δπζθνιηψλ ζην LAMS αλαιχνληαη μερσξηζηά. Θαζψο ππήξμαλ πεξηπηψζεηο πνπ 

νη ζπκκεηέρνληεο δηέζεηαλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο δεκηνπξγήζεθε κία λέα 

κεηαβιεηή «Γηδαθηηθή εκπεηξία».  Νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο απηή νξίζηεθαλ σο ε κέγηζηε 

εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο. Ν έιεγρνο ηεο εμάξηεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα: αξρηθά ειέγρεηαη ε 

εμάξηεζή ηνπο απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζπλνιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 

αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο κε αμηνπνίεζε ηεο ζηαηηζη ηθήο κεζφδνπ x2 (chi- square). 

 

- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ ιόγσ έκπλεπζεο από ην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 

αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο.  

 

Ξίλαθαο 149 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ ιόγσ έκπλεπζεο από ην 
Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία  

 

 

   Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία.  
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   Πηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη  ε εμάξηεζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ ιφγσ έκπλεπζεο ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο. 

 

 

 

Ξίλαθαο 150 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ ιόγσ έκπλεπζεο από ην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
 

 

   Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ  ιφγσ έκπλεπζεο ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  
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Ξίλαθαο 151  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ ιόγσ έκπλεπζεο από ην 
Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

 

   Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ  ιφγσ έκπλεπζεο ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  
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Ξίλαθαο 152  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ ιόγσ έκπλεπζεο από ην 
Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ  Ρξηηνβάζκηα  Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 153  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ ιόγσ έκπλεπζεο από ην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο  

 

 

   Θαζψο πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ ιφγσ έκπλεπζεο 

απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα θαη ζηνπο Άιινπο 

ηνκείο Δθπαίδεπζεο ππνινγίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κέζσ ηνπ δείθηε 

Spearman rho. 

 

 

 
Ξίλαθαο 154  Έιεγρνο ζπζρέηηζεο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ 

έκπλεπζεο ζην Ξεξηβάιινλ  ηνπ LAMS κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα θαη ζε 

Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο  
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   Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πςειή αξλεηηθή ζπλάθεηα κεηαμύ 

ησλ κεηαβιεηώλ Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ έκπλεπζεο - 

Ρξηηνβάζκηα εκπεηξία - Άιινο ηνκέαο εκπεηξία. Απηφ ζεκαίλεη φηη  ζπκκεηέρνληεο κε 

κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηνπο ηνκείο απηνχο ηείλνπλ λα κελ αληηθαζηζηνχλ Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ιφγσ έκπλεπζεο απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Δπίζεο παξαηεξείηαη πςειή 

ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Ρξηηνβάζκηα εκπεηξία - Άιινο ηνκέαο εκπεηξία. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φζν κεγαιχηεξε εκπεηξία θαηαγξάθεηαη γηα ηελ Ρξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηφζν 

θαηαγξάθεηαη θαη ηελ εκπεηξία ζε άιιν ηνκέα.  

   Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ θαηαζθεπάδνπκε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο πνζνζηψλ πξηπηψζεσλ 

αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ έκπλεπζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  

αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία.  

 

 

 

Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ 

έκπλεπζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 83,3% 0% 16,7% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 50% 0% 16,7% 33,3% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο. 83,3% 16,7% 0% 0% 0% 

 

 
Ξίλαθαο 155  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ έκπλεπζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη 

δηδαθηηθή εκπεηξία 
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Δηθόλα 209  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ έκπλεπζεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη 

δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 

- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ  Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/  δπζθνιηώλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη από ηε  δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο. 

 

Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ ειέγρεηαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ πεξηπηψζεσλ 

ζηηο νπνίεο ππήξμαλ αληηθαηαζηάζεηο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζπγθξηηηθά κε ηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη νθείινληαη ζε ζπκβηβαζκνχο θαη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο.

Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.
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Ξίλαθαο 156  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/  δπζθνιηώλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία  

 

   Ξαξαηεξψληαο ηελ ηνκή ησλ πεδίσλ Likelihood Ratio- Asymp. Sig. (2- sided) 

παξαηεξνχκε φηη ελδέρεηαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο (Λ=18) λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή εμάξηεζε (0,034 <0,05) κεηαμχ ησλ Αληηθαηαζηάζεσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  

ιφσ ζπκβηβαζκψλ/ δπζθνιηψλ θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Έηζη αλαιχνπκε  ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη εθαξκφδνπκε θαη πάιη ηνλ έιεγρν  x2  γηα ηηο 

Αληηθαηαζηάζεηο ιφγσ ζπκβηβαζκψλ ζην LAMS θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία. 
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Ξίλαθαο 157 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/  δπζθνιηώλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
 

 

 

   Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ ζπκβηβαζκψλ/ δπζθνιηψλ ζην LAMS θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  



402 

 

 

 

 

Ξίλαθαο 158  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/  δπζθνιηώλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
 

 

   Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ ιφγ σ ζπκβηβαζκψλ/ 

δπζθνιηψλ ζην LAMS θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 
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Ξίλαθαο 159 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/  δπζθνιηώλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 
εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

   Θαζψο πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ ιφγσ ζπκβηβαζκψλ 

δπζθνιηψλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα θαη 

Δθπαίδεπζε ππνινγίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κέζσ ηνπ δείθηε Spearman 

rho. 
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Ξίλαθαο 160  Έιεγρνο ζπζρέηηζεο αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ 
ζπκβηβαζκώλ/  δπζθνιηώλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

 

   Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πςειή αξλεηηθή ζπλάθεηα κεηαμύ 

ησλ κεηαβιεηώλ Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ ζπκβηβαζκώλ 

/δπζθνιηώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS - Ρξηηνβάζκηα εκπεηξία.  Απηφ ζεκαίλεη φηη  

ζπκκεηέρνληεο κε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηείλνπλ λα κελ 

αληηθαζηζηνχλ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ζπκβηβαζκψλ /δπζθνιηψλ ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS.  
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Ξίλαθαο 161   Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/  δπζθνιηώλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 
εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο  

 

 

   Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ν πίλαθαο θαηαλνκήο πνζνζηψλ αληηθαηάζηαζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ ζπκβηβαζκψλ/δπζθνιηψλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  

αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία.  
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Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ 

ζπκβηβαζκώλ δπζθνιηώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία. 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο. 

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία. 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 75% 0% 25% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 75% 0% 25% 0% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 75% 0% 25% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο. 50% 25% 0% 25% 0% 

 

Ξίλαθαο 162  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/δπζθνιηώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  αλά ηνκέα 
Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 

Δηθόλα 210 Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/δπζθνιηώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  αλά ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο.

Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.
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- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο.  

 

 

 

Ξίλαθαο 163   Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 
δηδαθηηθή εκπεηξία  

 

 

   Γελ ππάξρεη ζηαηηζη ηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο θαηλνηνκίαο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ  

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή  

Δξγαζία #2. Αθνινπζεί ν έιεγρνο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο εμάξηεζεο ησλ θαηλνηφκσλ 

αληηθαηαζηάζεσλ αλά δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηνκέα Δθπαίδεπζεο.  
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Ξίλαθαο 164  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 
δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 165  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 166  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 167  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 
δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο  

 

 

 

   Ξαξαηεξψληαο ηελ ηνκή ησλ πεδίσλ Likelihood Ratio- Asymp. Sig. (2- sided) 

παξαηεξνχκε φηη ελδέρεηαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο (Λ=18) λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή εμάξηεζε (0,044<0,05) κεηαμχ ηεο Αμηνπνίεζεο γηα πξψηε θνξά Δθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο ζην  LAMS θαη ηεο 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Έηζη αλαιχνπκε  ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη 

εθαξκφδνπκε θαη πάιη ηνλ έιεγρν  x2  γηα ηελ Αμηνπνίεζεο γηα πξψηε θνξά Δθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία.  

 

   Θαζψο πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ειέγρεηαη ε ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ κέζσ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε Spearman rho.  
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Ξίλαθαο 168  Έιεγρνο ζπζρέηηζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά γηα  ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο  

 

 

 

πάξρεη πςειή αξλεηηθή ζπλάθεηα κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ Άιινο ηνκέαο εκπεηξία –  

Αμηνπνίεζε δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ε 

δηδαθηηθή εκπεηξία ζε άιινπο ηνκείο νη ζπκκεηέρνληεο ηείλνπλ λα κελ αμηνπνηνχλ γηα πξψηε 

θνξά ηελ Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα πνπ αληηθαζηζηά άιιε ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή 

Δξγαζία #2 ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  

Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ν πίλαθαο θαηαλνκήο πνζνζηψλ αμηνπνίεζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα πξψηε θνξά ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα η ηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο ζπγθξηηηθά κε ηε ξνή ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2   

αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία.  

 

 

Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα πξώηε 

θνξά ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

αληηθαηέζηεζαλ άιιεο ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2. 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία. 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο. 

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία. 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 83,3% 0% 16,7% 0% 0% 
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Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα πξώηε 

θνξά ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

αληηθαηέζηεζαλ άιιεο ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2. 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία. 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο. 

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία. 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 50% 0% 16,7% 33,3% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 66,7% 33,3% 25% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο. 83,3% 16,7% 0% 25% 0% 

 

 

Ξίλαθαο 169  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αμηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
γηα πξώηε θνξά ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο 

ζπγθξηηηθά κε ηε ξνή ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2  αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία 

 

 

 

Δηθόλα 211   Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αμηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
γηα πξώηε θνξά ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο 

ζπγθξηηηθά κε ηε ξνή ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2  αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο.

Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.
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Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ πεξηγξάθεη ηα 

πνζνζηά ζρεηηθά κε ηηο αληηθαηαζηάζεηο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  αλά δηδαθηηθή εκπεηξία:  

 

 Γηδαθηηθή εκπεηξία. 

Αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

Γελ έρσ  

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο. 

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία. 

Αληηθαηαζηάζεηο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

έκπλεπζεο ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS. 

33,3% 0% 33,3% 33,3% 0% 

Αληηθαηαζηάζεηο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

ζπκβηβαζκψλ  ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  

0% 25% 50% 25% 0% 

Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο πνπ 

αληηθαηέζηεζε άιιε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, γηα 

πξψηε θνξά. 

33,3% 0% 33,3% 33,3% 0% 

 

Ξίλαθαο 170   Θαηαλνκή πνζνζηώλ ζρεηηθά κε ηηο αληηθαηαζηάζεηο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  

αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 
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Δηθόλα 212  Θαηαλνκή  πνζνζηώλ ζρεηηθά κε ηηο αληηθαηαζηάζεηο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  
αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 

 

6.4.4.2 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ησλ πξνζζεθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 

θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο   

 

 

   Γελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ πξνζζεθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαζψο ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη φηη ε ηηκή Sig 

> 0,05 φπσο έρεη νξηζηεί ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο έξεπλαο. 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Αμηνπνίεζε Γξαζη. πνπ 

αληηθαηέζηεζε άιιε 

ζην LAMS,  γηα πξψηε 

θνξά .

Αληηθαηαζηάζεηο Δθπ. 

Γξαζη. ιφγσ 

ζπκβηβαζκψλ ζην 

LAMS.

Αληηθαηαζηάζεηο Δθπ. 

Γξαζη. ιφγσ 

έκπλεπζεο ζην LAMS.

Γελ έρσ εκπεηξία ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.
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- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ησλ πξνζζεθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία  θαη ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο. 

 

 

 
Ξίλαθαο 171  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ησλ πεξηπηώζεσλ πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία  
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Ξίλαθαο 172  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 173  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 174   Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 175   Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο 
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Ξξνζζήθε λέσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξνζηέζεθαλ θαη δελ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο ηεο Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2. 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 100% 0% 0% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 75% 0% 0% 25% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 50% 25% 25% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο. 50% 25% 0% 25% 0% 

 

Ξίλαθαο 176  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ πξνζζήθεο λέσλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 

Δηθόλα 213  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ πξνζζήθεο λέσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο.

Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.
Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.
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- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο.  

 

 

 

 
Ξίλαθαο 177  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 
εκπεηξία 



423 

 

 

Ξίλαθαο 178  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 
γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

   Πηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν δείθηεο x2 γηαηί φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ αμηνπνίεζαλ γηα πξψηε θνξά Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ απηέο πνπ πξνζηέζεθαλ 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS δε δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ππλεπψο ε 

κεηαβιεηή γηα ηελ Ξξσηνβάζκηα εκπεηξία γίλεηαη ζηαζεξά.  
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Ξίλαθαο 179  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 180  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 
εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 181  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο Αμηνπνίεζεο δξαζηεξηόηεηαο γηα πξώηε θνξά 

γηα  ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 
εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο  

 

 

   Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ δελ πξνθχπηεη ζηαηηζη ηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο αμηνπνίεζεο γηα 

πξψηε θνξά ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζηέζεθαλ απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία.  

   Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ν πίλαθαο θαηαλνκήο πνζνζηψλ αμηνπνίεζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα πξψηε θνξά ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα η ηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ θαη δελ αληηθαζηζηνχλ θάπνηεο ζπγθξηηηθά κε ηε ξνή ηεο 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2  αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία.  
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Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα πξώηε 

θνξά ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξνζηέζεθαλ θαη δελ αληηθαηέζηεζαλ άιιεο ηεο Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2. 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία. 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο. 

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία. 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 100% 0% 0% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 66,7% 0% 0% 33,3% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 33,3% 33,3% 33,3% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο. 66,7% 0% 0% 33,3% 0% 

 

Ξίλαθαο 182  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ Αμηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

γηα πξώηε θνξά ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ ζην LAMS 
αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

  

 

Δηθόλα 214  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ Αμηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

γηα πξώηε θνξά ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζηέζεθαλ ζην LAMS 
αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο.

Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.
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Ππλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζζήθεο  Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS αλά δηδαθηηθή εκπεηξία πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Γηδαθηηθή εκπεηξία 

Αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

Ξξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθψλ  

Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

33,3% 0% 33,3% 33,3% 0% 

Αμηνπνίεζε γηα πξψηε θνξά 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξνζηέζεθαλ ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS.  

0% 25% 50% 25% 0% 

 
Ξίλαθαο 183  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ζην LAMS  αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

Δηθόλα 215  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ πξνζζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
ζην LAMS  αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Αμηνπνίεζε Γξαζη. πνπ 

πξνζηέζεθε ζην LAMS,  

γηα πξψηε θνξά.

Ξξνζζήθεο Δθπ.Γξαζη. 

Πην LAMS.

Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.



429 

 

6.4.4.3 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ησλ αιιαγώλ ζηε ξνή 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο 

 

 

- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ νξγάλσζε ξνήο 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία  αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο.  

 

 

Ξίλαθαο 184  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ νξγάλσζε ξνήο 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία  
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Ξίλαθαο 185  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ νξγάλσζε ξνήο 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ 
Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 186  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ νξγάλσζε ξνήο 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

Ξίλαθαο 187  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ νξγάλσζε ξνήο 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 188 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ νξγάλσζε ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο 
Δθπαίδεπζεο  

 

 

 

 

   Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηε ζε  ησλ 

αιιαγψλ ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. 

   Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ν πίλαθαο θαηαλνκήο πνζνζηψλ αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ 

νξγάλσζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS ζπγθξηηηθά κε 

ηε ξνή ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2  αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία.  
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Αιιαγή ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS ζπγθξηηηθά κε 

ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2. 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 71,4% 14,3% 14,3% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 42,9% 14,3% 14,3% 28,6% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 71,4% 28,6% 0% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο. 85,7% 14,3% 0% 0% 0% 

 

Ξίλαθαο 189  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ηεο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS αλά δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηνκέα Δθπαίδεπζεο  

 

 

 

 

Δηθόλα 216  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ηεο ξνήο 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS αλά δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηνκέα Δθπαίδεπζεο  

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο.

Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.
Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.
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- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νξγάλσζε 

ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο.  

 

 

Ξίλαθαο 190   Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νξγάλσζε 

ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 
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Ξίλαθαο 191  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νξγάλσζε 

ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 
ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

Ξίλαθαο 192  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νξγάλσζε 

ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε  
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Ξίλαθαο 193  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νξγάλσζε 

ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 
ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

Ξίλαθαο 194  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νξγάλσζε 
ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε 

Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο  
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   Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζη ηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ησλ αιιαγψλ ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο.  

   Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ν πίλαθαο θαηαλνκήο πνζνζηψλ θαηλνηνκίαο ηεο 

αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS ζπγθξηη ηθά κε ηε ξνή ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2  αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία.  

 

 

Ν ηύπνο ηεο  ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS νξγαλώλεηαη γηα πξώηε θνξά από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο  

 NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 66,7% 16,7% 16,7% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 50% 16,7% 0% 33,3% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο. 83,3% 16,7% 0% 0% 0% 

 

Ξίλαθαο 195  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ θαηλνηνκίαο ζηελ νξγάλσζε ξνήο 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη 
δηδαθηηθή εκπεηξία 

 



438 

 

 

Δηθόλα 217 Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ θαηλνηνκίαο ζηελ νξγάλσζε ξνήο 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη 

δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

   Ππλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ αλά δηδαθηηθή εκπεηξία πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Γηδαθηηθή εκπεηξία 

Αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο. 

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία. 

Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

νξγάλσζεο ηεο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ  

Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

28,5% 14,2% 28,5% 28,5% 0% 

Αμηνπνίεζε γηα πξψηε θνξά 

ηνπ ηχπνπ ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζρεδηάζηεθε 

33,3% 16,7% 16,7% 33,3% 0% 

0% 50% 100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο.

Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα 

εκπεηξία.
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 Γηδαθηηθή εκπεηξία 

Αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο. 

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία. 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία. 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  

 

Ξίλαθαο 196  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγώλ ζηελ νξγάλσζε ξνήο 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

Δηθόλα 218 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγώλ ζηελ νξγάλσζε ξνήο 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Αμηνπνίεζε ηνπ ηχπνπ 

ξνήο ζην LAMS, γηα 

πξψηε θνξά.

Αιιαγή νξγάλσζεο ηεο 

ξνήο Δθπ.Γξαζη. ζην 

LAMS.

Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.
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6.4.4.4 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ησλ αιιαγώλ ζηελ πεξηγξαθή 

ησλ ζπκκεηερόλησλ Οόισλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο 

 

 

- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

Ππκκεηερόλησλ Οόισλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 

θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο.  

 

 

 

Ξίλαθαο 197  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ πεξηγξαθή ησλ 
Ππκκεηερόλησλ Οόισλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 
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Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζη ηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε  ησλ 

αιιαγψλ ζηελ  πεξηγξαθή ησλ Ππκκεηερφλησλ Οφισλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη ηεο 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. 

Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ν πίλαθαο θαηαλνκήο πνζνζηψλ αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ 

πεξηγξαθήο ησλ Ππκκεηερφλησλ Οφισλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS ζπγθξηηηθά κε ηε ξνή ηεο 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2  αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία.  

 

 Γηδαθηηθή εκπεηξία 

Αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

Αιιαγή ηεο πεξηγξαθήο ησλ 

Ππκκεηερφλησλ Οφισλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

66,7% 33,3% 0% 0% 0% 

 

Ξίλαθαο 198  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ζηελ πεξηγξαθή ησλ Ππκκεηερόλησλ 
Οόισλ αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

Δηθόλα 219 Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ζηελ πεξηγξαθή ησλ Ππκκεηερόλησλ 
Οόισλ αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Αιιαγή πεξηγξαθήο 

Ππκκεηερφλησλ Οφισλ 

ζην LAMS.

Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.
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Ξίλαθαο 199 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ πεξηγξαθή ησλ Ππκκεηερόλησλ 

Οόισλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 200  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ πεξηγξαθή ησλ 
Ππκκεηερόλησλ Οόισλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 201  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ πεξηγξαθή ησλ 
Ππκκεηερόλησλ Οόισλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 202  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

Ππκκεηερόλησλ Οόισλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο 
Δθπαίδεπζεο  

 

 

   Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ αιιαγψλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

Ππκκεηερφλησλ Οφισλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο αλά 

ηνκέα Δθπαίδεπζεο. 

   Ππλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

Ππκκεηερφλησλ Οφισλ αλά δηδαθηηθή εκπεηξία πξνθχπηνπλ ηα εμήο  : 
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Αιιαγή ηνπ ηξόπνπ πεξηγξαθήο ησλ Ππκκεηερόλησλ Οόισλ 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή 

Δξγαζία #2 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 100% 0% 0% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 100% 0% 0% 0% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 100% 0% 0% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 

 
Ξίλαθαο 203  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ πεξηγξαθήο ησλ 

Ππκκεηερόλησλ Οόισλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή 
εκπεηξία 

 

 

Δηθόλα 220  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ηνπ ηνπ ηξόπνπ πεξηγξαθήο ησλ 
Ππκκεηερόλησλ Οόισλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο.

Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.
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6.4.4.5 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ησλ αιιαγώλ ζηε ξνή 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 
δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο 

 

 

- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ νξηζκό ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Πηόρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο.  

 

 

Ξίλαθαο 204  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ νξηζκό ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Πηόρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

   Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ αιιαγψλ ζηνλ νξηζκφ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. 
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  Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη:  

 

 Γηδαθηηθή εκπεηξία 

Αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

Αιιαγή ηεο πεξηγξαθήο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

0% 50% 50% 0% 0% 

 

Ξίλαθαο 205  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ηεο πεξηγξαθήο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Πηόρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 

 

Δηθόλα 221 Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ηεο πεξηγξαθήο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Πηόρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 
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Ξίλαθαο 206  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ νξηζκό ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Πηόρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

Ξίλαθαο 207 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ νξηζκό ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Πηόρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 208  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ νξηζκό ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Πηόρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 209  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ νξηζκό ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Πηόρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο 

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ησλ αιιαγψλ ζηνλ νξηζκφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πηφρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο. 

Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη ν πίλαθαο θαηαλνκήο πνζνζηψλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ νξηζκνχ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ αλά ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία.  

 

 

Αιιαγή ηνπ ηξόπνπ νξηζκνύ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πηόρσλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία 

#2 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 50% 0% 50% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 100% 0% 0% 0% 0% 
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Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 100% 0% 0% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο 50% 50% 0% 0% 0% 

 

Ξίλαθαο 210  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ νξηζκνύ ησλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Πηόρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή 

εκπεηξία 

 

 

 

Δηθόλα 222 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ νξηζκνύ ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Πηόρσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή 
εκπεηξία 

 

 

 

6.4.4.6 Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ησλ αιιαγώλ ζηνλ ηξόπν 
Αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε 
δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο 

 

 

- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο.  

 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο.

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.
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Απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε 

κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν Αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αθνχ Sig >0,05 φπσο έρεη νξηζηεί ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

έξεπλαο.  

 

Ξίλαθαο 211  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 
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Ξίλαθαο 212  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε 

 

Ξίλαθαο 213  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε 

 

 

   Θαζψο πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο κεηαβιεηήο Αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ  απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

αθνχ Sig = 0,010 < 0,05,  αθνινπζεί ν έιεγρνο ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ηεο κεηαβιεηήο Αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε κέζσ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε Spearman rho. Γελ ππάξρεη φκσο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ. 

 

 



455 

 

Ξίλαθαο 214  Έιεγρνο ζπζρέηηζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

 

Ξίλαθαο 215  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 
 

 

Θαζψο πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο κεηαβιεηήο Αιιαγή ζηνλ ηξόπν 

αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ  από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, αθνχ Sig = 0,004 < < 0,05,  αθνινπζεί ν έιεγρνο ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ηεο 

κεηαβιεηήο Αιιαγή ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 

ζηελ Ρξηηνβάζκηα  Δθπαίδεπζε κέζσ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε Spearman rho. 
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Ξίλαθαο 216  Έιεγρνο ζπζρέηηζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

 

πάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ Αιιαγή ζηνλ 

ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπκκεηέρνληεο κε κεγαιχηεξε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηείλνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ Αιιαγ έο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

 

 
Ξίλαθαο 217  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο 
Δθπαίδεπζεο  

 

 

 

Αιιαγή ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ  Δθπαηδεπνκέλσλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία 

 

Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

1-3 

ρξόληα 

3-10 

ρξόληα 

10-15 

ρξόληα 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 
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Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

εκπεηξία εκπεηξία εκπεηξία εκπεηξία 

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 100% 0% 0% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 33,3% 0% 0% 66,7% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 33,3% 66,7% 0% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 

 

Ξίλαθαο 218  Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ  

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 
 

Δηθόλα 223 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ  
Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο

1-3 ρξφληα εκπεηξία

3-10 ρξφληα εκπεηξία

10-15 ρξφληα εκπεηξία
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- Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ηξόπνπ Αμηνιόγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο.  

 

 

Ξίλαθαο 219  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ηξόπνπ Αμηνιόγεζεο ησλ 
Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 

   Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ηξφπνπ Αμηνιφγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία.  

   Δπηπιένλ ε κέζνδνο x2 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα  ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο ηνπ ηξφπνπ Αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS απφ ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αθνχ φινη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ αιιαγέο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ δελ έρνπλ εκπεηξία ζηελ 

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Έηζη ε κεηαβιεηή δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε γίλεηαη ζηαζεξά.  
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Ξίλαθαο 220   Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ηξόπνπ Αμηνιόγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ξξσηνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε 

 

 

Ξίλαθαο 221  Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ηξόπνπ Αμηνιόγεζεο ησλ 
Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 
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Ξίλαθαο 222   Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ηξόπνπ Αμηνιόγεζεο ησλ 
Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

 

 

Ξίλαθαο 223   Έιεγρνο ζηαηηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ηξόπνπ Αμηνιόγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο 
Δθπαίδεπζεο  
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   Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ ηξφπνπ Αμηνιφγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο. 

Ππλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη ν πίλαθαο θαηαλνκήο πνζνζηψλ  αμηνπνίεζεο 

γηα  πξψηε θνξά ηνπ ηξφπνπ Αμηνιφγεζεο ησλ  Δθπαηδεπνκέλσλ πνπ θαζνξίζηεθε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία.  

 

 

 

Αμηνπνίεζε γηα  πξώηε θνξά ηνπ ηξόπνπ Αμηνιόγεζεο ησλ  

Δθπαηδεπνκέλσλ πνπ θαζνξίζηεθε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  

LAMS 

NAI 

Γηδαθηηθή εκπεηξία 

 Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

 

 

Ρνκέαο Δθπαίδεπζεο  

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 100% 0% 0% 0% 0% 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 50% 0% 0% 50% 0% 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 50% 50% 0% 0% 0% 

Άιινο ηνκέαο Δθπαίδεπζεο 50% 50% 0% 0% 0% 

 

Ξίλαθαο 224  Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αμηνπνίεζεο γηα  πξώηε θνξά ηνπ ηξόπνπ 

Αμηνιόγεζεο ησλ  Δθπαηδεπνκέλσλ πνπ θαζνξίζηεθε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS αλά ηνκέα 
Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 
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Δηθόλα 224 Θαηαλνκή πνζνζηώλ πεξηπηώζεσλ αμηνπνίεζεο γηα  πξώηε θνξά ηνπ ηξόπνπ 

Αμηνιόγεζεο ησλ  Δθπαηδεπνκέλσλ πνπ θαζνξίζηεθε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS αλά ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

   Ππλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε η ηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν Αμηνιφγεζεο 

αλά δηδαθηηθή εκπεηξία πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 

 Γηδαθηηθή εκπεηξία 

Αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

Αμηνιφγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ  ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

33,3% 0% 0% 66,7% 0% 

Αμηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ 

Αμηνιφγεζεο πνπ πηνζεηήζεθε 
50% 0% 0% 50% 0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Άιινο ηνκέαο 

Δθπαίδεπζεο.

Ρξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.

Ξξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.
Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

1-3 ρξφληα εκπεηξία.

3-10 ρξφληα εκπεηξία.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.
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 Γηδαθηηθή εκπεηξία 

Αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

Γελ έρσ 

εκπεηξία ζε 

απηόλ ηνλ 

ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο  

1-3 

ρξόληα 

εκπεηξία 

3-10 

ρξόληα 

εκπεηξία 

10-15 

ρξόληα 

εκπεηξία 

15 

ρξόληα 

θαη άλσ 

εκπεηξία 

ζην LAMS , γηα πξψηε θνξά 

 

Ξίλαθαο 225   Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ 
Δθπαηδεπνκέλσλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 

Δηθόλα 225 Θαηαλνκή πνζνζηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ αιιαγήο ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ 
Δθπαηδεπνκέλσλ  ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS αλά δηδαθηηθή εκπεηξία 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Αμηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ 

αμηνιφγεζεο ζην LAMS, 

γηα πξψηε θνξά.

Αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

Αμηνιφγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζην 

LAMS. Γελ έρσ εκπεηξία ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο.

10-15 ρξφληα εκπεηξία.
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6.4.5  Πύγθξηζε εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ 

 

   Ζ ζηαηηζηηθή κέζνδνο ηεο ζύγθξηζεο εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην δείγκα γηα ηε κέηξεζε ησλ ίδησλ κεηαβιεηψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

   Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα ζπγθξίλνπκε ηα πνζνζηά θαηαλνκήο γηα ηνπο ηύπνπο 

θαη ηηο θαηεγνξίεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS  θαηά ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2 

θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS  θαηά ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #4. Θαηάιιεινο έιεγρνο κεηαμχ δχν 

εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ είλαη ν έιεγρνο McNemar.  

 

 

Ξίλαθαο 226  Έιεγρνο McNemar γηα ηε ζύγθξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ ησλ ηύπσλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

 

   Θαζψο πξνθχπηεη Exact. Sig.> 0,05, νη πεξηζψξηεο πηζαλφηεηεο ζεσξνχληαη ίζεο θαη άξα ε 

πηζαλόηεηα λα παξαηεξεζεί κία θαηεγνξία Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ρσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ LAMS είλαη ίζε κε ηελ πηζαλόηεηα απηό λα ζπκβεί θαη κε ρξήζε ηνπ LAMS.  

  

Ρύπνη 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

 

Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent of 

cases 

Κε ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent of 

cases 

Γηαθνξά 

Κε ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS – Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ LAMS 

Αθνκνησηηθέο  83,3% 77,8% -5,5% 

Γηαρείξηζεο 

Ξιεξνθνξίαο. 

61,1% 50% -11,1% 

Ξξνζαξκνζηηθέο 22,2% 16,7% -5,5% 

Δπηθνηλσληαθέο 88,9% 100% +11,1% 

Ξαξαγσγηθέο 72,2% 88,9% +16,7% 
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Ρύπνη 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

 

Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent of 

cases 

Κε ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent of 

cases 

Γηαθνξά 

Κε ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS – Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ LAMS 

Δκπεηξηθέο 27,8% 22,2% -5,6% 

 
Ξίλαθαο 227 Πύγθξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ ησλ ηύπσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

 

 

 
Δηθόλα 226  Πύγθξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ ησλ ηύπσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

 

 

0% 50% 100% 150%

Δκπεηξηθέο

Ξαξαγσγηθέο

Δπηθνηλσληαθέο

Ξξνζαξκνζηηθέο

Γηαρείξηζεο 

Ξιεξνθνξίαο.

Αθνκνησηηθέο

Κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

Percent of cases

Σσξίο ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS Percent of cases
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Ξίλαθαο 228   Έιεγρνο McNemar γηα ηε ζύγθξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ ησλ θαηεγνξηώλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

 

 

   Θαζψο πξνθχπηεη Exact. Sig.> 0,05, νη πεξηζψξηεο πηζαλφηεηεο ζεσξνχληαη ίζεο θαη άξα ε 

πηζαλόηεηα λα παξαηεξεζεί έλαο ηύπνο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ρσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ LAMS είλαη ίζε κε ηελ πηζαλόηεηα απηό λα ζπκβεί θαη κε ρξήζε ηνπ LAMS.   

 

Θαηεγνξίεο 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

 

Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent of 

cases 

Κε ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent of 

cases 

Γηαθνξά 

Κε ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS – Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ LAMS 

Ξξνεηνηκαζίαο  44,4% 58,8% +14,4% 

Δπέθηαζεο ηεο Κάζεζεο 27,8% 29,4% +1,6 % 

Δλίζρπζεο ηεο Κάζεζεο 27,8% 23,5% -4,3% 

Ξαξαθνινχζεζεο ηεο 

Κάζεζεο  

33,3% 52,9% +19,6% 

Αμηνιφγεζεο  88,9% 94,1% +5,2% 

 

Ξίλαθαο 229 Πύγθξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ ησλ θαηεγνξηώλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 
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Δηθόλα 227 Πύγθξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ ησλ θαηεγνξηώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

 

 

   Νκνίσο ν έιεγρνο ΚcNemar εθαξκφζηεθε θαη γηα ηνπο ηχπνπο αιιειεπίδξαζεο ρσξίο θαη κε 

ηε ρξήζε ηνπ LAMS. 

 

Ξίλαθαο 230  Έιεγρνο McNemar γηα ηε ζύγθξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ ησλ ηύπσλ 

αιιειεπίδξαζεο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε 
ηνπ LAMS 

 

0% 20%40%60%80%100%

Αμηνιφγεζεο

Ξαξαθνινχζεζεο ηεο 

Κάζεζεο

Δλίζρπζεο ηεο 

Κάζεζεο

Δπέθηαζεο ηεο 

Κάζεζεο

Ξξνεηνηκαζίαο

Κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

Percent of cases

Σσξίο ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS Percent of cases
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   Θαζψο πξνθχπηεη Exact. Sig.> 0,05, νη πεξηζψξηεο πηζαλφηεηεο ζεσξνχληαη ίζεο θαη άξα ε 

πηζαλόηεηα λα παξαηεξεζεί έλαο ηύπνο αιιειεπίδξαζεο ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

είλαη ίζε κε ηελ πηζαλόηεηα απηό λα ζπκβεί θαη κε ρξήζε ηνπ LAMS.   

 

 

Ρύπνο 

αιιειεπίδξαζεο 

 

Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent of 

cases 

Κε ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent of 

cases 

Γηαθνξά 

Κε ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS – Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ LAMS 

Δθπαηδεπφκελνο - 

Δθπαηδεπφκελνο 

50% 55,6% +5,6% 

Δθπαηδεπφκελνο – Νκάδα 

Δθπαηδεπνκέλσλ 

33,3% 50% +16,7 % 

Νκάδα Δθπαηδεπνκέλσλ- 

Νκάδα Δθπαηδεπνκέλσλ  

50% 44,4% -5,6% 

Δθπαηδεπηήο - 

Δθπαηδεπφκελνο 

61,1% 77,8% +16,7% 

Δθπαηδεπηήο- Νκάδα 

Δθπαηδεπνκέλσλ 

61,1% 66,7% +5,6% 

Δθπαηδεπηήο – Πχλνιν 

Δθπαηδεπνκέλσλ. 

88,9 83,3% -5,6 

 

 

Ξίλαθαο 231 Πύγθξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ ησλ ηύπσλ αιιειεπίδξαζεο ζηηο 
Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 
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Δηθόλα 228 Πύγθξηζε ησλ εμαξηεκέλσλ πνζνζηώλ ησλ ηύπσλ αιιειεπίδξαζεο ζηηο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

 

 

   Ρέινο παξαηεξνχληαη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ξνήο πνπ ζρεδηάζηεθε ζην LAMS  ζπγθξηηηθά κε ην 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2.  Ξαξαηεξήζεθε ζρεηηθή αύμεζε ζην 

Κεζαίν (+11,1 %)  θαη Ξνιύ πςειό επίπεδν (+16,7 %) αιιειεπίδξαζεο ελψ 

παξαηεξήζεθε ζρεηηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ αθνξά ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο ςειό 

(-22,2%) . Ρέινο παξαηεξήζεθε εμάιεηςε ηνπ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο κάιινλ 

Σακειό (0%). 

 

Δπίπεδν 

αιιειεπίδξαζεο 

 

Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent 

Κε ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent 

Γηαθνξά 

Κε ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS – Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ LAMS 

Κάιινλ ρακειφ.  5,6% 0% -5,6% 

Κεζαίν. 22,2% 33,3% +11,1 % 

0% 20%40%60%80%100%

Δθπαηδεπηήο – Πχλνιν 

Δθπαηδεπνκέλσλ.

Δθπαηδεπηήο- Νκάδα 

Δθπαηδεπνκέλσλ

Δθπαηδεπηήο -

Δθπαηδεπφκελνο

Νκάδα 

Δθπαηδεπνκέλσλ-

Νκάδα 

Δθπαηδεπνκέλσλ

Δθπαηδεπφκελνο –

Νκάδα 

Δθπαηδεπνκέλσλ

Δθπαηδεπφκελνο -

Δθπαηδεπφκελνο

Κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

Percent of cases

Σσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

Percent of cases
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Δπίπεδν 

αιιειεπίδξαζεο 

 

Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent 

Κε ηε 

ρξήζε ηνπ 

LAMS 

Percent 

Γηαθνξά 

Κε ηε ρξήζε ηνπ 

LAMS – Σσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ LAMS 

ςειφ. 61,1% 38,9% -22,2% 

Ξνιχ πςειφ.  11,1% 27,8% +16,7% 

 
Ξίλαθαο 232 Πύγθξηζε επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ρσξίο ηε 

ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

 
 

 

 

Δηθόλα 229 Πύγθξηζε επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ρσξίο ηε 
ρξήζε ηνπ LAMS θαη κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

  

0% 20% 40% 60% 80%

Ξνιχ πςειφ.

ςειφ.

Κεζαίν.

Κάιινλ ρακειφ.

Κε ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

Percent

Σσξίο ηε ρξήζε ηνπ LAMS 

Percent
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6.4.6  Ππλάθεηα  κεηαμύ ησλ  κεηαβιεηώλ 

 

   Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί  παξνπζηάδεηαη ε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ κέζσ ηνπ δείθηε Spearman rho. 

   Ζ κεηαβιεηή Αιιαγή ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ  εκθαλίδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλάθεηα  κε ηελ κεηαβιεηή Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κε Άιιεο πνπ εκπλεπζηήθαηε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαζψο θαη κε 

ηε κεηαβιεηή πνπ εθθξάδεη ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ.   

   Θαζψο απηή ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλάθεηα έρεη ζεηηθό πξόζεκν, ελδέρεηαη νη 

κεηξήζεηο ηεο κίαο κεηαβιεηήο λα επηδξνχλ ζηελ άιιε. Νη ζπκκεηέρνληεο δειαδή πνπ 

αιιάδνπλ ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ηείλνπλ λα αληηθαζηζηνύλ 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  θαη ηείλνπλ λα αιιάδνπλ 

ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ . 
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Ξίλαθαο 233 Έιεγρνο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7Ν  : ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 
 

7.1  Δπηζθφπεζε Απνηειεζκάησλ – Ππδήηεζε 

 
   Ζ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε 

Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο απφ ηερλνινγηθά Δξγαιεία απνηειεί 

έλα ζχγρξνλν πεδίν έξεπλαο πνπ ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ δηεζλψο.  

Ζ αλάπηπμε ηέηνησλ Δξγαιείσλ απαηηεί ηε ζχλδεζε κε ηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο  θαη ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη.  Ξξνο  ηελ αλάπηπμε ή  ηε 

βειηίσζε πηπρψλ ελφο  ηέηνηνπ ηερλνινγηθνχ εξγαιείνπ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

απνηειεί  κία επαλαιεπηηθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία . 

   Πηελ παξνχζα έξεπλα αμηνιφγεζεο επηιέρζεθε λα αμηνινγεζεί ην  ηερλνινγηθφ Δξγαιείν 

LAMS  σο Δξγαιείν πνζηήξημεο ζρεδίαζεο  Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηε ζρεδίαζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Πελαξίσλ ζηελ πξάμε. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξάςεη η ηο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί θάπνηνο ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ 

ζρεδίαζεο ηνπ LAMS  ζπγθξηηηθά κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ έρεη ν ίδηνο δεκηνπξγήζεη 

εθηφο ηνπ Ξεξηβάιινληνο απηνχ. Ξαξφιν πνπ ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο αμηνιφγεζεο έρνπλ 

θαηαγξαθεί πνηνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο πξαθηηθήο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ, εληνχηνηο δε δίλνληαη πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζρεδίαζε Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS . 

   Γηα ην ιφγν απηφ ε παξνχζα ΚΓΔ εζηίαζε ζηηο αιιαγέο ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε ζρεδίαζε ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζηελ πξάμε κε ηε κνξθή 

ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Ππγθεθξηκέλα εθηηκήζεθαλ:  

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αληηθαηαζηάζεηο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζπγθξηηηθά κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ 

δεκηνπξγήζεθε εθηφο Ξεξηβάιινληνο ηνπ LAMS.  Πηε ζπλέρεηα πξνέθπςαλ θαη 

πνζνηηθνπνηήζεθαλ αληηθαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε έκπλεπζε απφ ην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ Δξγαιείνπ ή ζε ζπκβηβαζκνχο/ δπζθνιίεο απφ ην δνκεκέλν ηξφπν πεξηγξαθήο ηνπ 

Δξγαιείνπ.  

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζζήθεο λέσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS πνπ δελ αληηθαζηζηνχλ 

Δθπαηδεπηηθή/έο Γξαζηεξηφηεηα/εο ηνπ αξρηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο δηαηεξήζεθαλ ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθά κε ην αξρηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο άιιαμε ε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε αλάγθε επαλαθαζνξηζκνχ ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Πηφρσλ ή αλάγθε αιιαγήο ηεο πεξηγξαθήο ησλ Ππκκεηερφλησλ Οφισλ. 
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- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Νη αιιαγέο απηέο θαηαγξάθνληαη 

θαη ζπλδένληαη κε η ηο δηαζέζηκεο επηινγέο απφ ην Δξγαιείν. Απφ ηελ αηηηνιφγεζε ησλ 

αιιαγψλ απηψλ πξνθχπηνπλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επειημίαο ηεο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ. 

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ.  

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμαλ δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηχπσλ θαη ησλ 

θαηεγνξηψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

- Ρν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμαλ δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηχπσλ θαη ηνπ 

επηπέδνπ αιιειεπηδξάζεσλ ζηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθά κε ην αξρηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην.  

- Ρελ θαηλνηνκία ζε παηδαγσγηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ αιιαγψλ πνπ 

ζπληεινχληαη ζην Ξεξηβάιινλ ζρεδίαζεο ηνπ LAMS. 

- Δπηρεηξείηαη ζπζρέηηζε ησλ αιιαγψλ  ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία, ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο, ηε ζηάζε πξνο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηηο δεμηφηεηεο 

ηερλνινγηψλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ ΡΔ θαη ηηο δεμηφηεηεο βαζηθψλ Ρερλνινγηψλ. 

- Ρέινο θαηαγξάθνληαη νη γεληθέο εληππψζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο πξνο βειηίσζε πηπρψλ ηνπ Δξγαιείνπ πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο. 

 

   Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ελζαξξχλζεθαλ 

πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ αιιαγψλ ηνπ αξρηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ θαη κάιηζηα ελζσκαηψλνληαο ηχπνπο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηερλνινγηψλ ππνζηήξημήο ηνπο γηα πξψηε θνξά. Πεκαληηθή ζηαηηζη ηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

δηδαθηηθή εκπεηξία δελ ππήξμε εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιφγσ έκπλεπζεο ή ιφγσ ζπκβηβαζκψλ/ δπζθνιηψλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS 

, αμηνπνίεζεο γηα πξψηε θνξά Δθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηα η ηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αληηθαηέζηεζαλ άιιεο ζην  LAMS, αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο.  

   Ρέινο δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζε φηη αθνξά ηε ζηάζε πξνο 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηηο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπλεπψο δελ ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ.  
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7.2  Ππκπεξάζκαηα 
 

   Πηηο παξαγξάθνπο  πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ  ηελ παξνχζα έξεπλα αμηνιφγεζεο.  Ρα ζπκπεξάζκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη 

αλά εξεπλεηηθή ππφζεζε θαη αληηζηνηρνχληαη κε ηνπο δείθηεο πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ απφδεημε 

θάζε εξεπλεηηθήο ππφζεζεο θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο Κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο αμηνιφγεζεο . 

 

 

7.2.1  Πρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο Δξεπλεηηθήο ππόζεζεο #1 

 

 Δξεπλεηηθή ππόζεζε #1. 

Ζ ρξήζε ηνπ LAMS  , σο Δξγαιείνπ ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ελζαξξχλεη ηνλ 

αλαζηνραζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πξνο ηε δεκηνπξγία πινχζησλ 

ζπλεξγαηηθψλ Ξεξηβαιιφλησλ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο είηε πξφθεηηαη γηα:  

Α) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ 

Ρερλνινγία ζηελ πξάμε γηα πξψηε θνξά,  

Β) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ εμνηθεησκέλνπο κε ηελ 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε  πνπ αλαδεηνχλ λέεο ηδέεο γηα ηελ έληαμε ηεο 

Ρερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Γ) Δκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο. 

Ξξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαη λα απνδεηρηεί ή λα απνξξηθζεί νιηθψο ή ελ κέξεη ε παξαπάλσ 

ππφζεζε – πξφηαζε (proposition) απνθσδηθνπνηήζεθε θαη νξίζηεθαλ νη θαηάιιεινη δείθηεο θαη 

κεηξήζεηο. Ππλεπψο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 

- Γείθηεο γηα ηελ απόδεημε ηνπ πινύζηνπ Ξεξηβάιινληνο Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδόκελεο Δθπαίδεπζεο. 

 Ξαξαηεξήζεθε ελζάξξπλζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο αμηνπνίεζαλ 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηερλνινγηψλ γηα πξψηε θνξά ζε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. Ππλνςίδνληαο ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, πξνθχπηεη φηη 66,6% 

ησλ ζπκκεηερόλησλ αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ έλα ηύπν ηερλνινγίαο γηα πξώηε 

θνξά.  

 Δλζσκαησζήθαλ δηαθνξεηηθά κέζα αμηνιόγεζεο απφ εθείλα πνπ ζπλήζηδαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο αμηνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο απφ ην Δξγαιείν  ζε πνζνζηό 

16,7%.  
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 Ξαξαηεξήζεθε ελζσκάησζε  ηεο Ρερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξφζσπν κε 

πξφζσπν (face to face) Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πξνο πην εκπινπηηζκέλεο 

κνξθέο κάζεζεο (blended learning). Απφ ηα ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αηη ηνιφγεζε ηεο 

αιιαγήο ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα η ηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

πξνθχπηεη φη η 11 ζηνπο 18 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηό 61,1%) αληηθαηέζηεζαλ ηελ 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε γηα ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρύζνπλ ηηο πξόζσπν κε πξόζσπν (face to face) Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο. 

 Νη αιιαγέο ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθε ζην LAMS 

αθνξνχλ ηελ παξνρή επηινγώλ αιιειεπίδξαζεο γηα ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο 

(πνζνζηό 22,2%) κέζα ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ 

κνλνπάηηα Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Branches) (11,1%) θαη 

ελαιιαθηηθέο (5,6%) ή πξναηξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (5,6%).  

 πάξρνπλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε φη η αθνξά ηνπο ηχπνπο θαη ηηο θαηεγνξίεο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ζηηο ξνέο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Ξαξαηεξήζεθε ζρεηηθή ελίζρπζε ησλ 

Ξαξαγσγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (+16,7%) θαη Δπηθνηλσληαθώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (+11,1%).  Δλψ ζεκεηψζεθε κηθξή κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ξνψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ Αθνκνησηηθέο (-5,5%), Δκπεηξηθέο (-

5,5%) θαη ηύπνπ  Γηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο. Υο 

πξνο ηηο θαηεγνξίεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, παξαηεξήζεθε  ζρεηηθή 

αύμεζε δξαζηεξηνηήησλ Ξαξαθνινύζεζεο ηεο Κάζεζεο (+19,6%), φπσο 

επίζεο ησλ  δξαζηεξηνηήησλ Ξξνεηνηκαζίαο (+14,4%). Αθφκε παξαηεξήζεθε 

κηθξή αύμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Αμηνιόγεζεο (+5,2%) θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ Δπέθηαζεο ηεο Κάζεζεο (+1,6%) . Υζηφζν ππήξμε κηθξή 

κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ Δλίζρπζεο ηεο Κάζεζεο (-4,3%). 

 πάξρεη κηθξή δηαθνξνπνίεζε ησλ πνζνζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ηχπνπο θαη ηα επίπεδα 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ 

κε ή ρσξίο ην LAMS. Ξαξαηεξήζεθε ζρεηηθή αύμεζε (+16,7%) ησλ ηχπσλ 

αιιειεπίδξαζεο Δθπαηδεπόκελνο- Νκάδα Δθπαηδεπνκέλσλ θαη Δθπαηδεπηήο – 

Δθπαηδεπόκελνο. Αθφκε παξαηεξήζεθε κηθξή αύμεζε (+5,6%) ηνπ ηχπνπ 

αιιειεπίδξαζεο Δθπαηδεπόκελνο –Δθπαηδεπόκελνο. Ρέινο παξαηεξήζεθε κηθξή 

κείσζε (-5,6%) ησλ ηχπσλ αιιειεπίδξαζεο Νκάδα Δθπαηδεπνκέλσλ- Νκάδα 

Δθπαηδεπνκέλσλ θαη  Δθπαηδεπηήο – Πύλνιν Δθπαηδεπνκέλσλ. 

 Ρέινο παξαηεξνχληαη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ξνήο πνπ ζρεδηάζηεθε ζην LAMS  ζπγθξηηηθά κε ην 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2.  Ξαξαηεξήζεθε ζρεηηθή αύμεζε ζην 

Κεζαίν (+11,1 %)  θαη Ξνιύ πςειό επίπεδν (+16,7 %)  αιιειεπίδξαζεο ελψ 

παξαηεξήζεθε ζρεηηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ αθνξά ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο 

ςειό (-22,2%) . Ρέινο παξαηεξήζεθε εμάιεηςε ηνπ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο 

κάιινλ Σακειό  (0%). 
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- Γείθηεο γηα ηελ απόδεημε ηνπ αλαζηνραζκνύ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

   Ξξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί  αλ ε ζρεδίαζε ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS ελζαξξχλεη ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα 

εθηηκήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 πήξμε ζεκαληηθό πνζνζηό (44,4%) αληηθαηαζηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ξνήο ζπγθξηηηθά κε ηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ρσξίο ην LAMS.  Απφ απηέο ην 

64% ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμε αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο απνδίδεηαη θαηά δήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έκπλεπζε από ην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS ελψ ην 36% ησλ πεξηπηώζεσλ απνδίδεηαη ζε  

ζπκβηβαζκνύο σο πξνο ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS. Ρειηθψο  33,3 % ηνπ δείγκαηνο αλαθέξεηαη ζε  

αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο  Γξαζηεξηόηεηαο ιόγσ έκπλεπζεο από ην LAMS 

ελψ ην 22,2 % αλαθέξεηαη ζε αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

ιόγσ ζπκβηβαζκώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή 

Δξγαζία #2.  

 Ξαξαηεξήζεθε ζρεηηθά κηθξό πνζνζηό πξνζζήθεο λέσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, κφιηο 22,2% ηνπ δείγκαηνο ,πνπ 

δελ αληηθαζηζηνύλ θάπνηα απφ εθείλεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ρσξίο ην LAMS.   

 Θαηαγξάθεθε ζεκαληηθό πνζνζηό 66,7% ηνπ δείγκαηνο πξνέβεθε ζε 

αληηθαηάζηαζε ηεο  Ρερλνινγίαο ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, γηα ηηο ίδηεο  Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθά 

κε ηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ρσξίο ην LAMS .  

 πήξμε ζεκαληηθφ πνζνζηφ, 38,9% ηνπ δείγκαηνο, πνπ πξνέβεθε ζε αιιαγέο ζηνλ 

ηξόπν νξγάλσζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS  

ζπγθξηηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Πελαξίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ρσξίο ην LAMS . Πην 85,7%  ησλ 

πεξηπηώζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ δειψλεηαη φηη νξγαλώλεηαη γηα πξώηε θνξά ξνή 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηέηνηαο κνξθήο. Ρν πνζνζηφ απηφ αθνξά 6 

ζπκκεηέρνληεο θαη εθθξάδεη ην 33,3% ηνπ δείγκαηνο. 

 Ξαξαηεξήζεθε ζρεηηθά κηθξό πνζνζηό 16,7% πνπ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγέο ζηνλ 

ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. Νη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ζηελ 

ελζσκάησζε λέσλ κέζσλ αμηνιφγεζεο Πην 100% ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ  δειψλεηαη 

φηη αμηνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά απηό ην κέζν αμηνιόγεζεο. 

 

 Θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθά πνζνζηά πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηλνηνκία ζηε ζρεδίαζε 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελσλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ  ζε 

παηδαγσγηθό θαη ηερλνινγηθό επίπεδν ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  
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Αλαιπηηθφηεξα:  

Πην 62,5% ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμε αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαηαγξάθεθε φηη ζρεδηάδεηαη γηα 

πξώηε θνξά ηνπιάρηζηνλ κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα ηέηνηαο κνξθήο.  Ρν 

πνζνζηφ απηφ εθθξάδεη ην  27,7% ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο. Πε πνζνζηφ 75%  

ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμε αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS, ε ηερλνινγία ππνζηήξημεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο αμηνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά ζε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. Ρν πνζνζηφ απηφ εθθξάδεη ην 33,3 % ηνπ δείγκαηνο. 

Πην 75% ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο ππήξμε πξνζζήθε Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS δειψλεηε φηη  αμηνπνηείηαη γηα πξώηε 

θνξά ν ηύπνο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο θαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία 

ππνζηήξημήο ηεο ζε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπιάρηζηνλ γηα κία λέα 

Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα. Ρν πνζνζηφ απηφ εθθξάδεη ην 16,7% ηνπ δείγκαηνο. 

Απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππήξμε αληηθαηάζηαζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο 

γηα ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2, ζην 

75% ησλ πεξηπηώζεσλ αληηθαηάζηαζεο ηεο Ρερλνινγηθήο ππνζηήξημεο  

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS γηα ηηο ίδηεο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2 αμηνπνηεί 

γηα πξώηε θνξά ηνπιάρηζηνλ κία ηερλνινγία.  Ρν πνζνζηφ απηφ αθνξά 9 

ζπκκεηέρνληεο θαη εθθξάδεη ην 50% ηνπ δείγκαηνο. 

 Κφιηο 11,1 % πξαγκαηνπνίεζαλ αιιαγέο ζε φηη αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Πηόρσλ. 

Απφ ηα πεδία αηη ηνιφγεζεο ησλ αιιαγψλ απηψλ πξνέθπςε φηη ιφγνη πξνζαξκνγήο ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαζψο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ 

νδήγεζαλ ζηηο αιιαγέο απηέο. 

 Θαηαγξάθεθε ζρεηηθά κηθξό πνζνζηό 16,7% πνπ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγέο ζηνλ 

ηξόπν πεξηγξαθήο ησλ Ππκκεηερόλησλ Οόισλ. 

Νη αιιαγέο ζηελ πεξηγξαθή ησλ Ππκκεηερφλησλ Οφισλ αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνγή απφ 

άιιν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηελ παξνρή επηινγψλ  ζηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο. Νη ζπκκεηέρνληεο αμηνπνίεζαλ δηαζέζηκεο επηινγέο απφ ην Δξγαιείν 

κε ζηφρν λα παξέρνπλ επηινγέο ζηνπο Δθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή νκάδαο 

εξγαζίαο αιιά θαη πξνβιέπνληαο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 πήξμε ζεκαληηθφ πνζνζηφ 50% ηνπ δείγκαηνο πνπ  δειψλεη φηη ελζαξξύλζεθε 

κέζα από ην Δξγαιείν γηα αλαζηνραζκό θαη αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηαδηθαζίαο  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ.  Νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην 

αληίθηππν πνπ ζεσξνχλ φηη είρε ην LAMS ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ αθνξνχλ θπξίσο ηελ ελζάξξπλζε έληαμεο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, ηελ ελζάξξπλζε σο πξνο 

ην ζρεδηαζκφ πην δπλακηθψλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηελ ελζάξξπλζε 

ηεο νξγάλσζεο ηεο ξνήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS.  Υζηφζν ππήξμε κία πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αλαθέξζεθε φηη ελψ 
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πξνηηκψκελν ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ απνηεινχζαλ νη 

Δθπαηδεπηηθνί Πηφρνη, εληνχηνηο ζην LAMS  ε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ξεξηερνκέλνπ απνηέιεζε βαζηθφ παξάγνληα ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ.  

 Πε πνζνζηφ  27,8% ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθεθε ελζάξξπλζε εκπινπηηζκνύ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη. Νη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην αληίθηππν πνπ ζεσξνχλ φηη είρε ην LAMS ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζή ηνπο αθνξνχλ θπξίσο ηελ ελζάξξπλζε έληαμεο 

ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηελ 

ελζάξξπλζε σο πξνο ην ζρεδηαζκφ πην επέιηθησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πξνβιέπνπλ πηζαλέο δπζθνιίεο. 

 Πύγθξηζε - ζπζρέηηζε κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία: Απφ ηε ζχγθξηζε θαη ζπζρέηηζε 

ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα 

Δθπαίδεπζεο, ηε ζηάζε πξνο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηηο δεμηφηεηεο ζε 

βαζηθέο ηερλνινγίεο θαη ζηηο ηερλνινγίεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο εμαξηήζεηο πιεηνλφηεηά ηνπο.  Ν έιεγρνο ζηαηηζηηθήο 

εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνπνηψληαο ηε ζηαηηζηηθή 

κέζνδν x2. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ Αληηθαηάζηαζε Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ιόγσ έκπλεπζεο ή ιόγσ ζπκβηβαζκώλ/ δπζθνιηώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  

πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ 

Ρξηηνβάζκηα θαη ζηνπο Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο.  πνινγίδνληαο ηηο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ,κέζσ ηνπ δείθηε Spearman rho,  πξνέθπςε φηη 

ζπκκεηέρνληεο κε κεγαιύηεξε εκπεηξία ζηνπο ηνκείο απηνύο ηείλνπλ λα κελ 

αληηθαζηζηνύλ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ιόγσ έκπλεπζεο από ην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη φηη ζπκκεηέρνληεο κε κεγαιύηεξε εκπεηξία ζηελ 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηείλνπλ λα κελ αληηθαζηζηνύλ Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο ιόγσ ζπκβηβαζκώλ /δπζθνιηώλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  

Αθφκε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηαγξάθεθε Αμηνπνίεζε γηα πξώηε θνξά 

Δθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληηθαηέζηεζαλ 

άιιεο ζην  LAMS, πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε από ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία ζε Άιινπο ηνκείο Δθπαίδεπζεο. πάξρεη πςειή αξλεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ Άιινο ηνκέαο εκπεηξία –  Αμηνπνίεζε δξαζηεξηφηεηαο γηα πξψηε 

θνξά.  Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία ζε άιινπο ηνκείο νη 

ζπκκεηέρνληεο ηείλνπλ λα κελ αμηνπνηνχλ γηα πξψηε θνξά ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηφηεηα πνπ αληηθαζηζηά άιιε ζπγθξηηηθά κε ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2 ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  

Θαηαγξάθεθε αθόκε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο κεηαβιεηήο Αιιαγή 

ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ  από ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

πάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ Αιιαγή 

ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπκκεηέρνληεο κε κεγαιχηεξε δηδαθηηθή 
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εκπεηξία ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηείλνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ Αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

 Πύγθξηζε - ζπζρέηηζε κε ηε ζηάζε πξνο ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη 

ηηο δεμηόηεηεο ζηηο ΡΞΔ: 

Απφ ηε ζχγθξηζε θαη ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ κε ηε ζηάζε πξνο ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηηο δεμηφηεηεο ζε βαζηθέο ηερλνινγίεο θαη ζη ηο ηερλνινγίεο 

Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο εμαξηήζεηο. 

Ππλεπψο νη αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ζπληεινχλ ζηνλ αλαζηνραζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αθνξνχλ εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ.  

 

 

- Γείθηεο γηα ηελ απόδεημε ηνπ ζπλεξγαηηθνύ Ξεξηβάιινληνο Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδόκελεο Δθπαίδεπζεο. 

   Ξξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί  αλ ε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθε ζην 

LAMS πεξηγξάθεη έλα ζπλεξγαηηθφ Ξεξηβάιινλ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

εθηηκήζεθαλ ηα παξαθάησ: 

 Νη ξνέο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαηηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο απμήζεθαλ θαηά κία (πνζνζηό 5,6%) ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

 Ξαξαηεξήζεθε αληηθαηάζηαζε αηνκηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ 

ζπλεξγαηηθέο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ρσξίο φκσο λα κπνξέζεη λα εθηηκεζεί ην 

πνζνζηφ ησλ αληηθαηαζηάζεσλ απηψλ θαη ην πνζνζηφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπο πιήζνπο 

ησλ ζπλεξγαηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ηνπ LAMS. 

   Απφ ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απνξξέεη φηη ζπγθέληξσζαλ ηδέεο ζρεηηθά κε 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηερλνινγηθά Δξγαιεία ππνζηήξημεο απηψλ ησλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. Γελ θαηέζηε φκσο δπλαηφ λα θαηαγξαθνχλ απηέο νη αιιαγέο αλαιπηηθά 

ψζηε λα εμαρζνχλ  πνζνηηθά ζπκπεξάζκαηα.  

 

 

7.2.2  Πρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο Δξεπλεηηθήο ππόζεζεο #2 

 

 Δξεπλεηηθή ππόζεζε #2. 

Ζ ρξήζε ηνπ LAMS ,σο Δξγαιείνπ ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, 

ελζαξξχλεη ηε ζρεδίαζε επέιηθησλ θαη δπλακηθψλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 
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   Ξξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαη λα απνδεηρηεί ή λα απνξξηθζεί νιηθψο ή ελ κέξεη ε παξαπάλσ 

ππφζεζε – πξφηαζε (proposition) απνθσδηθνπνηήζεθε θαη νξίζηεθαλ νη θαηάιιεινη δείθηεο θαη 

κεηξήζεηο. Ππλεπψο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 

- Γείθηεο γηα ηελ απόδεημε ηεο επειημίαο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ ξνώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Θαηαγξάθεθε ζεκαληηθφ πνζνζηό 33,3% ηνπ δείγκαηνο πνπ πξνέβε ζε έιεγρν ηεο 

ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ 

κεηάβαζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Conditions).  Απφ ηα ζρφιηα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνέθπςε φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή επηιέρζεθε γηα λα 

απνηππψζεη ζη ηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηελ εμαζθάιηζε επηηπρνχο εθηέιεζεο 

Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ή η ηο πξνυπνζέζεηο επαλάιεςεο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

 Ξαξνρή επηινγψλ γηα ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο κέζα ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ κνλνπάηηα Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ( Branches). Νη 

αιιαγέο ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάζηεθε ζην LAMS αθνξνχλ 

ηελ παξνρή επηινγώλ γηα ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο (πνζνζηό 22,2%) κέζα ζηε 

ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ κνλνπάηηα Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Branches) (11,1%) γηα ηελ παξνρή επηινγψλ αιιειεπίδξαζεο 

πξνο ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο θαη ελαιιαθηηθέο (5,6%) ή πξναηξεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (5,6%) γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ δπζθνιηψλ φπσο 

αηηηνινγήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 Από ηε ζύγθξηζε θαη ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ δεηθηώλ κε ηε δηδαθηηθή 

εκπεηξία θαη ηε δηδαθηηθή εκπεηξία αλά ηνκέα Δθπαίδεπζεο, ηε ζηάζε πξνο 

ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ηηο δεμηόηεηεο ζε βαζηθέο ηερλνινγίεο θαη 

ζηηο ηερλνινγίεο Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελεο Δθπαίδεπζεο δελ πξνέθπςαλ 

ζεκαληηθέο εμαξηήζεηο. Ππλεπψο νη αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ζπληεινχλ ζηε 

ζρεδίαζε επέιηθησλ θαη δπλακηθψλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ αθνξνχλ 

εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη εκπεηξίαο ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε.
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7.2.3  Πρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο Δξεπλεηηθήο ππόζεζεο #3 

   

 Δξεπλεηηθή ππόζεζε #3. 

Ρν LAMS  ,σο Δξγαιείν ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ, 

ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κέζα απφ 

ην Ξεξηβάιινλ ηνπ θαη είλαη θαηάιιειν λα εληαρζεί ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή.  

   Ξξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί θαη λα απνδεηρηεί ή λα απνξξηθζεί νιηθψο ή ελ κέξεη ε παξαπάλσ 

ππφζεζε – πξφηαζε (proposition) απνθσδηθνπνηήζεθε θαη νξίζηεθαλ  νη θαηάιιεινη δείθηεο θαη 

κεηξήζεηο. Ππλεπψο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 

- Γείθηεο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα  έληαμεο ηνπ LAMS ζηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

 Ζ ζρεδίαζε ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS αμηνινγήζεθε σο κία εύθνιε δηαδηθαζία από ην 72% ηνπ δείγκαηνο (22,% 

Ξνιχ εχθνιε, 50% Δχθνιε) 

 Θαηαγξάθεθαλ πςειά πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ  γηα δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

«δηδαθηηθά» κνληέια. 

 Θαηαγξάθεθε πςειό πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο , 83,3% ηνπ δείγκαηνο,  από ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο πιεξνθνξίεο ζην Ππγγξαθηθό Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

 Θαηαγξάθεθαλ πςειά πνζνζηά  πξόζεζεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

Δξγαιείνπ, 88,9% ηνπ δείγκαηνο, θαη έληαμήο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή. Ν εξγαζηαθφο θφξηνο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνζέζεηε ην LAMS ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θξίζεθε φηη αληηζηαζκίδεηαη απφ ηα νθέιε ηεο 

έληαμεο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή.  

 Πρεηηθά πςειό πνζνζηό θαηαγξάθεθε ζε φηη αθνξά ζηελ Αληαπφθξηζε ηνπ LAMS ζηηο 

αλάγθεο ηηο θαζεκεξηλφηεηαο αθνχ 66,7% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ην LAMS 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ή επαξθώο ζηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο 

(50% Αληαπνθξίλεηαη πιήξσο θαη 16,7% αληαπνθξίλεηαη επαξθψο).  

 Απφ ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο αλαθνξηθά κε θάζε 

αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη θαηφπηλ 

θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο ζπλεηδεηνπνηήζεθαλ ηα εμήο νθέιε από ηελ ΡΔ: ελεξγή 

κάζεζε κέζσ αιιειεπηδξαζηηθώλ ηερλνινγηώλ θαη πνιπκεζηθώλ πόξσλ 

(55,6%), κεγαιύηεξν θάζκα επηινγώλ ζρεηηθά κε ην ρξόλν, ηνλ ηόπν θαη ην 

ξπζκό ηεο κάζεζεο (33,3%), δηακνηξαζκό ηεο γλώζεο θαη ζπλεξγαζία 

αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο (33,3%), άκεζε αλαηξνθνδόηεζε δηακνξθσηηθώλ 

αμηνινγήζεσλ  (27,8%), Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζία 

ζε κία ςεθηαθή επνρή κνηξάδεηαη θπξίσο ζηε ζεηξά 5-6  (11,1%). 
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 Απφ ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο αλαθνξηθά κε θάζε 

αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαη θαηφπηλ 

θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο ζπλεηδεηνπνηήζεθαλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε  νθέιε 

απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνύ Πρεδηαζκνύ από ηερλνινγηθό 

Δξγαιείν. Αλαιπηηθόηεξα απηά έρνπλ σο εμήο:  Ξξνώζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο 

θαηλνηνκίαο (66,7%), Αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ  (55,6%),  

Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ/ 

Δθπαηδεπηώλ ,Απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ, Αλαβάζκηζε θαη 

πξνώζεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (50%). 

 

- Γείθηεο γηα ηελ ελζάξξπλζε αληαιιαγήο ηδεώλ κέζα από ην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

Δξγαιείνπ.  

 Γελ αμηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά  ππάξρνπζεο ξνέο  Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, αιιά 

έλα πνζνζηό 27,8%  εμέθξαζε όηη ζπγθέληξσζε γεληθέο ηδέεο από ηε ζπιινγή 

ηνπ Δξγαιείνπ.  

 Γελ ππήξμε ελζάξξπλζε επηθνηλσλίαο ή αληαιιαγήο ηδεψλ κέζα απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

Δξγαιείνπ. Κφλν έλα πνζνζηφ 16,7% ζπλεξγάζηεθε εθηόο Ξεξηβάιινληνο ηνπ 

Δξγαιείνπ.  

 

 

7.3  Θξηηηθή αλαζθόπεζε απνηειεζκάησλ - Θαηαγξαθή  
απαηηήζεσλ  

 
   Από ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζρεδηάζηεθε ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  ζπγθξηηηθά κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο 

Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 , όπσο απηέο αηηηνινγήζεθαλ θαη ζρνιηάζηεθαλ από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πξνθύπηνπλ απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε πηπρώλ ηνπ Δξγαιείνπ LAMS. 

 

 Πρεηηθά κε ην δνκεκέλν ηξόπν αλαπαξάζηαζεο - πεξηγξαθήο ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

- Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ζχλζεησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ 

ην ρξήζηε ζέηνληαο πεξηνξηζκνχο ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ  Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα ψζηε ν ρξήζηεο λα κελ 

πεξηνξίδεηαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο ζχλζεηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο.  

- Ξεξηνξηζκέλεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο δίρσο ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο απφ ην 

ρξήζηε.  

- Γπζθνιία αλαπαξάζηαζεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ θαη πξφζσπν 

κε πξφζσπν επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηή - εθπαηδεπηηθφ. Νη Δθπαηδεπηηθέο 
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Γξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS  κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ είηε σο «online»  εθφζνλ 

εθηεινχληαη ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ είηε σο  «offline» αλ ε εθηέιεζή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηνπ Ξεξηβάιινληνο ηνπ Δξγαιείνπ. Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη 

κία  ηξίηε επηινγή (π.ρ. coach, blended) πνπ λα απνηππψλεη θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ηνλ εθπαηδεπηή – εθπαηδεπηηθφ. Κία ζρεηηθή επηινγή ππάξρεη κφλν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

νκαδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Group). 

- Απνπζία πεδίσλ πεξηγξαθήο ζην LAMS ζρεηηθά κε δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πελαξίνπ .  Ζ πεξηγξαθή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ, ησλ Ππκκεηερφλησλ Οφισλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο 

απνπζηάδνπλ απφ ηα πεδία πεξηγξαθήο ηνπ LAMS. 

-  Πηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθθξάδεηαη σο πεξηνξηζκφο ην γεγνλφο φηη νη 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS νλνκάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηερλνινγία ππνζηήξημήο ηνπο θαη φρη απφ ηνλ ηχπν ή ηε θχζε ηνπο. Ν ηξφπνο 

πεξηγξαθήο πνπ δειψλεηαη σο πξνηηκψκελνο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ηχπνπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηινγή ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημήο ηεο.  

- Απνπζία δπλαηφηεηαο ζπκβνιηζκνχ ηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ 

ρξήζηε (π.ρ. επηινγή ρξψκαηνο, ζρήκαηνο γηα θάζε ηχπν Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο). 

- Γπζθνιία ζηελ πεξηγξαθή κίαο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηηο δηαζέζηκεο 

Γξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS. Θα κπνξνχζαλ λα αλαπαξαζηαζνχλ ψζηε λα πεξηγξαθνχλ 

Δθπαηδεπηηθέο πεηξακαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. Experiment – offline). 

- Γπζθνιία ζηελ αλαπαξάζηαζε Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  παξνπζίαζεο - επίδεημεο 

απφ Δθπαηδεπηή.  

- Νη δπζθνιίεο ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη πεξηγξαθή ηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ, πξνηχπσλ θαη παξαδεηγκάησλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη 

πεξηγξαθή κε θνηλφ ηξφπν ζπλεζηζκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο.  

 

  Πρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ Δξγαιείνπ σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο 

ξνήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

- Γελ είλαη δπλαηή ε κεηάβαζε ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζε δχν αλεμάξηεηεο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 

- Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο ζπλζεθψλ κεηάβαζεο  κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελεο Δθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

- Γελ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί θπθιηθή ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ λα 

απνηππψλεη ηελ αλάγθε επαλάιεςεο ησλ ίδησλ δηαδηθαζηψλ. 

- Γπζθνιία αλαπαξάζηαζεο ηεο δπλακηθήο πνπ έρεη κία ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξάμε.  
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 Πρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο 

Ρερλνινγίαο πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

- Γελ ππάξρνπλ παξαδείγκαηα εθηέιεζεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξάμε.  

- Γελ ππάξρνπλ παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηερλνινγηθήο 

ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξάμε.  

- Γελ ππάξρνπλ παξαδείγκαηα έληαμεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζε έλα 

παηδαγσγηθφ πιαίζην.  

- Ξεξηνξηζκέλεο επηινγέο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

 Πρεηηθά κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε δηαζέζηκσλ ξνώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ από ηε ζπιινγή ηνπ Δξγαιείνπ.  

- Έιιεηςε δπλαηφηεηαο αλαδήηεζεο ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε βάζε 

θξηηήξηα φπσο ε πξνηηκψκελε εθπαηδεπηηθνί πξνζέγγηζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν.  

- Πε κία πεξίπησζε ππήξμε αλαθνξά γηα δπζθνιία πξφζβαζεο ζηε ζπιινγή ξνψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ LAMS. Γηα λα έρεη θαλείο πξφζβαζε ζηε δεκφζηα 

ζπιινγή ησλ ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ LAMS  ζα πξέπεη λα έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ζηελ θνηλφηεηα ηνπ LAMS. Απηφ ελδερνκέλσο 

δπζθνιεχεη ηε δηαδηθαζία άκεζεο πξφζβαζεο ζε ππάξρνπζεο ξνέο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Πρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή ηδεώλ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα από 

ην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ. 

- Απφ ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη φηη ζα 

κπνξνχζε λα ππάξρεη ελεξγή κία πεξηνρή ζπδήηεζεο γηα ηνπο ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο 

ψζηε λα πξνσζεζεί ε επηθνηλσλία πξνο  ηελ αληαιιαγή ηδεψλ.  

- Γελ είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία απφ θνηλνχ ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην  

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  ζέηνληαο έηζη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ.  

 

 Πρεηηθά κε ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ηεο έθδνζεο v2.3.5  ηνπ LAMS 

- Πε θάπνηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ππήξραλ πξνεπηιεγκέλεο επηινγέο νη νπνίεο 

ήηαλ αδχλαηνλ λα δηαγξαθνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ. Ξξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο 

Forum θαη  chat. 
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- Ζ πξνεπηζθφπεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ δηαθφπηεηαη ρσξίο 

απηφ λα νθείιεηαη ζε ζέκαηα ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν.  

 

 

7.4  Ξξνηάζεηο – δεηήκαηα  γηα κειινληηθή έξεπλα. 
 

   Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζα έξεπλα αμηνιφγεζεο πξνέθπςε φηη θαηά 

ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πιείζηεο αιιαγέο ζπγθξηηηθά κε η ηο απνθάζεηο πνπ είραλ ιεθζεί θαηά ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ρσξίο ην LAMS.  Δπηπιένλ θαζψο θάζε αιιαγή 

ζπλνδεπφηαλ απφ αηηηνιφγεζε πξνέθπςαλ ζηνηρεία γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ αιιαγψλ. Ξαξφηη ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαηά δήισζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ νη αιιαγέο απηέο αληηθαηνπηξίδνπλ δηεχξπλζε επηινγψλ θαη λέεο ηδέεο ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ πνπ σο ηψξα ζπλήζηδαλ, εληνχηνηο ην αλ νη αιιαγέο απηέο 

βειηηψλνπλ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαη ζηελ πξάμε.  

   Αθφκε παξαηεξήζεθε φηη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ αμηνπνηνχληαλ ε ίδηα Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηνπ LAMS. Απηφ 

δεκηνπξγεί δπζθνιίεο σο πξνο ηε δφκεζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ πεξηγξαθήο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ.  

   Δπηπιένλ θαηαγξάθεθε σο απαίηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε πξνζζήθε δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ  LAMS. 

   Ρέινο παξαηεξήζεθε φηη νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηξφπν Αμηνιφγεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλεο.  

   Ππλεπψο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο αμηνιφγεζεο θαη ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ, πξνηείλνληαη ηα εμήο δεηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε:  

 Ξξνηείλεηαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηδξάζεσλ κίαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ 

έρεη πξνγξακκαηηζηεί, ζρεδηαζηεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ην  LAMS  θαη κίαο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί, ζρεδηαζηεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί 

εληφο ηνπ Ξεξηβάιινληνο ηνπ LAMS ψζηε λα ειεγρζεί ζηελ πξάμε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ LAMS  σο Δξγαιείνπ ππνζηήξημεο Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ.  

 Νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηεο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS πξνηείλεηαη  λα αμηνινγεζνχλ σο πξνο  ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζνχκελε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. 

 Νη δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηνπ LAMS πξνηείλεηαη λα αμηνινγεζνχλ  πξνο ηελ 

εμαγσγή πξνηχπσλ θαη παξαδεηγκάησλ γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αμηνιφγεζεο  

(αμηνιφγεζε απφ νκνίνπο, απηφ – αμηνιφγεζε θ.ιπ.) ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ πξάμε.  
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 Νη ξνέο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάδνληαη ζην LAMS   ζα κπνξνχζαλ λα 

εληαρζνχλ ζε  έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην, ψζηε λα πινπνηνχλ ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαη « δηδαθηηθά» κνληέια. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ππάξρνπλ ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαζψο ζηηο κέξεο καο αλαπηχζζεηαη θαη βειηηψλεηαη κία 

επέθηαζε ηνπ  LAMS  πνπ νλνκάδεηαη Lesson LAMS (Macquarie University, Dalziel J, 

2010, http://lessonlams.com/).  Ζ παξνχζα έθδνζε είλαη δηαζέζηκε κφλν δηαδηθηπαθά 

θαη ζην πεξηβάιινλ απηφ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεξηνξηζκέλα πξφηππα θαη παξαδείγκαηα 

ζχλδεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ LAMS  κε δηδαθηηθά κνληέια.  Ξξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε βξίζθεηαη  ζε εμέιημε θαη ην εξεπλεηηθφ έξγν LDSE (Learning Design 

Support Environment, https://sites.google.com/a/lkl.ac.uk/ldse/Home), κε ηε 

ζπλεξγαζία βξεηαληθψλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο (Oxford University, London School of 

Economics & Political Sciences, London Metropolitan University etc.)   

 Πηελ παξνχζα έξεπλα αμηνιφγεζεο παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο αλαπαξάζηαζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Έηζη γελλάηαη 

ην εξψηεκα θαηά πφζν κπνξεί ην Δξγαιείν λα ππνζηεξίμεη ζηελ πξάμε ηε δηαδηθαζία 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά πεδία/ γλσζηηθά αληηθείκελα.  

 Έλα αθφκε δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ε αλαπαξάζηαζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο ίδηεο πξνθαζνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζην LAMS. 

Θαζψο ε ζχγρξνλεο θαηεπζχλζεηο ζην πεδίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ είλαη ε 

δφκεζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ θαηαλφεζεο κε θνηλά απνδεθηή πεξηγξαθή ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, αμίδεη λα κειεηεζεί ε αλαπαξάζηαζε παηδαγσγηθψλ 

κνληέισλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS.  

 

   Ζ αλάπηπμε ή ε βειηίσζε πηπρψλ Δξγαιείσλ πνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζε 

Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο απνηειεί κία επαλαιεπηηθή 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζε απηά ηξφπνη απνηειεζκαηηθήο 

ππνζηήξημεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ ζηελ πξάμε.  Ξξφθεηηαη γηα έλα πεδίν έξεπλαο 

ην νπνίν έρεη ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ δηεζλψο θαζψο πνιιά 

ζρεηηδφκελα κε απηφ δεηήκαηα βξίζθνληαη πξνο δηεξεχλεζε.   

 

 

7.5  Γηα - ηνκεαθή ζύγθξηζε ζπκπεξαζκάησλ κε 
πξνγελέζηεξεο έξεπλεο αμηνιόγεζεο ηνπ LAMS. 
 

   Πηελ παξάγξαθν απηή παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα αμηνιφγεζεο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ πξνγελέζηεξσλ 

αμηνινγήζεσλ ηνπ  LAMS.  

   Απφ ηε δηα- ηνκεαθή ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ εξεπλψλ αμηνιφγεζεο πξνθχπηνπλ νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο.   Ζ ηθαλνπνίεζε θαη νη ζεηηθέο εληππψζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ LAMS  απνηεινχλ θνηλφ 

ηφπν θαη γηα ηηο ηξεηο έξεπλεο αμηνιφγεζεο. Υζηφζν παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο θπξίσο ζε 

φηη αθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ 

http://lessonlams.com/
https://sites.google.com/a/lkl.ac.uk/ldse/Home
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Γξαζηεξηνηήησλ, ηνλ δνκεκέλν ηξφπν πεξηγξαθήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS θαζψο απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αμηνιφγεζεο πξνέθπςαλ επηπιένλ 

πεξηνξηζκνί απφ εθείλνπο πνπ είραλ θαηαγξάςεη νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο αμηνιφγεζεο. 

Ρνκέαο έξεπλαο 

αμηνιόγεζεο. 

Αμηνιόγεζε 

LAMS (JISC) 

Αμηνιόγεζε LAMS 

(BECTA) 

Αμηνιόγεζε Δξγαιείσλ 

πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Πρεδηαζκνύ ζε 

Ξεξηβάιινληα 

Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο. 

(ΚΓΔ) 

Ξνζνζηό 

εγθαηάιεηςεο 

ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο έξεπλαο. 

- Πεκαληηθφ πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

- Πχλδεζε κε δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ θαη πφξσλ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ. 

- Πεκαληηθφ πνζνζηφ 

εγθαηάιεηςεο (59%) ησλ 

εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

- Δλδερφκελε έιιεηςε 

ρξφλνπ. 

Σαξαθηεξηζηηθά 

ζπκκεηερόλησλ. 

- Δηδηθνί θαη κε εηδηθνί ζηνλ ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελν Δθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ.  

- Γηαθνξεηηθά επίπεδα εκπεηξίαο ζηελ ΡΔ  θαη 

ηηο ΡΞΔ. 

- Φνηηεηέο Κεηαπηπρηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ 

Καζήκαηνο: «Δθπαηδεπηηθφο 

Πρεδηαζκφο Ξξνγξακκάησλ 

Ζιεθηξνληθήο Κάζεζεο». 

- Γηαθνξεηηθά επίπεδα 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο 

Δθπαίδεπζεο . Κηθξή 

απφθιηζε ζηα επίπεδα 

εκπεηξίαο ζηελ ΡΔ θαη ηηο 

ΡΞΔ. 

Γηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο ηεο 

ξνήο 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

-  Αλαγλψξηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο 

δηαθνξεηηθνχ ξπζκνχ 

κάζεζεο.  

 

- Ξεξηνξηζκφο απφ ηε 

γξακκηθφηεηα ησλ 

ξνψλ ζην LAMS. 

-  Αλαγλψξηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο 

δηαθνξεηηθνχ ξπζκνχ 

κάζεζεο.  

 

- Γελ θαηαγξάθεθε 

πεξηνξηζκφο απφ ηε 

γξακκηθφηεηα ησλ 

ξνψλ ζην LAMS. 

- Αλαγλψξηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο παξνρήο 

επηινγψλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ 

κνλνπάηηα Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, 

Δλαιιαθηηθέο θαη 

Ξξναηξεηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο. 

- Αλαγλψξηζε ζρεηηθήο 

επειημίαο θαη δπλακηθήο ηεο 

ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάδεηαη ζην LAMS.   
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Ρνκέαο έξεπλαο 

αμηνιόγεζεο. 

Αμηνιόγεζε 

LAMS (JISC) 

Αμηνιόγεζε LAMS 

(BECTA) 

Αμηνιόγεζε Δξγαιείσλ 

πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Πρεδηαζκνύ ζε 

Ξεξηβάιινληα 

Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο. 

(ΚΓΔ) 

- Αλαγλψξηζε ηεο αδπλακίαο 

ηνπ LAMS  λα 

αλαπαξαζηήζεη κία δπλακηθή 

ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπλεζίδεηαη ζηελ πξάμε. 

- Ξεξηνξηζκφο απφ ηελ 

έιιεηςε δπλαηφηεηαο 

νξγάλσζεο θπθιηθήο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα 

απνηππψλεηαη ε αλάγθε 

επαλάιεςεο ησλ ίδησλ 

δηαδηθαζηψλ.  

- Ξεξηνξηζκφο απφ ηε ρξήζε 

ησλ ζπλζεθψλ κεηάβαζεο 

ζηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, θαζψο δε 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

νξηζκνχ ζπλζήθεο πνπ λα 

ειέγρεη απνηειέζκαηα 

Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο.  

- Δπίζεο δελ είλαη δπλαηφ λα 

θαζνξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο γηα ηε κεηάβαζε 

απφ κία Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηφηεηα ζε δχν 

αλεμάξηεηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο. 

- Ξεξηνξηζκφο απφ ηελ 

έιιεηςε δπλαηφηεηαο 

θαζνξηζκνχ ζχλζεησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ 

ρξήζηε. 

 

Γηακνηξαζκόο Αλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο δηακνηξαζκνχ Θαηαγξαθή απαηηήζεσλ 



490 

 

Ρνκέαο έξεπλαο 

αμηνιόγεζεο. 

Αμηνιόγεζε 

LAMS (JISC) 

Αμηνιόγεζε LAMS 

(BECTA) 

Αμηνιόγεζε Δξγαιείσλ 

πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Πρεδηαζκνύ ζε 

Ξεξηβάιινληα 

Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο. 

(ΚΓΔ) 

ξνώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ ζην LAMS κε νκνίνπο. 

ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

δηακνηξαζκνχ κέζα απφ ην 

Δξγαιείν. 

Γηαρείξηζε ξνώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

Θαηαγξαθή δπζθνιηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. Θαηαγξαθή απαηηήζεσλ γηα έλα πην νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

 

Νθέιε γηα ηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο 

 

 

 

 

 

Νθέιε γηα ηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο 

πνζηήξημε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ελζάξξπλζε ηεο επηθνηλσλίαο, 

παξνρή θηλήηξσλ γηα κάζεζε. 

 

-  Δλζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ελζάξξπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο, παξνρή 

θηλήηξσλ γηα κάζεζε.  

- Ξαξνρή επηινγψλ ζηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο κέζα απφ 

κνλνπάηηα Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, 

Δλαιιαθηηθέο θαη 

πξναηξεηηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο. 

 

- 

Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

ηεο κάζεζεο 

νπνπδήπνηε- 

νπνηεδήπνηε. 

 

- 

πνζηήξημε 

Δθπαηδεπνκέλσλ 

κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

Θαηαγξαθή ηεο αδπλακίαο ηνπ LAMS ζρεηηθά κε 

ηελ ππνζηήξημε Δθπαηδεπνκέλσλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

- 

Νθέιε γηα ηνπο 

Δθπαηδεπηέο / 

Δθπαηδεπηηθνύο. 

- πνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, αλαζηνραζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ.  

- Θεηηθέο εληππψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ζρεδίαζεο ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ην δνκεκέλν 

- Αλαζηνραζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ.  

- Αλάπηπμε ξεπεξηνξίνπ θαη 

δεμηνηήησλ Δθπαηδεπηηθνχ/ 

Δθπαηδεπηή. 
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Ρνκέαο έξεπλαο 

αμηνιόγεζεο. 

Αμηνιόγεζε 

LAMS (JISC) 

Αμηνιόγεζε LAMS 

(BECTA) 

Αμηνιόγεζε Δξγαιείσλ 

πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Πρεδηαζκνύ ζε 

Ξεξηβάιινληα 

Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο. 

(ΚΓΔ) 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. - Ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζρεδίαζεο 

ξνψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ 

ην δνκεκέλν Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS. 

- Κεγάιν πνζνζηφ (88,9%) 

πξφζεζεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

LAMS θαη έληαμήο ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

- Ππκβηβαζκνί ζρεηηθά κε ην 

δνκεκέλν Ξεξηβάιινλ ηνπ 

LAMS ζρεηηθά κε ηελ 

έιιεηςε πξνζζήθεο ή 

θαζνξηζκνχ ζχλζεησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ απφ ην 

ρξήζηε, απνπζία δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ , ηαχηηζε 

δξαζηεξηφηεηαο –

ηερλνινγίαο, ζχγρπζε σο 

πξνο ηελ αλαπαξάζηαζε 

ζπλεζηζκέλσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αμηνπνηνχληαη ζηελ πξάμε.  

Αιιειεπηδξάζεηο 

Δθπαηδεπηή/ηθνύ 

– 

Δθπαηδεπόκελνπ. 

Γελ θαηαγξάθνληαη 

online 

αιιειεπηδξάζεηο 

Δθπαηδεπηή/ηθνχ – 

Δθπαηδεπφκελνπ. 

Θαηαγξάθνληαη online 

αιιειεπηδξάζεηο 

Δθπαηδεπηή/ηθνχ – 

Δθπαηδεπφκελνπ. 

Γπζθνιία αλαπαξάζηαζεο 

ηεο αιιειεπίδξαζεο 

Δθπαηδεπηή/ Δθπαηδεπηηθνχ- 

Δθπαηδεπνκέλνπ γηα 

Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο  εθηεινχληαη 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS  

κε ηε θπζηθή παξνπζία 

Δθπαηδεπηή/ηθνχ θαη 

Δθπαηδεπνκέλνπ. 

Θίλδπλνη. Δλδερφκελεο 

δπζθνιίεο πνπ 

Θαηαγξάθνληαη δπζθνιίεο 

ζε επίπεδν νξγαληζκνχ 

Δλδερφκελνη θίλδπλνη 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ 
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Ρνκέαο έξεπλαο 

αμηνιόγεζεο. 

Αμηνιόγεζε 

LAMS (JISC) 

Αμηνιόγεζε LAMS 

(BECTA) 

Αμηνιόγεζε Δξγαιείσλ 

πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Πρεδηαζκνύ ζε 

Ξεξηβάιινληα 

Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο. 

(ΚΓΔ) 

νθείινληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο  ζηηο 

ΡΞΔ Δθπαηδεπηψλ / 

ηθψλ  - 

Δθπαηδεπνκέλσλ. 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε 

ζε ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. 

Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ 

απφ ηε κε έληαμε ηεο ξνήο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζε έλα 

παηδαγσγηθφ πιαίζην. («Η 

ζρεδίαζε ζην LAMS  κε 

κπέξδεςε θαη κε 

απνπξνζαλαηόιηζε. 

Πξνηείλσ πξηλ θάπνηνο 

ζρεδηάζεη ηε ξνή ζην LAMS 

λα ηελ έρεη κειεηήζεη θαιά 

πξνεγνπκέλσο 

αθνινπζώληαο θάπνην 

πξόηππν» πκκεηέρνπζα 

ζηελ έξεπλα αμηνιόγεζεο, 

2011) 

Δξγαζηαθόο 

θόξηνο. 

Αλαγλψξηζε ηεο αχμεζεο εξγαζηαθνχ θφξηνπ απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ LAMS 

πνπ ζα πεξηνξηζηεί ζηαδηαθά. Αλαγλψξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο ξνψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην LAMS σο κειινληηθή επέλδπζε. 

Αλάγθε 

εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ 

απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηνπ 

Δξγαιείνπ. 

Νη ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία δελ 

εληάζζνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ξνέο 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεδηάδνληαη ζην LAMS. 

Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ξνψλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζην 

LAMS (Δξσηεκαηνιφγην 

Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 

&#4) πξνθχπηεη φηη 

αμηνπνηήζεθαλ ζε κηθξφ 

βαζκφ νη ηερλνινγίεο γηα ηηο 

νπνίεο είρε δεισζεί κεζαίν 

επίπεδν εμνηθείσζεο 

(Ρειεδηάζθεςε, 

Δλλνηνινγηθνί ράξηεο). 

Πύγθξηζε LAMS 

κε VLEs. 

Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο (administration)  είλαη 

επθνιφηεξε θαη πην επέιηθηε ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ LAMS. 

- 

Ζ κνλαδηθόηεηα 

ηνπ LAMS. 

- Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζπληειεί ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

ξνήο ζε έλα πην γεληθεπκέλν επίπεδν αθφκε θαη 

γηα ηνπο κε εηδηθνχο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ. 

- Ξαξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θάζε 

- Αλαγλψξηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο 

παξαθνινχζεζεο θάζε 

Δθπαηδεπφκελνπ μερσξηζηά. 

- Αλαγλψξηζε ηεο 

ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο 



493 

 

Ρνκέαο έξεπλαο 

αμηνιόγεζεο. 

Αμηνιόγεζε 

LAMS (JISC) 

Αμηνιόγεζε LAMS 

(BECTA) 

Αμηνιόγεζε Δξγαιείσλ 

πνζηήξημεο 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Πρεδηαζκνύ ζε 

Ξεξηβάιινληα 

Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδόκελεο 

Δθπαίδεπζεο. 

(ΚΓΔ) 

Δθπαηδεπφκελνπ μερσξηζηά. 

- Νη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζην LAMS 

δελ απνηεινχλ θαηλνχξηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο αιιά ζπλερψο πξνζηίζεληαη 

λέα ραξαθηεξηζηηθά ζε απηέο. 

- Ξαξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ 

δξαζηεξηνηήησλ ηχπνπ έξεπλαο ζην δηαδίθηπν 

θαη ζπδήηεζεο κε έλα νξγαλσκέλν ηξφπν. 

 

ηερλνινγίαο γηα ηελ 

ππνζηήξημε Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

- Αλαγλψξηζε ηεο 

πξνψζεζεο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

Πρεδηαζκφ. 

-ςειφ πνζνζηφ (83,3%) 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

- Αλαγλψξηζε δπζθνιηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

Ξίλαθαο 234 Γηα – ηνκεαθή ζύγθξηζε ηεο έξεπλαο αμηνιόγεζεο ηεο ΚΓΔ κε πξνγελέζηεξεο 

έξεπλεο αμηνιόγεζεο  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ξεξηγξαθή 

Πην πξψην απηφ ζηάδην ηεο έξεπλαο ζα ζέιακε λα καο θαηαζέζεηε ηηο απφςεηο ζαο γηα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζέγγηζε ζαο ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε 

Δθπαίδεπζε θαη ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο ζαο απφ ηε ρξήζε ελφο 

Ρερλνινγηθνχ Δξγαιείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πελαξίσλ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο ζαο δεηνχληαη 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ζαο ζηελ Δθπαίδεπζε.  

 

Νξνινγία 

Πηα παξαθάησ εξσηήκαηα ζα ζπλαληήζεηε θάπνηεο έλλνηεο. Ξξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ζαθή 

ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη ζε εζάο, αλαιχνληαη νη παξαθάησ φξνη.  

 

Εθπαηδεπηηθόο ρεδηαζκόο = Νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο/εθπαηδεπηήο/εηδηθφο  γηα λα  ζρεδηάζεη, νξγαλψζεη , δηαρεηξηζηεί θαη  

ηνπνζεηήζεη ζε κία ξνή ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  πνπ ζπλζέηνπλ ηε Καζεζηαθή θαη 

Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζνξίδνληαο φια ηα απαξαίηεηα δνκηθά ζηνηρεία (Δθπαηδεπηηθή 

Ξξνζέγγηζε, Οφινη, Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη, Δθπαηδεπηηθά Ξεξηβάιινληα θ.ιπ.) θαζψο επίζεο λα 

δνκήζεη ηελ πξφζβαζε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζε Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο.  

Εθπαηδεπηηθό ελάξην  = Ξξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ. Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ζα αθνξά κία απηφλνκε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ κπνξεί λα εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.  π.ρ.  

δηδαζθαιία (1-3 δηδαθηηθέο ψξεο) , κία δηάιεμε , κία εξγαζηεξηαθή άζθεζε,  θ.ιπ.  

Εθπαηδεπηηθή Δξαζηεξηόηεηα = Κία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ξφισλ (π.ρ. 

Δθπαηδεπφκελνο, νκάδα Δθπαηδεπνκέλσλ) κε έλα πεξηβάιινλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ 

επηηέιεζε κίαο εξγαζίαο κε έλα επηδησθφκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα.  

Εθπαηδεπηηθνί θνπνί / Εθπαηδεπηηθνί ηόρνη/ Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα = Γειψζεηο ζρεηηθά κε 

ην ηη ζα κάζνπλ νη Δθπαηδεπφκελνη ζε επίπεδν γλψζεσλ , ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ. (π.ρ. λα 

αζθεζνχλ ζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θ.ιπ.)  

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΠΔ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ 

ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

Αξρηθό Δξσηεκαηνιόγην  

Πξνζέγγηζε ζηνλ Εθπαηδεπηηθό ρεδηαζκό θαη ζηελ Σερλνινγηθά 

Τπνζηεξηδόκελε Εθπαίδεπζε. 



495 

 

Εθπαηδεπηηθό Πεξηβάιινλ = Κπνξεί θαη’ επηινγήλ λα εκπεξηέρεη εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, 

εξγαιεία θαη φξγαλα, ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ηνπο, γεγνλφηα θαη αληηθείκελα 

ηνπ «πξαγκαηηθνχ θφζκνπ». Κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ κε ην 

Δθπαηδεπηηθφ Ξεξηβάιινλ επέξρεηαη ε κάζεζε. ( π.ρ. κία ζρνιηθή αίζνπζα κε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο φπνπ νη καζεηέο ζα αιιειεπηδξάζνπλ κε βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπο, ή κία 

εξγαζηεξηαθή αίζνπζα κε φξγαλα κέηξεζεο ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ, κία πιαηθφξκα 

ηειεθπαίδεπζεο θ.ιπ.)  

Εθπαηδεπηηθόο Πόξνο = Ξξφθεηηαη γηα ςεθηαθφ ή κε ςεθηαθφ, πιηθφ ή κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε κίαο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο. (π.ρ. έληππν πιηθφ, 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, δηαδηθηπαθνί πφξνη, ςεθηαθέο Ρερλνινγίεο, εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο 

θ.ιπ.) 

 

Ρόινο = Ξξφθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ άηνκα ή νκάδεο 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα (π.ρ. εθπαηδεπηηθφο, 

εθπαηδεπφκελνο, εθπαηδεπηηθφο- παξνπζηαζηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξνβάιιεη 

δηαθάλεηεο θ.ιπ.).  

 

Μάζεκα = π.ρ. Ηζηνξία Ά Γπκλαζίνπ, φπνπ ν καζεηήο πξέπεη λα θξηζεί ηθαλφο  

ζπγθεληξψλνληαο ηελ απαηηνχκελε βαζκνινγία.  

Κεθάιαην Μαζήκαηνο= Κέξνο ελφο Καζήκαηνο: π.ρ. Κέγαο Αιέμαλδξνο, ζην πιαίζην ηνπ 

Καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ά Γπκλαζίνπ.  

Ελόηεηα Μαζήκαηνο = Κέξνο ελφο Θεθαιαίνπ. π.ρ. Ζ ελφηεηα 1 ηνπ  Θεθαιαίνπ 1 ηνπ 

Καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ή κέξνο ελφηεηαο π.ρ. νη παξάγξαθνη 1.1.1- 1.1.4 ηεο ελφηεηα 1, 

ηνπ θεθαιαίνπ 1.  

 

Μαζεζηαθή ύλνδνο = Κε ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηε δηεμαγσγή ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. π.ρ. Θα κπνξνχζε λα είλαη κία σξηαία δηδαζθαιία, κία 

δηάιεμε, κία παξνπζίαζε ζε ζπλέδξην θ.ιπ.  

 

 

 

Πεκείσζε :  Ρν Αξρηθφ Δξσηεκαηνιφγην δηαη ίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί online αθνινπζψληαο ηνλ ζχλδεζκν http://www.kwiksurveys.com/online-

survey.php?surveyID=HLNOOM_b04b17fe.  

  

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη κόλν κία θνξά θαη online. Ρν παξφλ έγγξαθν 

δηαηίζεηαη γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ζαο πξηλ απαληήζεηε ειεθηξνληθά ην Αξρηθφ 

Δξσηεκαηνιφγην θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αληηζηνηρεί πιήξσο ζην ειεθηξνληθφ 

εξσηεκαηνιφγην.. Κπνξείηε λα πξνεηνηκαζηείηε κε βάζε ην έγγξαθν απηφ εθφζνλ εζείο ην 

επηζπκείηε θαη γηα θακία άιιε ρξήζε. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αληηκεησπίζεηε ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε ζην email: 

eymoraitaki@yahoo.gr 

 

 

 

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=HLNOOM_b04b17fe
http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=HLNOOM_b04b17fe
mailto:eymoraitaki@yahoo.gr
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ΑΟΣΗΘΝ ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ  

1. Ξξνζσπηθά ζηνηρεία  

1.1 Νλνκαηεπψλπκν   

1.2 Νξγαληζκφο απαζρφιεζεο   

1.3  Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο   

1.4  Δ-mail  

 

2. Πρεηηθά κε ηνλ ξόιν ζαο ζηελ Δθπαίδεπζε  

2.1 Ρνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίν δηδάζθεηε (κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαλ ηνκέα) : 

 

� Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

� Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

� Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

� Άιιν 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2  Ξνην/πνηα γλσζηηθά αληηθείκελα δηδάζθεηε ; Πε πνηα εηδηθφηεηα εκπίπηνπλ;  

π.ρ.  Δίκαη πηπρηνχρνο Σεκηθνχ ηκήκαηνο θαη δηδάζθσ  Σεκεία.   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3 Ξαξαθαιψ πεξηγξάςηε ηε δηδαθηηθή ζαο εκπεηξία αλά ηνκέα εθπαίδεπζεο (κπνξείηε λα 

επηιέμεηε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνκέα):  

� Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

� 1-3 ρξφληα      � 3-10 ρξφληα       � 10-15 ρξφληα       � άλσ ησλ 15 ρξφλσλ 

 

� Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

� 1-3 ρξφληα      � 3-10 ρξφληα       � 10-15 ρξφληα       � άλσ ησλ 15 ρξφλσλ 

 

� Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

� 1-3 ρξφληα      � 3-10 ρξφληα       � 10-15 ρξφληα       � άλσ ησλ 15 ρξφλσλ 

 

� Άιιν (παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: ………………………………………………………..) 

 

� 1-3 ρξφληα      � 3-10 ρξφληα       � 10-15 ρξφληα       � άλσ ησλ 15 ρξφλσλ 
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3. Πρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ παξνύζα έξεπλα  

 

3.1 Ξαξαθαιψ λα αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ζαο ζηελ παξνχζα έξεπλα. Ξαξαθαιψ 

επηιέμηε φιεο εθείλεο ηηο πξνηάζεηο πνπ αξκφδνπλ ζηελ πεξ ίπησζή ζαο.  

 Δλδηαθέξνκαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ην πξνο αμηνιφγεζε Ρερλνινγηθφ Δξγαιείν γηα λα 

ελεκεξσζψ ζρεηηθά κε ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε 

Δθπαίδεπζε.  

 Δλδηαθέξνκαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ην πξνο αμηνιφγεζε Ρερλνινγηθφ Δξγαιείν γηαηί 

ζεσξψ φηη ίζσο λα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά κνπ.  

 Δλδηαθέξνκαη λα εηζεγεζψ ηελ έληαμε ηνπ πξνο αμηνιφγεζε Ρερλνινγηθνχ Δξγαιείνπ 

ζηνλ Νξγαληζκφ πνπ απαζρνινχκαη.  

 Δπηζπκψ λα ζπλεηζθέξσ ζηελ έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ Δξγαιείσλ.  

 Άιιν/Πρφιηα 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.2 Ξψο πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε έλα Ρερλνινγηθφ Δξγαιείν λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά 

ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Πρεδηαζκφ ζε Ξεξηβάιινληα Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελεο Δθπαίδεπζεο;   

 

Ξαξαθαιψ ηνπνζεηείζηε ηηο απαληήζεηο ζαο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο μεθηλψληαο απφ ην πην 

ζεκαληηθό κε αξηζκό 1 έσο ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό κε αξηζκό 5, ηνπνζεηψληαο ηνλ 

αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο ζην ηέινο ηεο θάζε πξφηαζεο.  

 

 Αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ξεπεξηνξίνπ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ/Δθπαηδεπηψλ.  

 Αλαβάζκηζε θαη πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Ξξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο.  

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ζα επηιέγαηε θάηη άιιν παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ καδί κε ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο πνπ ηνπ δίλεηε:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

4. Πρεηηθά κε ηε ζηάζε ζαο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ  

 

 

4.1 Ξψο αηζζάλεζηε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ην ξφιν ησλ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ ζηε δσή καο;  

Ξαξαθαιψ ζεκεηψζηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 

σο εμήο:  5. Ππκθσλψ απνιχησο, 4. Κάιινλ ζπκθσλψ , 3 Ππκθσλψ/δηαθσλψ ελ 

κέξεη, 2. Κάιινλ δηαθσλψ, 1. Γηαθσλψ απνιχησο. 
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Πηάζε πξνο ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Βαζκόο 

ζπκθσλίαο 

4.1.1 Ζ εξγαζία κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο είλαη επράξηζηε 

θαη πξνζθέξεη πνιιά εξεζίζκαηα.  
5 4 3 2 1 

4.1.2 Ζ κάζεζε γχξσ απφ δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ είλαη ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία γηα κέλα.  
5 4 3 2 1 

4.1.3 Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο είλαη βαξεηνί θαη δελ 

πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα. 
5 4 3 2 1 

4.1.4 Θα ήζεια λα εξγάδνκαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν κε ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 
5 4 3 2 1 

4.1.5 Κνπ αξέζεη λα δηαβάδσ θαη λα ζπδεηψ κε άιινπο ζρεηηθά κε 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 
5 4 3 2 1 

4.1.6 Λνκίδσ φηη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο είλαη πνιχ εχθνινη 

ζηε ρξήζε ηνπο. 
5 4 3 2 1 

4.1.7 Ρν λα εξγάδνκαη κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κνπ πξνθαιεί 

λεπξηθφηεηα.  
5 4 3 2 1 

4.1.8 Έρσ αξθεηή απηνπεπνίζεζε ψζηε λα ρξεζηκνπνηψ ρσξίο 

άγρνο ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 
5 4 3 2 1 

4.1.9 Γηζηάδσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο δηφηη 

θνβάκαη φηη κπνξεί λα θάλσ θάπνην ιάζνο πνπ δε ζα είκαη ζε ζέζε 

λα δηνξζψζσ. 

5 4 3 2 1 

4.1.10 Απνθεχγσ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηαηί δελ 

αηζζάλνκαη νηθεία γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηψ.  
5 4 3 2 1 

4.1.11 Αηζζάλνκαη απνπληθηηθά φηαλ πξνζπαζψ λα ρξεζηκνπνηήζσ 

έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  
5 4 3 2 1 

4.1.12 Γελ κπνξψ λα ζθεθηψ θάπνην ηξφπν ψζηε λα αμηνπνηήζσ 

ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζηελ εξγαζία κνπ. 
5 4 3 2 1 

4.1.13 Σξεζηκνπνηψ ζπάληα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 5 4 3 2 1 

4.1.14 Ζ εξγαζία ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή απνηειεί αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη απνκνλψλεη ην άηνκν απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  
5 4 3 2 1 

4.1.15 Ρν γεγνλφο φηη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηα κέιε κίαο θνηλσλίαο λα απνμελψλνληαη.  

5 4 3 2 1 

4.1.16 Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο  κπνξνχλ λα κνπ πξνζθέξνπλ 

νηθνλνκία ρξφλνπ  θαη νξγάλσζε ζηελ εξγαζία κνπ κε απνηέιεζκα 

λα  απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά κνπ. 

5 4 3 2 1 
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4.1.17 Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία ζηε 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ εξγαζία.  
5 4 3 2 1 

4.1.18 Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ /εθπαηδεπηψλ ζα έπξεπε λα 

πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.  
5 4 3 2 1 

 

 

 

5.Πρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζή ζαο ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδόκελε Δθπαίδεπζε  

 

5.1 Ξαξαθαιψ ζεκεηψζηε ηελ εμνηθείσζή ζαο κε ηνπο παξαθάησ ηχπνπο 

Ρερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Ρερλνινγηθά πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε 

σο εμήο: 5. Έκπεηξνο Σξήζηεο, 4. Σξεζηκνπνηψ ζπρλά , 3. Σξεζηκνπνηψ ζπάληα, 2. 

Έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, 1. Γελ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη θαζφινπ.  

 

Κπνξείηε επίζεο λα αλαθέξεηε ην εξγαιείν πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ 

απάληεζή ζαο.  

π.ρ. έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ην εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο «EWB» 

αξθεηέο θνξέο, νπφηε ζην πεδίν 4.1.3 ζπκπιεξψλεηε «EWB - 3» 

 

Ρύπνο Δξγαιείνπ Δξγαιείν - 

Βαζκόο 

Δμνηθείσζεο 

5.1.1 Δηθνληθφ Καζεζηαθφ Ξεξηβάιινλ (π.ρ. Moodle, e-class, 

LAMS θ.ιπ.) 

 

5.1.2 Αλαδήηεζε κέζσ Γηαδηθηχνπ (π.ρ. κεραλέο 

αλαδήηεζεο,portals) 

 

5.1.3 Ξξνζνκνηψζεηο (π.ρ. Electronics Workbench, MATLAB, 

ModelChem Lab Net Logo Models, Model Space θ.ιπ.) 

 

 

 

5.1.4 Ξαηρλίδηα πξνζνκνίσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ 

(π.ρ. Civilization, Sims City, θ.ιπ.) 

 

5.1.5 Δηθνληθνί θφζκνη (π.ρ. Second Life, Active Worlds 

θ.ιπ.) 

 

 

5.1.6 Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο(π.ρ.smart board)  

 

5.1.7 Τεθηαθά νπηηθναθνπζηηθά κέζα (π.ρ. ςεθηαθή θάκεξα, 

ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο MPEG-4 θ.ιπ.)  

 

5.1.8 Ρειεδηάζθεςε (π.ρ. Saba Centra, Skype, Yugma 

θ.ιπ.) 

 

5.1.9 Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (π.ρ. 21 ελ πισ, Γαία,   Καγηθφ 

Φίιηξν θ.ιπ.)    

 

5.1.10 Θηλεηέο ή αζχξκαηεο ζπζθεπέο  

(π.ρ. Pda, θηλεηφ ηειέθσλν, notebook θ.ιπ.) 

 

 

5.1.11 Αμηνιφγεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (π.ρ. 

Δξσηεκαηνιφγηα πνιιαπιήο επηινγήο, ινγηζκηθά Hot 

potatoes, Articulation Quizmaker θ.ιπ.) 

 

5.1.12 Ξνιιά απφ ηα παξαθάησ εξγαιεία κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζηα 

πεξηβάιινληα κε ηα νπνία έρεηε εμνηθεησζεί, σζηφζν ζα ζέιακε λα ζεκεηψζεηε 

μερσξηζηά ηε εμνηθείσζή ζαο κε ηα εξγαιεία απηά: 

π.ρ. ρξεζηκνπνηψ ζπρλά ηηο νκάδεο ζπδήηεζεο Google, νπφηε ζην πεδίν Φφξνπκ 

Ππδήηεζεο ζπκπιεξψλεηε : Νκάδεο Ππδήηεζεο Google - 2. 
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Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, (π.ρ. ahoo mail, Gmail θ.ιπ.) 

 

 

Ζιεθηξνληθά βηβιία (Camtasia, Booklet Creator θ.ιπ.) 

 

 

Podcasts (π.ρ. ΒΒ FlashBack θ.ιπ.)  

Newsfeeds (π.ρ. RSS θ.ιπ.) 

 

 

Blogs (Blogger, Wordpress θ.ιπ.) 

 

 

Wikis (Google wikis, Dokuwiki θ.ιπ.)  

Φφξνπκ Ππδήηεζεο (π.ρ. νκάδεο ζπδήηεζεο Google, 

Forumotion θ.ιπ.)  

 

Ινγηζκηθά γηα Ζιεθηξνληθφ Φάθειν E-portfolio (π.ρ. Pebble 

Pad). 

 

Δξγαιεία θαηαζθεπήο λνεηηθψλ ραξηψλ (π.ρ. CMap, Idea 

Pad θ.ιπ.)  

 

Δξγαιεία ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο εγγξάθσλ (π.ρ. Google 

docs, Writeboard θ.ιπ.)  

 

Δπεμεξγαζηέο θεηκέλνπ (MS - Word, Open Office θ.ιπ.)  

Ινγηζκηθά παξνπζηάζεσλ (MS - Word, Camtasia θ.ιπ.)  

Απνζήθεο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. MERLOT, 

eduSource θ.ιπ.) 

 

Άιιν, εδψ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θάπνην εξγαιείν/ 

ππεξεζία/ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη δελ έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα παξαπάλσ  

 

5.2 Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο Ρερλνινγίαο γηα λα 

ππνζηεξίμεηε:  

 

 Ξξφζσπν κε πξφζσπν εθπαίδεπζε, κε ηε θπζηθή παξνπζία φισλ ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ 

 Δμ’ απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

 Ππλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ. 

 Ρίπνηα απφ ηα παξαπάλσ. 

5.3 Γηα κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα ή έλα ζχλνιν Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα θάπνηαο/σλ απφ ηηο παξαπάλσ 

Ρερλνινγίεο κε κία νκάδα Δθπαηδεπνκέλσλ, πνηα ηερληθά ή κε δεηήκαηα ζα ζαο 

πξνβιεκάηηδαλ, γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ;  

 

 

Ξαξαθαιψ ηνπνζεηείζηε ηηο απαληήζεηο ζαο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο μεθηλψληαο 

απφ ην πην ζεκαληηθό κε αξηζκό 1 έσο ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό κε αξηζκό 7. 

Εήηεκα Ξξνηεξαηόηεηα 

Λα ππάξρεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ πνπ  

παξέρεη ε ζπγθεθξηκέλε Ρερλνινγία ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αμηνπνηεζεί θαηάιιεια. 

 

Ζ Ρερλνινγία απηή λα είλαη απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο.  
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Λα ππάξρεη αληίζηνηρν ηερλνινγηθφ πξντφλ ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεηαζηεί λα αληηθαηαζηαζεί ην παξφλ.  

 

Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο απηήο λα κελ απαηηείηαη 

αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηερλνινγηθνχ πξντφληνο, αιιά λα 

δηαηίζεηαη δσξεάλ.  

 

Λα είλαη θαηάιιειε ε Ρερλνινγία απηή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

Νη Δθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

Ρερλνινγία απηή νπνπδήπνηε – νπνηεδήπνηε. 

 

Λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο 

Ρερλνινγίαο απηήο κε Δθπαηδεπνκέλνπο. 

 

 

 

5.4 Ξνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ ηελ Ρερλνινγηθά 

πνζηεξηδφκελε Δθπαίδεπζε;  

Ξαξαθαιψ ηνπνζεηείζηε ηηο απαληήζεηο ζαο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο μεθηλψληαο 

απφ ην πην ζεκαληηθό κε αξηζκό 1 έσο ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό κε αξηζκό 10. 

 

Ξηζαλό όθεινο Ξξνηεξαηόηεηα 

Ξξφζβαζε νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ζε Δθπαηδεπηηθνχο 

Ξφξνπο.  

 

Κεγαιχηεξν θάζκα επηινγψλ ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη 

ην ξπζκφ ηεο κάζεζεο. 

 

Δλαιιαθηηθά κνληέια εθπαίδεπζεο: απφ απφζηαζε, 

εκπινπηηζκέλε (blended learning).  

 

Γηακνηξαζκφο ηεο γλψζεο θαη ζπλεξγαζία αλεμαξηήησο 

ηνπνζεζίαο. 

 

Δπθαηξίεο γηα αλαζηνραζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ζε 

πξνζσπηθνχο καζεζηαθνχο ρψξνπο. 

 

Ππκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο ηεο γλψζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

κάζεζεο.  

 

Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε δηακνξθσηηθψλ αμηνινγήζεσλ.  

 

Αλαθαιππηηθή κάζεζε (learning by discovery) ζε εηθνληθνχο 

θφζκνπο/ πεξηβάιινληα. 

 

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζία ζε κία 

ςεθηαθή επνρή.  

 

Ξεξηζζφηεξν ελεξγή κάζεζε (active learning)  κέζσ 

αιιειεπηδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πνιπκεζηθψλ πφξσλ.  

 

 

 

 

6. Πρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζή ζαο ζηνλ Δθπαηδεπηηθό Πρεδηαζκό  

Επηιέμηε ην αληίζηνηρν πεδίν κε .  

6.1  Ξφζν ζπρλά εκπιέθεζηε ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ γηα…….  

 Θάζε 6 

κήλεο ή 

ζπρλφηεξα 

 

Θάζε 6-12 

κήλεο 

 

Θάζε 1-5 

ρξφληα 

 

Θάζε 5 

ρξφληα ή 

πεξηζζφηεξν 

Ξνηέ  

Κάζεκα      
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 Θάζε 6 

κήλεο ή 

ζπρλφηεξα 

 

Θάζε 6-12 

κήλεο 

 

Θάζε 1-5 

ρξφληα 

 

Θάζε 5 

ρξφληα ή 

πεξηζζφηεξν 

Ξνηέ  

Θεθάιαην      

Δλφηεηα      

Καζεζηαθή 

Πχλνδν 

     

 

 

6.2 Πρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηε έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην. 

Σξεζηκνπνηψληαο σο παξάδεηγκα έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ έρεηε ζρεδηάζεη ζην παξειζφλ, 

κπνξείηε λα  πεξηγξάςεηε ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ;  

 

Γηα παξάδεηγκα: 

 

π.ρ.1. Θέιαηε λα ζρεδηάζεηε Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξίζεηε γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο πεξηγξαθήο ηεο 

(ζηφρνπο, πφξνπο, Ρερλνινγία θ.ιπ.). Νπφηε ζεκείν εθθίλεζεο ήηαλ νη Δθπαηδεπηηθέ ο 

Γξαζηεξηφηεηεο. 

π.ρ.2 Δίραηε αθνχζεη γηα έλα λέν εξγαιείν π.ρ. Blog θαη ζέιαηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Νπφηε ζεκείν εθθίλεζεο ήηαλ ε 

Ρερλνινγία ππνζηήξημεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

 Νη Δθπαηδεπηηθνί Πηφρνη/ ηα Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα.  

 Νη Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ Ρερλνινγία ππνζηήξημεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

 Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ.  

 Νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη πνπ είραηε ζηε δηάζεζή ζαο. 

 Άιιν. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν ,παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

6.3 Όηαλ δεκηνπξγείηε έλα λέν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην, ρξεζηκνπνηείηε θάπνην ππάξρνλ; 

Ξαξαθαιψ επηιέμηε φιεο εθείλεο ηηο πξνηάζεηο πνπ αξκφδνπλ ζηελ πεξίπησζή ζαο.  

 

� Κεξηθέο θνξέο ηξνπνπνηψ θάπνην ππάξρνλ δηθφ κνπ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην, πξνζαξκφδνληάο 

ην ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  
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� Κεξηθέο θνξέο αλαηξέρσ ζε θάπνην απφ ηα πξνεγνχκελα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ έρσ 

δεκηνπξγήζεη γηα άληιεζε ηδεψλ. 

 

� Κεξηθέο θνξέο ηξνπνπνηψ θάπνην ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θάπνηνπ άιινπ, 

πξνζαξκφδνληάο ην ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

 

� Κεξηθέο θνξέο αλαηξέρσ ζε θάπνην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θάπνηνπ άιινπ γηα άληιεζε 

ηδεψλ. 

 

� Άιια ζρφιηα: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6.4 Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζαξκφδεηε ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαηξέρεηε γηα ηδέεο 

ζε Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ άιινπο, πψο εληνπίδεηε απηά ηα 

Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα; Ξαξαθαιψ επηιέμηε φιεο εθείλεο ηηο πξνηάζεηο πνπ αξκφδνπλ ζηελ 

πεξίπησζή ζαο. 

 

 

� Δπηθνηλσλψ κε ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

 

� Ρα αλαθηψ απφ ην Γηαδίθηπν.  

 

� Έρσ πξφζβαζε ζε Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα απφ ην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ Νξγαληζκνχ   

   πνπ απαζρνινχκαη.  

 

� Άιιν 

 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….X 

3 

6.5  Ξψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηε θαηά ηε ζρεδίαζε ελφο 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ;  

� Νιηζηηθή/Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ(top-down) πξνζέγγηζε: Μεθηλψληαο απφ ηε δεκηνπξγία 

ηεο “κεγάιεο εηθφλαο” θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαο ηηο κηθξέο ιεπηνκέξεηεο.  

 

� Πεηξηαθή/Απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom-up) πξνζέγγηζε: Γνπιεχνληαο βήκα πξνο βήκα 

σο ηελ νινθιήξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

 

� Άιιε πξνζέγγηζε/ Πρφιηα.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιε πξνζέγγηζε παξαθαιψ λα ηελ αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.6  Ξνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ; 

(Πεκείσζε: Αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θαη όρη ζηε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ  - πεξηερνκέλνπ γηα 

ηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο). 
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� Ξαξαδνζηαθά εξγαιεία (π.ρ. ζηπιφ, ραξηί, θάξηεο) 

� Δπεμεξγαζηή θεηκέλνπ (π.ρ. Microsoft Word) XXXXXXXXXX 

� Ινγηζκηθφ Ξαξνπζηάζεσλ(π.ρ.Microsoft PowerPoint)XXXXXXXXXXXXXXXX 

� Δξγαιεία θαηαζθεπήο λνεηηθψλ ραξηψλ (π.ρ. C-map)  

� Άιια εξγαιεία δηαγξακκάησλ (π.ρ. Microsoft Visio) 

� Άιιν XXX 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………XXXXXXXXX 

6.7 Έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην κπνξεί λα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε θαη άιινπο παξάγνληεο εθηφο 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ θαη ηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Ξαξαθαιψ ζεκεηψζηε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ επηξξνή 

πνπ αζθνχλ θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ απφ εζάο;  

Επηιέμηε ην αληίζηνηρν πεδίν κε . 

 Ξνιχ 

ζεκαληηθφ 

Αξθεηά 

ζεκαληηθφ 

Όρη πνιχ 

ζεκαληηθφ 

Αζήκαλην 

Ρνπνζεζία (πξφζσπν 

κε πξφζσπν θαη /ή εμ’ 

απνζηάζεσο) 

    

Ξξφζβαζε 

Δθπαηδεπνκέλσλ ζε 

καζεζηαθνχο 

πφξνπο(π.ρ. κέζσ 

Γηαδηθηχνπ, 

βηβιηνζήθεο)  

    

Γηαζεζηκφηεηα ηεο 

Ρερλνινγίαο κέζα ζηελ 

ηάμε 

    

Γηαζεζηκφηεηα ηεο 

Ρερλνινγίαο έμσ απφ 

ηελ ηάμε (π.ρ. ζην 

ζπίηη, ζε άιιν ρψξν 

ηνπ 

ηδξχκαηνο/νξγαληζκνχ)  

    

Ξεξηνξηζκνί ρξφλνπ  

 

   

 

 

6.8 Πε πνηα θάζε ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο , δεκηνπξγείηε ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ( π.ρ. 

ιίζηα πφξσλ πεξηερνκέλνπ φπσο πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε, εξσηήζεηο θ.ιπ.) ην νπνίν ζα 

δνζεί ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο;  

 

�  Μεθηλψ ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ απφ ηε δεκηνπξγία  

     ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ. 

�  Θαηά ην ζρεδηαζκφ θάζε Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο.  

�  Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

�  Άιιν. 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.9 Ξξνβιέπεηε ηπρφλ πξνζαξκνγέο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ εμαηηίαο θαηαζηάζεσλ πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ; 

π.ρ.  Πε πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ  ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, θιίκαηνο δηαθσλίαο κεηαμχ Δθπαηδεπνκέλσλ θ.ιπ.  

 

� Λαη, πάληνηε. 

� Κεξηθέο θνξέο. 

� Όρη, αληηκεησπίδσ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο φηαλ πξνθχςνπλ.  

� Άιιν 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

6.10 Ππλεζίδεηε λα πξνζθέξεηε επηινγέο ζηνπο Δθπαηδεπνκέλνπο πξνβιέπνληαο:  

 

� Δλαιιαθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 

� Δλαιιαθηηθή ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

� Γηαθνξεηηθά κνλνπάηηα Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

� Άιιν. 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6.11 Ξψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε κνξθή ηνπ  Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ φπσο ζπλεζίδεηε λα ην 

ζρεδηάδεηε  θαηά ηελ αθφινπζε θιίκαθα;  

 

                                                                                                                                                         

 1  2 3  4  5 6  7  

 

 

6.12 Ξφηε ειέγρεηε αλ ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην εθηειέζηεθε ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ (π.ρ. 

Ρη πήγε θαιά θαη ηη φρη ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ).  

 

 

� Ρελ ίδηα κέξα.  

� Κεξηθέο κέξεο κεηά. 

Ξξόρεηξεο 

ζεκεηώζεηο 

Δπίζεκν 

Δθπαηδεπηηθό 

Πελάξην 
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� Κεξηθέο εβδνκάδεο κεηά. 

� Ξξηλ ηελ επφκελε θνξά εθηέιεζεο ηνπ ίδηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

� Άιιν/Πρφιηα.  

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.13 Ρη είδνπο αμηνιφγεζε ζπλεζίδεηε λα ζρεδηάδεηε ζηα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα:  

 

� Αζξνηζηηθή : π.ρ. Αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηεο Καζεζηαθήο Ππλφδνπ.  

� Γηακνξθσηηθή: π.ρ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε θάζεο ηεο Καζεζηαθήο Ππλφδνπ.  

� Γηαγλσζηηθή: π.ρ. Πηελ αξρή ηεο Καζεζηαθήο Ππλφδνπ γηα ηε δηάγλσζε ηπρφλ 

παξαλνήζεσλ ή πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ. 

� Ππλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ.  

 

Ππλήζσο πνην είλαη ην κέζν αμηνιφγεζεο; π.ρ. έλα ζχληνκν ηεζη, ε ζπκκεηνρή ζε ζπδήηεζε 

θ.ιπ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6.14  Ππλεζίδεηε λα δεκηνπξγείηε Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο; 

Γηα παξάδεηγκα: Πε ζπλδηδαζθαιίεο ή κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ην ίδην 

αληηθείκελν ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο Δθπαηδεπνκέλσλ.  

� Λαη, ζπρλά.  

� Λαη, ζπάληα. 

� Όρη. 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ απαληήζαηε λαη, πψο πξνζεγγίδεηε ζπλεξγαηηθά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ; Γηα παξάδεηγκα πψο απνθαζίδεηε πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο; Ξψο κνηξάδεζηε ηηο ζεκεηψζεηο θαη ηα αξρηθά ζρεδηαζηηθά 

βήκαηα; 

π.ρ. Ππλεξγαζία πξφζσπν κε πξφζσπν, θνηλή επεμεξγαζία ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ, κέζσ 

wiki; 

 

    Απάληεζε 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

       

Ρέινο Δξσηεκαηνινγίνπ 

Δπραξηζηνχκε γηα ην ρξφλν πνπ δηαζέζαηε.  

 

 

 

Δπηθνηλσλία 

Κσξατηάθε Δπηπρία 

Ρει.: 6974822560 

Δ-mail: eymoraitaki@yahoo.gr 

 

Ξιεξνθνξίεο γηα ην έξεπλα αμηνιόγεζεο ηεο ΚΓΔ  

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο έξεπλαο αμηνιφγεζεο ΚΓΔ:  

https://sites.google.com/site/testergaleiou/XXXXXXXX 

  

mailto:eymoraitaki@yahoo.gr
https://sites.google.com/site/testergaleiou/
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Ξεξηγξαθή 

Πην απηφ ην ζηάδην ηεο έξεπλαο ζα ζέιακε λα καο θαηαζέζεηε ηηο απφςεηο ζαο γηα δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε θαηά ηελ Αηνκηθή 

Δξγαζία #2.  

 

 

Νξνινγία 

Πηα παξαθάησ εξσηήκαηα ζα ζπλαληήζεηε θάπνηεο έλλνηεο. Ξξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ζαθή 

ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη ζε εζάο, αλαιχνληαη νη παξαθάησ φξνη.  

 

Εθπαηδεπηηθόο ρεδηαζκόο = Νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο/εθπαηδεπηήο/εηδηθφο  γηα λα  ζρεδηάζεη, νξγαλψζεη , δηαρεηξηζηεί θαη  

ηνπνζεηήζεη ζε κία ξνή ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  πνπ ζπλζέηνπλ ηε Καζεζηαθή θαη 

Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζνξίδνληαο φια ηα απαξαίηεηα δνκηθά ζηνηρεία (Δθπαηδεπηηθή 

Ξξνζέγγηζε, Οφινη, Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη, Δθπαηδεπηηθά Ξεξηβάιινληα θ.ιπ.) θαζψο επίζεο λα 

δνκήζεη ηελ πξφζβαζε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζε Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο.  

Εθπαηδεπηηθό ελάξην  = Ξξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ. Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ζα αθνξά κία απηφλνκε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ κπνξεί λα εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.  π.ρ.  

δηδαζθαιία (1-3 δηδαθηηθέο ψξεο) , κία δηάιεμε , κία εξγαζηεξηαθή άζθεζε,  θ.ιπ.  

Εθπαηδεπηηθή Δξαζηεξηόηεηα = Κία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ξφισλ (π.ρ. 

Δθπαηδεπφκελνο, νκάδα Δθπαηδεπνκέλσλ) κε έλα πεξηβάιινλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ 

επηηέιεζε κίαο εξγαζίαο κε έλα επηδησθφκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα.  

Εθπαηδεπηηθνί θνπνί / Εθπαηδεπηηθνί ηόρνη/ Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα = Γειψζεηο ζρεηηθά κε 

ην ηη ζα κάζνπλ νη Δθπαηδεπφκελνη ζε επίπεδν γλψζεσλ , ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ. (π.ρ. λα 

αζθεζνχλ ζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θ.ιπ.)  

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΠΔ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ  

Δξσηεκαηνιόγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2  

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε ρσξίο ην 

Δξγαιείν LAMS. 
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Εθπαηδεπηηθό Πεξηβάιινλ = Κπνξεί θαη’ επηινγήλ λα εκπεξηέρεη εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, 

εξγαιεία θαη φξγαλα, ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ηνπο, γεγνλφηα θαη αληηθείκελα 

ηνπ «πξαγκαηηθνχ θφζκνπ». Κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ κε ην 

Δθπαηδεπηηθφ Ξεξηβάιινλ επέξρεηαη ε κάζεζε. ( π.ρ. κία ζρνιηθή αίζνπζα κε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο φπνπ νη καζεηέο ζα αιιειεπηδξάζνπλ κε βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπο, ή κία 

εξγαζηεξηαθή αίζνπζα κε φξγαλα κέηξεζεο ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ, κία πιαηθφξκα 

ηειεθπαίδεπζεο θ.ιπ.)  

Εθπαηδεπηηθόο Πόξνο = Ξξφθεηηαη γηα ςεθηαθφ ή κε ςεθηαθφ, πιηθφ ή κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε κίαο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο. (π.ρ. έληππν πιηθφ, 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, δηαδηθηπαθνί πφξνη, ςεθηαθέο Ρερλνινγίεο, εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο 

θ.ιπ.) 

 

Ρόινο = Ξξφθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ άηνκα ή νκάδεο 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα (π.ρ. εθπαηδεπηηθφο, 

εθπαηδεπφκελνο, εθπαηδεπηηθφο- παξνπζηαζηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξνβάιιεη 

δηαθάλεηεο θ.ιπ.).  

 

Μάζεκα = π.ρ. Ηζηνξία Ά Γπκλαζίνπ, φπνπ ν καζεηήο πξέπεη λα θξηζεί ηθαλφο  

ζπγθεληξψλνληαο ηελ απαηηνχκελε βαζκνινγία.  

Κεθάιαην Μαζήκαηνο= Κέξνο ελφο Καζήκαηνο: π.ρ. Κέγαο Αιέμαλδξνο, ζην πιαίζην ηνπ 

Καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ά Γπκλαζίνπ.  

Ελόηεηα Μαζήκαηνο = Κέξνο ελφο Θεθαιαίνπ. π.ρ. Ζ ελφηεηα 1 ηνπ  Θεθαιαίνπ 1 ηνπ 

Καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ή κέξνο ελφηεηαο π.ρ. νη παξάγξαθνη 1.1.1- 1.1.4 ηεο ελφηεηα 1, 

ηνπ θεθαιαίνπ 1.  

 

Μαζεζηαθή ύλνδνο = Κε ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηε δηεμαγσγή ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. π.ρ. Θα κπνξνχζε λα είλαη κία σξηαία δηδαζθαιία, κία 

δηάιεμε, κία παξνπζίαζε ζε ζπλέδξην θ.ιπ.  

 

 

Πεκείσζε :  Ρν Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 δηαη ίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί online αθνινπζψληαο ηνλ ζχλδεζκν http://www.kwiksurveys.com/online-

survey.php?surveyID=HLJIIM_6dfe5b9d. 

 Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη κόλν κία θνξά θαη online. Ρν παξφλ έγγξαθν 

δηαηίζεηαη γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ζαο πξηλ απαληήζεηε ειεθηξνληθά ην 

Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αληηζηνηρεί πιήξσο ζην 

ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην. Κπνξείηε λα πξνεηνηκαζηείηε κε βάζε ην έγγξαθν απηφ εθφζνλ 

εζείο ην επηζπκείηε θαη γηα θακία άιιε ρξήζε. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αληηκεησπίζεηε ζηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε ζην email: 

eymoraitaki@yahoo.gr 

 

  

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=HLJIIM_6dfe5b9d
http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=HLJIIM_6dfe5b9d
mailto:eymoraitaki@yahoo.gr
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ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ # 2  

 

1. Ξαξαθαιψ δψζηε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ 

πνπ ζρεδηάζαηε:  

 

π.ρ. Ξξφθεηηαη γηα έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ αθνξά ηελ εηζαγσγή ζην Κάζεκα ηεο 

Ζιεθηξνληθήο. Αθνξά καζεηέο ηεο Β ΄ ηάμεο Ζιεθηξνληθψλ. Νη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ λέεο 

έλλνηεο φπσο ηειεπηθνηλσληαθή δεχμε, θαλάιη κεηάδνζεο…….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Αλ ηα Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα /νη Δθπαηδεπηηθνί Πθνπνί θαη Πηφρνη  γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαζνξίδνληαη απφ θάπνπ αιινχ (π.ρ. Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα), 

παξαθαιψ λα ηα/ηνπο αλαθέξεηε (Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 2):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Αλ ηα Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα / νη Δθπαηδεπηηθνί Πθνπνί θαη Πηφρνη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαζνξίδνληαη απφ εζάο, παξαθαιψ λα ηα/ηνπο αλαθέξεηε θαζψο 

επίζεο λα θαζνξίζεηε ην ξφιν ζαο ζηε δηακφξθσζε απηψλ (Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ 

Δξψηεζε 3): 

π.ρ. Θεσξήζαηε φηη κπνξεί λα αλαπηπρζεί κία ηθαλφηεηα ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ πνπ δε 

πξνβιεπφηαλ απφ ην Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα θαη ηελ θξίλαηε απαξαίηεηε ή ρξήζηκε;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηήζαηε θάπνην ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην 

(Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 4):  

 

Α) Ξξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε δηθνχ ζαο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ;  

                              ΛΑΗ                ΝΣΗ  

 

 

Β) Δάλ πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ απφ θάπνηνλ άιιν:  

                         

I.  Ξψο απνθηήζαηε πξφζβαζε ζε απηφ ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  

π.ρ. Ν δεκηνπξγφο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ εξγάδεηαη ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα θη 

επηθνηλσλήζαηε καδί ηνπ; πήξρε δηαζέζηκν ζην Γηαδίθηπν;  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

II.  Ξξφθεηηαη γηα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ αθνξά ην γλσζηηθφ ζαο αληηθείκελν ; 

                       

π.ρ.1 Έρεηε έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Φπζηθήο, αθνινπζείηε ηηο ίδηεο 

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Πελάξην αιιά πξνζαξκφδεηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην 

αληηθείκελν ηεο Σεκείαο.  

π.ρ.2 Έρεηε έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Σεκείαο θαη ην πηνζεηείηε ή ην 

πξνζαξκφδεηε γηα ην αληηθείκελν ηεο Σεκείαο.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



512 

 

III.  Σξεζηκνπνηείηε σο πεγή έκπλεπζεο ην ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ή πηνζεηείηε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζε απηφ;  

 π.ρ. Αθνινπζείηε ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε αιιά ηξνπνπνηείηε θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Ππλεξγαζηήθαηε κε θάπνηνλ γηα ηελ πεξηγξαθή απηνχ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ;  

                                        ΛΑΗ                ΝΣΗ  

 

Αλ λαη,  κε πνην ηξφπν;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Δθηφο απφ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο Πηφρνπο, ηα Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ πνηνη άιινη παξάγνληεο επεξέαζαλ η ηο επηινγέο ζαο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε; Ξαξαθαιψ επηιέμεηε φιεο εθείλεο ηηο 

πξνηάζεηο πνπ αξκφδνπλ ζηελ πεξίπησζή ζαο.  

  

 Ρνπνζεζία (πξφζσπν κε πξφζσπν θαη /ή εμ’ απνζηάζεσο)  

 Ξξφζβαζε Δθπαηδεπνκέλσλ ζε καζεζηαθνχο πφξνπο(π.ρ. κέζσ Γηαδηθηχνπ, 

βηβιηνζήθεο) 

 Γηαζεζηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο κέζα ζηελ ηάμε 

 Γηαζεζηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο έμσ απφ ηελ ηάμε (π.ρ. ζην ζπίηη, ζε άιιν ρψξν ηνπ 

ηδξχκαηνο/νξγαληζκνχ)  

 Ξεξηνξηζκνί ρξφλνπ 

 Άιιν. 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν ,παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 πεξηιακβάλεη ζχγρξνλεο ή 

αζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο; 

π.ρ. επηθνηλσλία κέζσ chat ζχγρξνλε, Ππδήηεζε πξφζσπν κε πξφζσπν ζχγρξνλε, ζπδήηεζε 

κέζσ ελφο θφξνπκ αζχγρξνλε, εξγαζία γηα ην ζπίηη αζχγρξνλε.  
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Πχγρξνλεο               Αζχγρξνλεο               Ππλδπαζκφο θαη ησλ δχν.  

 

 

8. Ξψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην επίπεδν ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ;  

    

 Ξνιχ  ςειφ             ςειφ          Κεζαίν       Σακειφ                 Ξνιχ Σακειφ  

 

 

π.ρ.1 Πε κία δξαζηεξηφηεηα εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ φπσο κία ζσθξαηηθή ζπδήηεζε (Socratic 

instruction) ην επίπεδν ηεο αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πςειφ.  

 

π.ρ.2 Πε κία δξαζηεξηφηεηα παξνπζίαζεο ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο  ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ρακειφ.  

 

9. Δθηφο απφ ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δνκνχλ ηε ξνή (πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

θαηά ηε Καζεζηαθή Πχλνδν π.ρ. ζηελ ηάμε), ππάξρνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνγξακκαηίζαηε;  

 

 Γξαζηεξηφηεηεο Ξξνεηνηκαζίαο: Ξξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαζέηνληαη ζηνπο 

Δθπαηδεπφκελνπο πξηλ απφ ηελ επφκελε Καζεζηαθή Πχλνδν, π.ρ. λα κειεηήζνπλ κία 

ελφηεηα ελφο βηβιίνπ ή λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γξαζηεξηφηεηεο Δπέθηαζεο ηεο Κάζεζεο: Ξξννξίδνληαη γηα ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζνπλ ηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πην 

γξήγνξα απφ ηνπο ππφινηπνπο. π.ρ. Θάπνηνη Δθπαηδεπφκελνη παξαδίδνπλ ηε ζσζηή 

ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο πην ζχληνκα απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Έθζεζε  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γξαζηεξηφηεηεο Δλίζρπζεο ηεο Κάζεζεο: Ξξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

Δθπαηδεπφκελνπο κε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε κίαο έλλνηαο ή ηελ απφθηεζε θάπνηαο 

ηθαλφηεηαο. π.ρ. Θάπνηνη Δθπαηδεπφκελνη δελ θαηαθέξλνπλ λα επηιχζνπλ έλα 
πξφβιεκα.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Ξαξνπζίαζε ππνζηεξηθηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γξαζηεξηφηεηεο  Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Κάζεζεο: Δίλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαζέηνληαη ζηνπο Δθπαηδεπφκελνπο κεηά ηε Καζεζηαθή Πχλνδν δελ αμηνινγνχληαη.  
π.ρ. Λα εμαζθήζνπλ κία λέα  ηθαλφηεηα πνπ αλέπηπμαλ κεηά ηε Καζεζηαθή Πχλνδν.   

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Γεκηνπξγ ία λένπ Κνληέινπ.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γξαζηεξηφηεηεο Αμηνιφγεζεο: Ξξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

επίηεπμε ησλ Καζεζηαθψλ Απνηειεζκάησλ ζηα νπνία ζηφρεπε ε Καζεζηαθή Πχλνδνο.  

π.ρ. Αλαζέηεηε κία εξγαζία γηα ην ζπίηη κε ζηφρν λα αμηνινγήζεηε ηελ θαηαλφεζε πάλσ 

ζε λέεο έλλνηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε Καζεζηαθή Πχλνδν, ή ζρεδηάδεηε κία 

δξαζηεξηφηεηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζα εθηειεζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καζεζηαθήο 
Ππλφδνπ.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  Ξ.ρ. Έιεγρνο γλψζεσλ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10.  Ξψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δνκνχλ ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε;  

 

 Αθνκνησηηθέο (Assimilative): π.ρ. Ν Δθπαηδεπηηθφο/ Δθπαηδεπηήο θάλεη κία παξνπζίαζε 

θαη νη Δθπαηδεπφκελνη αθνχλ θαη βιέπνπλ.  
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Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Ξαξνπζίαζε  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξίαο (Information Handling): π.ρ. Νη Δθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

ηαμηλνκήζνπλ ζε θαηεγνξίεο θάπνηεο έλλνηεο. 

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην; π.ρ. Αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ξξνζαξκνζηηθέο (Adaptive): π.ρ. Νη Δθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

πξνζνκνίσζε ελφο ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο ή λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κνληέιν κίαο 

κεραλήο.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Γεκηνπξγία Κνληέινπ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Δπηθνηλσληαθέο (Communicative): π.ρ. Νη Δθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ  ππέξ/θαηά κίαο άπνςεο, λα αμηνινγήζνπλ θξηηηθά κία 

θαηάζηαζε, λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο, λα παξνπζηάζνπλ έλα ζέκα.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Ππδήηεζε.  

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ξαξαγσγηθέο (Productive): π.ρ. Νη Δθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα γξάςνπλ κία έθζεζε, 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζρέδην, λα επηιχζνπλ κία άζθεζε, λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην 

παξαγφκελν κέζσ ελφο ινγηζκηθνχ φπσο κία παξνπζίαζε, ή έλα θείκελν θ.ιπ.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Έθζεζε αηνκηθήο εξγαζίαο.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Δκπεηξηθέο (Experiential) : π.ρ. Νη Δθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα εθηειέζνπλ πείξακα, 

λα ρεηξηζηνχλ θάπνην κεράλεκα - φξγαλν- εξγαιείν, λα ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδη ξφισλ 

θ.ιπ. 

         Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Ξείξακα.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ρέινο εξσηεκαηνινγίνπ 

Δπραξηζηψ γηα ην ρξφλν πνπ δηαζέζαηε.  

 

 

Δπηθνηλσλία 

Κσξατηάθε Δπηπρία 

Ρει.: 6974822560 

Δ-mail: eymoraitaki@yahoo.gr 

 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα αμηνιόγεζεο ηεο ΚΓΔ  

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο έξεπλαο αμηνιφγεζεο ΚΓΔ: https://sites.google.com/site/testergaleiou/  

  

mailto:eymoraitaki@yahoo.gr
https://sites.google.com/site/testergaleiou/
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ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΠΔ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΑ ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ  

Δξσηεκαηνιόγην Αηνκηθώλ Δξγαζηώλ #2& #4.  

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε κε ρξήζε 

ηνπ Δξγαιείνπ LAMS. 

 

 

 

Ξεξηγξαθή 

Πηφρνο απηήο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ απηνχ είλαη ε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο πεξηγξαθήο ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ θαζψο θαη πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ.  

Πην ΡΚΖΚΑ Α ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ 

ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο γηα ηα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα πνπ ζρεδίαζαλ θαηά ηηο Αηνκηθέο Δξγαζίεο 

#2 &#4. Ρν ΡΚΖΚΑ Α ζα ζπκπιεξσζεί πξψην θαη ζα ιεηηνπξγήζεη θαη σο ηκήκα θαηαγξαθήο 

ησλ αιιαγψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ αθνινπζνχλ θαζψο εξγάδνληαη ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ Δξγαιείνπ θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ηνπο απηή. Ρν ΡΚΖΚΑ Β 

αθνξά πιεξνθνξίεο γηα ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #4 θαζψο θαη γεληθέο 

εληππψζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ LAMS .   

Νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ηε ξνή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα 

έλα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην (γηα 1-3 δηδαθηηθέο ψξεο), κε ην Δξγαιείν LAMS . Ππγθεθξηκέλα, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ εξγαιείνπ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ ζρεδίαζαλ νη ίδηνη ζηα πιαίζηα ηεο Αηνκηθήο 

Δξγαζίαο #2. Κπνξνχλ σζηφζν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο πεγή έκπλεπζεο Δθπαηδεπηηθά 

Πελάξηα απφ ηε ζπιινγή ηνπ Δξγαιείνπ ηα νπνία θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ζχκθσλα κε η ηο 

αλάγθεο ηνπο.  Δπηπιένλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζνπλ νπνηνδήπνηε δνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηελ Αηνκηθήο Δξγαζίαο #2 ή λα 

εκπινπηίζνπλ ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θαη κε λέα ζηνηρεία (π.ρ. λέεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο, δηαθνξεηηθή ηερλνινγία ππνζηήξημεο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο Δθπαηδεπηηθψλ Ξφξσλ θ.ιπ.). 

 

Νξνινγία 

Πηα παξαθάησ εξσηήκαηα ζα ζπλαληήζεηε θάπνηεο έλλνηεο. Ξξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ζαθή 

ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη ζε εζάο, αλαιχνληαη νη παξαθάησ φξνη.  

 

Εθπαηδεπηηθόο ρεδηαζκόο = Νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο/εθπαηδεπηήο/εηδηθφο  γηα λα  ζρεδηάζεη, νξγαλψζεη , δηαρε ηξηζηεί θαη  
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ηνπνζεηήζεη ζε κία ξνή ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  πνπ ζπλζέηνπλ ηε Καζεζηαθή θαη 

Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζνξίδνληαο φια ηα απαξαίηεηα δνκηθά ζηνηρεία (Δθπαηδεπηηθή 

Ξξνζέγγηζε, Οφινη, Δθπαηδεπηηθνί Ξφξνη, Δθπαηδεπηηθά Ξεξηβάιινληα θ.ιπ.) θαζψο επίζεο λα 

δνκήζεη ηελ πξφζβαζε ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ ζε Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο.  

Εθπαηδεπηηθό ελάξην  = Ξξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πρεδηαζκνχ. Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ζα αθνξά κία απηφλνκε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ κπνξεί λα εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.  π.ρ.  

δηδαζθαιία (1-3 δηδαθηηθέο ψξεο) , κία δηάιεμε , κία εξγαζηεξηαθή άζθεζε,  θ.ιπ.  

Εθπαηδεπηηθή Δξαζηεξηόηεηα = Κία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ξφισλ (π.ρ. 

Δθπαηδεπφκελνο, νκάδα Δθπαηδεπνκέλσλ) κε έλα πεξηβάιινλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ 

επηηέιεζε κίαο εξγαζίαο κε έλα επηδησθφκελν καζεζηαθφ απνηέιεζκα.  

Εθπαηδεπηηθνί θνπνί / Εθπαηδεπηηθνί ηόρνη/ Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα = Γειψζεηο ζρεηηθά κε 

ην ηη ζα κάζνπλ νη Δθπαηδεπφκελνη ζε επίπεδν γλψζεσλ , ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ. (π.ρ. λα 

αζθεζνχλ ζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θ.ιπ.)  

Εθπαηδεπηηθό Πεξηβάιινλ = Κπνξεί θαη’ επηινγήλ λα εκπεξηέρεη εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, 

εξγαιεία θαη φξγαλα, ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ηνπο, γεγνλφηα θαη αληηθείκελα 

ηνπ «πξαγκαηηθνχ θφζκνπ». Κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ κε ην 

Δθπαηδεπηηθφ Ξεξηβάιινλ επέξρεηαη ε κάζεζε. ( π.ρ. κία ζρνιηθή αίζνπζα κε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο φπνπ νη καζεηέο ζα αιιειεπηδξάζνπλ κε βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπο, ή κία 

εξγαζηεξηαθή αίζνπζα κε φξγαλα κέηξεζεο ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ, κία πιαηθφξκα 

ηειεθπαίδεπζεο θ.ιπ.)  

Εθπαηδεπηηθόο Πόξνο = Ξξφθεηηαη γηα ςεθηαθφ ή κε ςεθηαθφ, πιηθφ ή κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε κίαο Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο. (π.ρ. έληππν πιηθφ, 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, δηαδηθηπαθνί πφξνη, ςεθηαθέο Ρερλνινγίεο, εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο 

θ.ιπ.) 

 

Ρόινο = Ξξφθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ άηνκα ή νκάδεο 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα (π.ρ. εθπαηδεπηηθφο, 

εθπαηδεπφκελνο, εθπαηδεπηηθφο- παξνπζηαζηήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξνβάιιεη 

δηαθάλεηεο θ.ιπ.).  

 

Μάζεκα = π.ρ. Ηζηνξία Ά Γπκλαζίνπ, φπνπ ν καζεηήο πξέπεη λα θξηζεί ηθαλφο  

ζπγθεληξψλνληαο ηελ απαηηνχκελε βαζκνινγία.  

Κεθάιαην Μαζήκαηνο= Κέξνο ελφο Καζήκαηνο: π.ρ. Κέγαο Αιέμαλδξνο, ζην πιαίζην ηνπ 

Καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ά Γπκλαζίνπ.  

Ελόηεηα Μαζήκαηνο = Κέξνο ελφο Θεθαιαίνπ. π.ρ. Ζ ελφηεηα 1 ηνπ  Θεθαιαίνπ 1 ηνπ 

Καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, ή κέξνο ελφηεηαο π.ρ. νη παξάγξαθνη 1.1.1- 1.1.4 ηεο ελφηεηα 1, 

ηνπ θεθαιαίνπ 1.  

 

Μαζεζηαθή ύλνδνο = Κε ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηε δηεμαγσγή ηεο ξνήο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. π.ρ. Θα κπνξνχζε λα είλαη κία σξηαία δηδαζθαιία, κία 

δηάιεμε, κία παξνπζίαζε ζε ζπλέδξην θ.ιπ.  
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Πεκείσζε :  Ρν Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4  δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί online αθνινπζψληαο ηνλ ζχλδεζκν 

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=HLKLII_d4e43a0a  

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη κόλν κία θνξά θαη online. Ρν παξφλ έγγξαθν 

δηαηίζεηαη γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ζαο πξηλ απαληήζεηε ειεθηξνληθά ην 

Δξσηεκαηνιφγην Αηνκηθψλ Δξγαζηψλ #2 & #4 θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αληηζηνηρεί πιήξσο 

ζην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην. Κπνξείηε λα πξνεηνηκαζηείηε κε βάζε ην έγγξαθν απηφ 

εθφζνλ εζείο ην επηζπκείηε θαη γηα θακία άιιε ρξήζε. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 

αληηκεησπίζεηε ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε ζην email: 

eymoraitaki@yahoo.gr 

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=HLKLII_d4e43a0a
mailto:eymoraitaki@yahoo.gr


520 

 

ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΑΡΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ #2& #4  

 

Αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηε ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ LAMS. 

 

 

ΡΚΖΚΑ Α 

Ππκπιεξώζηε ην ηκήκα απηό παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ζην Ξεξηβάιινλ 

ηνπ Δξγαιείνπ γηα λα θαηαγξάςεηε ηηο ηπρόλ αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηείηε.  

 

Πην ηκήκα απηό θαιείζηε λα θαηαγξάςεηε ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηείηε ζην 

Δθπαηδεπηηθό Πελάξην πνπ ζρεδηάδεηε ζηελ Αηνκηθή Δξγαζία #4 ζπγθξηηηθά κε ην 

Δθπαηδεπηηθό Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε θαηά ηελ Αηνκηθή Δξγαζία #2.  

 

 

1. Δάλ αληηθαηαζηήζαηε θάπνηεο απφ ηηο Γξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην ηεο Αηνκηθήο  Δξγαζίαο #2; Κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; (Γηαθνξεηηθά 

παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 1)  

Ξαξαθαιψ λα ηηο αλαθέξεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δπίζεο εάλ ελζσκαηψλεηε γηα πξψηε 

θνξά ηέηνηαο κνξθήο Γξαζηεξηφηεηα ζεκεηψζηε ην ζην αληίζηνηρν πεδίν.  

 

π.ρ. Αλ αληηθαηαζηήζαηε ηελ Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα «Ππδήηεζε» κε ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηφηεηα «Νκαδηθή Δξγαζία».  

 

Γηα παξάδεηγκα αλ ε «Νκαδηθή εξγαζία» πνπ αληηθαζηζηά κία άιιε Γξαζηεξηόηεηα 

ελζσκαηώλεηαη γηα πξώηε θνξά ζε Δθπαηδεπηηθό ζαο Πελάξην ηφηε ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα απηφ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΝΞΥΠ ΔΚΦΑΛΗΕΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΠΔΛΑΟΗΝ:  

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #2 ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  

π.ρ. Ππδήηεζε Νκαδηθή Δξγαζία Δκπλεχζηεθα απφ έλα 

παξάδεηγκα πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ην  Δξγαιείν θαη 

ζεψξεζα φηη κε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα νη 

Δθπαηδεπφκελνη 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν 

ελεξγά. 

Πρεδηάδεηε γηα πξώηε 

θνξά Γξαζηεξηόηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; 

ΛΑΗ 

1.  

 

 

 

Πρεδηάδεηε γηα πξώηε 

θνξά Γξαζηεξηόηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; 

 

2.  

 

 

 

Πρεδηάδεηε γηα πξώηε 

θνξά Γξαζηεξηόηεηα 



521 

 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΝΞΥΠ ΔΚΦΑΛΗΕΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΠΔΛΑΟΗΝ:  

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #2 ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  

ηέηνηαο κνξθήο; 

 

3.  

 

 

 

Πρεδηάδεηε γηα πξώηε 

θνξά Γξαζηεξηόηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; 

 

4.  

 

 

 

Πρεδηάδεηε γηα πξώηε 

θνξά Γξαζηεξηόηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; 

 

 

 

 

 

2. Δάλ πξνζζέζαηε θαη λέεο Γξαζηεξηόηεηεο, πνπ  δελ αληηθαζηζηνύλ θάπνηεο απφ 

εθείλεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο  Δξγαζίαο #2,  παξαθαιψ λα η ηο αλαθέξεηε 

αηηηνινγψληαο ηελ επηινγή ζαο. (Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 2) 

 

Ξαξαθαιψ λα αλαθέξεηε ηηο λέεο Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δπίζεο εάλ 

ελζσκαηψλεηε γηα πξψηε θνξά ηέηνηαο κνξθήο Γξαζηεξηφηεηα ζεκεηψζηε  ην ζην αληίζηνηρν 

πεδίν.  

 

π.ρ. Αλ πξνζζέζαηε ηελ Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα «Νκαδηθή Δξγαζία».  

 

Γηα παξάδεηγκα αλ ε «Νκαδηθή εξγαζία» πνπ πξνζηέζεθε ελζσκαηώλεηαη γηα πξώηε 

θνξά ζε Δθπαηδεπηηθό ζαο Πελάξην ηφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα απηφ ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΛΔΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ 

ΞΟΝΠΘΖΘΖΠ 

π.ρ. Νκαδηθή Δξγαζία Δκπλεχζηεθα απφ έλα 

παξάδεηγκα πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ην  Δξγαιείν θαη 

ζεψξεζα φηη ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα ηελ πξνζζέζσ 

γηα λα θαιιηεξγεζεί ην 

θιίκα ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ. 

Πρεδηάδεηε γηα πξώηε 

θνξά Γξαζηεξηόηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; 

ΛΑΗ 

1. 

 

 

 

 

 

Πρεδηάδεηε γηα πξώηε 

θνξά Γξαζηεξηόηεηα 
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ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΛΔΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ 

ΞΟΝΠΘΖΘΖΠ 

ηέηνηαο κνξθήο; 

 

 

2. 

 

 

 

 

Πρεδηάδεηε γηα πξώηε 

θνξά Γξαζηεξηόηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Πρεδηάδεηε γηα πξώηε 

θνξά Γξαζηεξηόηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Πρεδηάδεηε γηα πξώηε 

θνξά Γξαζηεξηόηεηα 

ηέηνηαο κνξθήο; 

 

 

 

 

3. Δάλ δηαηεξήζαηε ηηο ίδηεο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο αιιά 

αληηθαηαζηήζαηε θάπνηεο από ηηο Ρερλνινγίεο πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ ζε ζρέζε κε ην 

Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο  Δξγαζίαο #2. Κπνξείηε λα  πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; 

(Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 3) 

 

Ξαξαθαιψ λα ηηο αλαθέξεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δπίζεο εάλ ελζσκαηψλεηε γηα πξψηε 

θνξά ηέηνηαο κνξθήο Γξαζηεξηφηεηα ζεκεηψζηε ην ζην αληίζηνηρν πεδίν.   

 

π.ρ. Αλ δηαηεξήζαηε ηελ Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα «Ππδήηεζε», αιιά ζηελ Αηνκηθή 

Δξγαζία #2 ηελ ππνζηεξίμαηε κε θφξνπκ (forum), ελψ ζηελ Αηνκηθή Δξγαζία #4 

ππνζηεξίμαηε ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα κε άιιε Ρερλνινγία. 

 

 Γηα παξάδεηγκα αλ δηαηεξήζαηε ηελ Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηόηεηα «Ππδήηεζε», 

αιιάδνληαο ηελ Ρερλνινγία πνπ ηελ ππνζηεξίδεη, θαη ελζσκαηώλεηαη γηα πξώηε θνξά 

ε Ρερλνινγία απηή ζε Δθπαηδεπηηθό ζαο Πελάξην ζεκεηώζηε ην ζην αληίζηνηρν πεδίν. 

Ρφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα απηφ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ- ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΝΞΥΠ ΔΚΦΑΛΗΕΝΛΡΑΗ ΠΡΝ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΠΔΛΑΟΗΝ: 

 ΑΡΝΚΗΘΖ 

ΔΟΓΑΠΗΑ #2 

ΑΡΝΚΗΘΖ 

ΔΟΓΑΠΗΑ #4 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  

π.ρ. Ππδήηεζε Ξιεξνθνξήζεθα ηελ 
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ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ- ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΝΞΥΠ ΔΚΦΑΛΗΕΝΛΡΑΗ ΠΡΝ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΠΔΛΑΟΗΝ: 

 ΑΡΝΚΗΘΖ 

ΔΟΓΑΠΗΑ #2 

ΑΡΝΚΗΘΖ 

ΔΟΓΑΠΗΑ #4 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  

Γξαζηεξηόηεηα αμηνπνίεζε ηνπ wiki 

γηα ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα 

απφ ην Δξγαιείν θαη 

ζεψξεζα φηη απηφ 

ππνζηεξίδεη θαιχηεξα  

ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηφηεηα πνπ 

είρα θαηά λνπ. 

Ρερλνινγία Forum Wiki 

 

 

 

 

Σξεζηκνπνηείηε 

γηα πξώηε 

θνξά ηελ 

Ρερλνινγία 

απηή; 

 

ΛΑΗ 

Γξαζηεξηόηεηα 1  

 

 

Ρερλνινγία 1   

 

 

 

Σξεζηκνπνηείηε 

γηα πξώηε θνξά 

ηελ Ρερλνινγία 

απηή; 

 

   

 

Γξαζηεξηόηεηα 2  

 

 

Ρερλνινγία 2   

 

 

 

Σξεζηκνπνηείηε 

γηα πξώηε θνξά 

ηελ Ρερλνινγία 

απηή; 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3  

 

 

 

 

 
Ρερλνινγία 3   
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ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ- ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΝΞΥΠ ΔΚΦΑΛΗΕΝΛΡΑΗ ΠΡΝ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΠΔΛΑΟΗΝ: 

 ΑΡΝΚΗΘΖ 

ΔΟΓΑΠΗΑ #2 

ΑΡΝΚΗΘΖ 

ΔΟΓΑΠΗΑ #4 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  

Σξεζηκνπνηείηε 

γηα πξώηε θνξά 

ηελ Ρερλνινγία 

απηή; 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4  

 

 

Ρερλνινγία 4   

 

 

Σξεζηκνπνηείηε 

γηα πξώηε θνξά 

ηελ Ρερλνινγία 

απηή; 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5  

 

 

Ρερλνινγία 5   

 

Σξεζηκνπνηείηε 

γηα πξώηε θνξά 

ηελ Ρερλνινγία 

απηή; 

 

 

 

4. Δάλ πξνζζέζαηε  λέεο Γξαζηεξηόηεηεο, είηε απηέο αληηθαζηζηνύλ είηε όρη,  

θάπνηεο απφ εθείλεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο  Δξγαζίαο #2, πεξηγξάςηε ηελ 

Ρερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε.  Κπνξείηε λα  πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; 

(Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 4) 

 

Ξαξαθαιψ λα ηηο αλαθέξεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δπίζεο εάλ ελζσκαηψλεηε γηα πξψηε 

θνξά ηέηνηαο κνξθήο Τεθηαθή Ρερλνινγία ζεκεηψζηε ην ζην αληίζηνηρν πεδίν.  

 

π.ρ. Αλ πξνζζέζαηε ηελ Δθπαηδεπηηθή Γξαζηεξηφηεηα «Νκαδηθή Δξγαζία» είηε αληηθαζηζηά είηε 

φρη θάπνηα απφ εθείλεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο  Δξγαζίαο #2. Γηα 

παξάδεηγκα αλ ε «Νκαδηθή εξγαζία» πνπ πξνζηέζεθε αμηνπνηεί Ρερλνινγία πνπ 

ελζσκαηώλεηαη γηα πξώηε θνξά ζε Δθπαηδεπηηθό ζαο Πελάξην ηφηε ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα απηφ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

ΛΔΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ 

π.ρ. Γξαζηεξηόηεηα  π.ρ. Νκαδηθή Δξγαζία Ξιεξνθνξήζεθα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ wiki κέζα 

απφ ην Δξγαιείν θαη 

ζεψξεζα φηη νη 

Ρερλνινγία  wiki 

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξώηε θνξά ηελ 

Ρερλνινγία απηή; 
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ΛΔΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ  

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ 

 

ΛΑΗ 

 

Δθπαηδεπφκελνη ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλζέζνπλ 

κία εληαία απάληεζε ζην 

wiki. Απηφ ππνζηεξίδεη 

θαιχηεξα ηελ 

Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηφηεηα πνπ είρα 

θαηά λνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα 1  

 

 

Ρερλνινγία 1  

 

 

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξώηε θνξά ηελ 

Ρερλνινγία απηή; 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2  

 

 

Ρερλνινγία 2  

 

 

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξώηε θνξά ηελ 

Ρερλνινγία απηή; 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3  

 

 

Ρερλνινγία 3  

 

 

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξώηε θνξά ηελ 

Ρερλνινγία απηή; 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4  

 

 

Ρερλνινγία 4  

 

 

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξώηε θνξά ηελ 

Ρερλνινγία απηή; 
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5. Δάλ ελζσκαηώζαηε ζην Δθπαηδεπηηθό Πελάξην θάπνην λέν Δθπαηδεπηηθό Ξόξν 

είηε αληηθαζηζηά είηε όρη, Δθπαηδεπηηθφ Ξφξν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο Αηνκηθήο  

Δξγαζίαο #2. Κπνξείηε λα  πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; (Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ 

Δξψηεζε 5) 

 

Ξαξαθαιψ λα ηνπο αλαθέξεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δπίζεο εάλ ελζσκαηψλεηε γηα πξψηε 

θνξά ηέηνηαο κνξθήο Γξαζηεξηφηεηα ζεκεηψζηε ην ζην αληίζηνηρν πεδίν.   

 

π.ρ. Αλ ελζσκαηψζαηε ηε ρξήζε ιεμηθνχ, ή ζπλδέζκσλ πξνο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο , είηε 

αληηθαζηζηά είηε φρη θάπνην Δθπαηδεπηηθφ Ξφξν απφ εθείλνπο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ηεο 

Αηνκηθήο  Δξγαζίαο #2. Γηα παξάδεηγκα αλ Δθπαηδεπηηθόο Ξόξνο «Δλλνηνινγηθόο 

Σάξηεο» πνπ ελζσκαηώζεθε αμηνπνηεί Ρερλνινγία πνπ ελζσκαηώλεηαη γηα πξώηε 

θνξά ζε Δθπαηδεπηηθό ζαο Πελάξην ηφηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα απηφ ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη σο εμήο: 

 

ΛΔΝΗ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ 

Ξ.ρ. Δλλνηνινγηθφο 

ράξηεο. 

Σξεζηκνπνηείηε 

γηα πξώηε θνξά 

ηέηνην 

Δθπαηδεπηηθό 

Ξόξν; 

ΛΑΗ 

 

 

Απφ ηηο πξνηεηλφκελεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δξγαιείνπ 

εκπλεχζηεθα ηελ αμηνπνίεζε 

Δλλνηνινγηθνχ ράξηε γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο νξνινγίαο απφ ηνπο 

Δθπαηδεπφκελνπο.  

1. Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξψηε θνξά ηέηνην 

Δθπαηδεπηηθφ 

Ξφξν; 

 

 

 

2.  

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξψηε θνξά ηέηνην 

Δθπαηδεπηηθφ 

Ξφξν; 

 

 

3.  

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξψηε θνξά ηέηνην 

Δθπαηδεπηηθφ 

Ξφξν; 

 

 

4.  

Σξεζηκνπνηείηε γηα 

πξψηε θνξά ηέηνην 

Δθπαηδεπηηθφ 

Ξφξν; 

 

 

 

 

6. Δάλ αιιάμαηε θάηη ζηνλ ηξόπν πνπ δηαηππώλεηε  ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο Πηόρνπο 

ή ηα  Καζεζηαθά Απνηειέζκαηα. Κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; (Γηαθνξεηηθά 

παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 6). 
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Αμηνπνηήζαηε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ Δξγαιείνπ γηα ην ζθνπφ απηφ; Κπνξείηε λα δψζεηε 

θάπνηα παξαδείγκαηα;  

 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

#2 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

#4 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ  

π.ρ.1 Λα θξίλνπλ κία 

άπνςε  

 

 

Λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ 

ππέξ ή θαηά κίαο 

άπνςεο.  

Απφ έλαλ νδεγφ ζην 

Ξεξηβάιινλ ηνπ 

Δξγαιείνπ  

πιεξνθνξήζεθα γηα 

κία ιίζηα ξεκάησλ πνπ 

κπνξνχζα λα 

αμηνπνηήζσ. Θεψξεζα 

ζαθέζηεξε ηελ 

πεξηγξαθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

ξεκάησλ. 

1. 

 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

 

  

4. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

7. Δάλ αιιάμαηε θάηη ζηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθαηε ηνπο Οόινπο.  Κπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; (Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 7). 

 

Αμηνπνηήζαηε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ Δξγαιείνπ γηα ην ζθνπφ απηφ; Κπνξείηε λα δψζεηε 

θάπνηα παξαδείγκαηα;  
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΟΝΙΥΛ 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

#2 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ  

π.ρ.1 Νκάδα 

Δθπαηδεπνκέλσλ 

 

 

Νκάδα Δθπαηδεπνκέλσλ 

5 αηφκσλ- ηπραίαο 

επηινγήο. 

Απφ ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο ηνπ 

Δξγαιείνπ πξνζέζεζα 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ζαθέζηεξε πεξηγξαθή 

ησλ Οφισλ. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8. Δάλ αιιάμαηε θάηη ζηνλ ηξόπν πνπ νξγαλώλεηε  κία ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ .Κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; (Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ 

Δξψηεζε 8). 

 

Αμηνπνηήζαηε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ Δξγαιείνπ γηα ην ζθνπφ απηφ; Κπνξείηε λα δψζεηε 

θάπνηα παξαδείγκαηα;  
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ΟΝΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

#2 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ  

π.ρ.1 Γξακκηθή ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

 

 

Δλαιιαθηηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο, 

Γηαθιαδψζεηο κε 

δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, 

Δλαιιαθηηθή ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ . 

 

Απφ ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο ηνπ 

Δξγαιείνπ αμηνπνίεζα 

ηα κνλνπάηηα 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ γηα 

λα πξνζθέξσ ζηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. Νξγαλώλεηε γηα 

πξώηε θνξά ηέηνηα 

ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ; 

ΝΣΗ 

π.ρ. 2 Πηαηηθή ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ 

Σξήζε ζπλζεθψλ 

κεηάβαζεο (Condition) 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ γηα πην 

δπλακηθή ξνή 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

Απφ ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο ηνπ 

Δξγαιείνπ αμηνπνίεζα 

ηηο ζπλζήθεο 

κεηάβαζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ γηα 

λα εμαζθαιίζσ ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε 

κίαο Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο πξηλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

επφκελεο 

Δθπαηδεπηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο. 

Νξγαλώλεηε γηα 

πξώηε θνξά ηέηνηα 

ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ; 

 

              ΛΑΗ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Νξγαλώλεηε γηα 

πξώηε θνξά ηέηνηα 

ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ; 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νξγαλώλεηε γηα 

πξώηε θνξά ηέηνηα 

ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ; 
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ΟΝΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

#2 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νξγαλώλεηε γηα 

πξώηε θνξά ηέηνηα 

ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ; 

 

4.  

 

 

Νξγαλώλεηε γηα 

πξώηε θνξά ηέηνηα 

ξνή Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ; 

 

 

 

 

 

 

9. Δάλ αιιάμαηε θάηη ζηνλ ηξόπν Αμηνιόγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. Κπνξείηε λα 

πεξηγξάςεηε ζχληνκα ην ιφγν; (Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 9). 

 

Αμηνπνηήζαηε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ Δξγαιείνπ γηα ην ζθνπφ απηφ; Κπνξείηε λα δψζεηε 

θάπνηα παξαδείγκαηα;  

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΟΝΙΥΛ 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

#2 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ  

π.ρ.1 Αζξνηζηηθή 

Αμηνιφγεζε 

 

 

Γηακνξθσηηθή 

Αμηνιφγεζε 

 

Απφ ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο ηνπ 

Δξγαιείνπ αμηνπνίεζα 

Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο απφ 

ηηο νπνίεο κπνξνχζαλ 

λα πξνθχςνπλ 

δεδνκέλα γηα ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ. 

Σξεζηκνπνηείηε απηόλ 

ηνλ ηξόπν 

αμηνιόγεζεο γηα 

πξώηε θνξά; 

 

ΝΣΗ 

π.ρ. 2 Γηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε κέζσ ηεζη. 

Γηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε κέζσ ηεο 

ζπλεηζθνξάο ζε θφξνπκ 

ζπδήηεζεο.  

 

Απφ ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο ηνπ 

Δξγαιείνπ ζεψξεζα 

ρξήζηκν λα 

αμηνπνηήζσ ηε 

ζπλεηζθνξά ζηε 
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΟΝΙΥΛ 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

#2 

ΑΡΝΚΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ #4 ΑΗΡΗΝΙΝΓΖΠΖ  

Σξεζηκνπνηείηε απηόλ 

ηνλ ηξόπν 

αμηνιόγεζεο γηα 

πξώηε θνξά; 

 

ΛΑΗ 

ζπδήηεζε θαζψο ζα 

κε βνεζνχζε 

θαιχηεξα ζηελ 

αλίρλεπζε ζε βάζνο 

παξαλνήζεσλ απφ 

ηνπο 

Δθπαηδεπνκέλνπο.  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σξεζηκνπνηείηε απηόλ 

ηνλ ηξόπν 

αμηνιόγεζεο γηα 

πξώηε θνξά; 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σξεζηκνπνηείηε απηόλ 

ηνλ ηξόπν 

αμηνιόγεζεο γηα 

πξώηε θνξά; 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σξεζηκνπνηείηε απηόλ 

ηνλ ηξόπν 

αμηνιόγεζεο γηα 

πξώηε θνξά; 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σξεζηκνπνηείηε απηόλ 

ηνλ ηξόπν 

αμηνιόγεζεο γηα 

πξώηε θνξά; 
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10.  Θάλαηε ζπκβηβαζκνχο επεηδή δελ κπνξνχζαηε λα αλαπαξαζηήζεηε θάπνην ζηνηρείν  ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ φπσο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο  Δξγαζίαο #2;  

 

Ξαξαθαιψ απαληήζηε ζηελ εξψηεζε ζεκεηψλνληαο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ζαο.  

 

 

           

              5                            4             3          2                        1 

 

   

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ θάλαηε ζπκβηβαζκνχο παξαθαιψ λα ηνπο αλαθέξεηε εδψ: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Δδψ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα.  Κπνξείηε αθφκε λα θαηαζέζεηε ηηο ηδέεο ζαο γηα ηε βειηίσζε πηπρψλ ηνπ 

Δξγαιείνπ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε γλψκε ζαο ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ζρεδίαζεο ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ.  

 

Ξαξαηεξήζεηο/ Πρφιηα:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Θαλέλαο ζπκβηβαζκόο,  

είκαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

 

Ξάξα πνιινύο ζπκβηβαζκνύο, 

δελ είκαη θαζόινπ 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε.  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ρέινο  γηα ην ΡΚΖΚΑ Α 
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ΡΚΖΚΑ Β 

Ππκπιεξώζηε ην ηκήκα απηό αθνύ πξώηα νινθιεξώζεηε ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο 

ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ.  

Ρν ηκήκα απηό πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα γηα ην Δθπαηδεπηηθό Πελάξην πνπ ζρεδηάζεηε 

κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνο αμηνιόγεζε Δξγαιείνπ ζηελ Αηνκηθή Δξγαζία #4 θαη γηα ηηο 

γεληθέο εληππώζεηο ζαο από ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ 

Δξγαιείνπ.  

 

11.  Πηελ πεξίπησζε πνπ εκπλεπζηήθαηε απφ θάπνην ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην  απφ ηε 

ζπιινγή ηνπ Δξγαιείνπ (Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 11):  

IV.   Ρίηινο Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

V. Ξξφθεηηαη γηα Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην πνπ αθνξά ην γλσζηηθφ ζαο αληηθείκελν ;  

                     ΛΑΗ                              ΝΣΗ                              

 

 

VI.  Σξεζηκνπνηήζαηε σο πεγή έκπλεπζεο ην ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ή πηνζεηήζαηε 

ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζε απηφ;  

 

 π.ρ. Αθνινχζεζα ηελ ίδηα Δθπαηδεπηηθή Ξξνζέγγηζε αιιά ηξνπνπνίεζα θάπνηεο Δθπαηδεπηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο άιιαμα ηελ Ρερλνινγία πνζηήξημήο ηνπο θαη θάπνηνπο άιινπο 

Δθπαηδεπηηθνχο Ξφξνπο.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12.  Αλ δελ αμηνπνηήζαηε θάπνηεο ηδέεο απφ ππάξρνληα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα, γηα πνην ιφγν 

ζπλέβε απηφ; (Γηαθνξεηηθά παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 12)  

π.ρ. Απφ ππάξρνληα Δθπαηδεπηηθά Πελάξηα δηαζέζηκα κέζα απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ 

ζπγθέληξσζα θάπνηεο ηδέεο. Ππλάληεζα δπζθνιίεο ζηελ πξνζαξκνγή απηψλ ησλ ηδεψλ ….θ.ιπ. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13.  Ππλεξγαζηήθαηε κε θάπνηνλ άιιν αληαιιάζζνληαο θάπνηεο απφςεηο ή Δθπαηδεπηηθά 

Πελάξηα κέζα απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ; Αλ λαη, πψο έγηλε απηφ; (Γηαθνξεηηθά 

παξαβιέςηε ηελ Δξψηεζε 13)  

Θα πξνηείλαηε θάπνηα αιιαγή σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο;  

π.ρ. Αθνχ νινθιήξσζα ηκήκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ , ην δεκνζίεπζα ζηε ζπιινγή ηνπ 

εξγαιείνπ. Έλαο ζπλάδειθνο επηθνηλψλεζε καδί κνπ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Πηε 

ζπλέρεηα  ηξνπνπνίεζε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θαη ην δεκνζίεπζε πάιη. Ρέινο, ην 

επεμεξγάζηεθα γηα ηελ ηειηθή ηνπ έθδνζε. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14.  Ρν Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην ηεο Αηνκηθήο Δξγαζίαο #4 πεξηιακβάλεη ζχγρξνλεο ή 

αζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο; 

π.ρ. επηθνηλσλία κέζσ chat ζχγρξνλε, Ππδήηεζε πξφζσπν κε πξφζσπν ζχγρξνλε, ζπδήηεζε 

κέζσ ελφο θφξνπκ αζχγρξνλε, εξγαζία γηα ην ζπίηη αζχγρξνλε.  

 

Πχγρξνλεο               Αζχγρξνλεο               Ππλδπαζκφο θαη ησλ δχν.  

 

 

15.  Ξψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην επίπεδν ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ;  

    

Ξνιχ  ςειφ             ςειφ          Κεζαίν       Σακειφ              Ξνιχ Σακειφ 

  

 

π.ρ.1 Πε κία δξαζηεξηφηεηα εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ φπσο κία ζσθξαηηθή ζπδήηεζε (Socratic 

instruction) ην επίπεδν ηεο αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πςειφ.  
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π.ρ.2 Πε κία δξαζηεξηφηεηα παξνπζίαζεο ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο  ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ρακειφ.  

 

 

16.  Δθηφο απφ ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δνκνχλ ηε ξνή (πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

θαηά ηε Καζεζηαθή Πχλνδν π.ρ. ζηελ ηάμε), ππάξρνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνγξακκαηίζαηε;  

 

 Γξαζηεξηφηεηεο Ξξνεηνηκαζίαο: Ξξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαζέηνληαη ζηνπο 

Δθπαηδεπφκελνπο πξηλ απφ ηελ επφκελε Καζεζηαθή Πχλνδν, π.ρ. λα κειεηήζνπλ κία 

ελφηεηα ελφο βηβιίνπ ή λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Γξαζηεξηφηεηεο Δπέθηαζεο ηεο Κάζεζεο: Ξξννξίδνληαη γηα ηνπο Δθπαηδεπφκελνπο πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζνπλ ηε ξνή Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πην 

γξήγνξα απφ ηνπο ππφινηπνπο. π.ρ. Θάπνηνη Δθπαηδεπφκελνη παξαδίδνπλ ηε ζσζηή 

ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο πην ζχληνκα απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Έθζεζε 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γξαζηεξηφηεηεο Δλίζρπζεο ηεο Κάζεζεο: Ξξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

Δθπαηδεπφκελνπο κε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε κίαο έλλνηαο ή ηελ απφθηεζε θάπνηαο 

ηθαλφηεηαο. π.ρ. Θάπνηνη Δθπαηδεπφκελνη δελ θαηαθέξλνπλ λα επηιχζνπλ έλα 
πξφβιεκα.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Ξαξνπζίαζε ππνζηεξηθηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Γξαζηεξηφηεηεο  Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Κάζεζεο: Δίλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαζέηνληαη ζηνπο Δθπαηδεπφκελνπο κεηά ηε Καζεζηαθή Πχλνδν δελ αμηνινγνχληαη.  
π.ρ. Λα εμαζθήζνπλ κία λέα  ηθαλφηεηα πνπ αλέπηπμαλ κεηά ηε Καζεζηαθή Πχλνδν.   

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Γεκηνπξγία λένπ Κνληέινπ.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γξαζηεξηφηεηεο Αμηνιφγεζεο: Ξξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

επίηεπμε ησλ Καζεζηαθψλ Απνηειεζκάησλ ζηα νπνία ζηφρεπε ε Καζεζηαθή Πχλνδνο.  

π.ρ. Αλαζέηεηε κία εξγαζία γηα ην ζπίηη κε ζηφρν λα αμηνινγήζεηε ηελ θαηαλφεζε πάλσ 

ζε λέεο έλλνηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε Καζεζηαθή Πχλνδν, ή ζρεδηάδεηε κία 

δξαζηεξηφηεηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζα εθηειεζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καζεζηαθήο 
Ππλφδνπ.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  Ξ.ρ. Έιεγρνο γλψζεσλ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

17.  Ξψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ δνκνχλ ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πελάξην πνπ ζρεδηάζαηε;  

 

 Αθνκνησηηθέο (Assimilative): π.ρ. Ν Δθπαηδεπηηθφο/ Δθπαηδεπηήο θάλεη κία παξνπζίαζε 

θαη νη Δθπαηδεπφκελνη αθνχλ θαη βιέπνπλ.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Ξαξνπζίαζε  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξίαο (Information Handling): π.ρ. Νη Δθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

ηαμηλνκήζνπλ ζε θαηεγνξίεο θάπνηεο έλλνηεο. 

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην; π.ρ. Αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Ξξνζαξκνζηηθέο (Adaptive): π.ρ. Νη Δθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

πξνζνκνίσζε ελφο ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο ή λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κνληέιν κίαο 

κεραλήο.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Γεκηνπξγία Κνληέινπ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Δπηθνηλσληαθέο (Communicative): π.ρ. Νη Δθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ  ππέξ/θαηά κίαο άπνςεο, λα αμηνινγήζνπλ θξηηηθά κία 

θαηάζηαζε, λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο, λα παξνπζηάζνπλ έλα ζέκα.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Ππδήηεζε.  

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Ξαξαγσγηθέο (Productive): π.ρ. Νη Δθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα γξάςνπλ κία έθζεζε, 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζρέδην, λα επηιχζνπλ κία άζθεζε, λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην 

παξαγφκελν κέζσ ελφο ινγηζκηθνχ φπσο κία παξνπζίαζε, ή έλα θείκελν θ.ιπ.  

Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Έθζεζε αηνκηθήο εξγαζίαο.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Δκπεηξηθέο (Experiential) : π.ρ. Νη Δθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα εθηειέζνπλ πείξακα, 

λα ρεηξηζηνχλ θάπνην κεράλεκα - φξγαλν- εξγαιείν, λα ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδη ξφισλ 

θ.ιπ. 

         Ξψο νλνκάδνληαη απηέο ζην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην;  π.ρ. Ξείξακα.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18.  Ξφζν εχθνιν ήηαλ λα θαζνξίζεηε θαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε αιιαγέο γηα  ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ ζην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ;  
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π.ρ. πφζν εχθνιν ήηαλ λα νλνκάζεηε ην Δθπαηδεπηηθφ Πελάξην θαη λα πινεγεζείηε ζε απηφ, λα 

πξνζζέζεηε/αθαηξέζεηε θάπνην Οφιν/ Ξφξν/ Γξαζηεξηφηεηα, λα αιιάμεηε ηε ζεηξά ησλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θ.ιπ.  

 

Ξαξαθαιψ απαληήζηε ζηελ εξψηεζε ζεκεηψλνληαο ην βαζκφ δπζθνιίαο.  

 

  

           5                      4                    3                    2                     1 

Πηελ πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζαηε θάπνηα δπζθνιία, παξαθαιψ λα ηελ αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

19.  Πε ηη βαζκφ θξίλεηε φηη ε δνκεκέλνο ηξφπνο πεξηγξαθήο  Δθπαηδεπηηθνχ Πελαξίνπ πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ην Δξγαιείν αληαπνθξίλεηαη ζη ηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ζαο;  

 

Ξαξαθαιψ απαληήζηε ζηελ εξψηεζε ζεκεηψλνληαο ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ζαο.  

 

  

          5                            4              3              2                     1 

 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο παξαθαιψ λα ζρνιηάζεηε ηελ απάληεζή ζαο, 

εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

20.  Ξφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ζπγγξαθηθή θαζνδήγεζε θαη νη ππνζηεξηθηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Δξγαιείν;  

 

Ξαξαθαιψ απαληήζηε ζηελ εξψηεζε ζεκεηψλνληαο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ζαο.  

 

 

   

 

          5                         4                 3                 2                     1 

 

  

Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, παξαθαιψ λα ζρνιηάζεηε ηελ απάληεζή ζαο εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

21.  Ρη αληίθηππν είρε ζηελ πξνζέγγηζε ζαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ; 

π.ρ. Μεθηλνχζα ηνλ ζρεδηαζκφ έηζη ελψ ηψξα πξνηηκψ λα μεθηλψ έηζη  θαη ελζσκάησζα…… 

θ.ιπ. 

 

Ξνιύ εύθνιν        Ξνιύ Γύζθνιν  

Αληαπνθξίλεηαη πιήξσο            Γελ αληαπνθξίλεηαη θαζόινπ  

Ξνιύ  Ηθαλνπνηεηηθή                Θαζόινπ ηθαλνπνηεηηθή  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

22.  Ρη αληίθηππν είρε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηε;  

π.ρ. Άιιαμα ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχζα γηαηί κέζα απφ παξαδείγκαηα 

απνθάζηζα φηη…. θ.ιπ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

23.  Ρη δπλαηφηεηεο πξνζθέξεη ην Δξγαιείν απηφ πνπ δελ ζαο πξνζθέξνληαη απφ ηα 

Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαηε σο ηψξα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ;  

 

 Αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ξεπεξηνξίνπ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ/Δθπαηδεπηψλ.  

 Αλαβάζκηζε θαη πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Ξξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο.  

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

 Άιιν. 

 

 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμαηε Άιιν, παξαθαιψ λα ην αλαθέξεηε εδψ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

24.  Αλ  ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε πηνζεηνχζε  ην Δξγαιείν, ηη επηπηψζεηο ζα είρε 

ζηνλ εξγαζηαθφ ζαο θφξην; Θεσξείηε φηη απηφο ν θφξηνο αληηζηαζκίδεηαη απφ ηα νθέιε πνπ 

ζα είραηε; Ξφζν πξφζπκνη ζα ήζαζηαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε;  

 

π.ρ. ζα πξνζέζεηε πνιχ θφξην αιιά κεηά απφ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ππήξρε θέξδνο 

ρξφλνπ γηα πην νξγαλσκέλεο δηδαζθαιίεο νπφηε ζα ήκνπλ πξφζπκνο/ε λα ην ρξεζηκνπνηήζσ 

θ.ιπ. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25.   Ρη ζπκβνπιέο ζα δίλαηε ζε ζπλαδέιθνπο ζαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

εξγαιείν απηφ;  

 

Α) Αλ αληηκεησπίζαηε θάπνηα δπζθνιία θαη ζέιεηε λα ηε γλσξίδνπλ.  
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Β) Αλ πξνβιέπεηε πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.  

Γ) Αλ ζεσξείηε φηη ζα πξέπεη λα πξνβιέςνπλ, νξγαλψζνπλ, δηεπζεηήζνπλ δεηήκαηα πνπ δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ Δξγαιείνπ.  

Γ) Αλ εκπλεπζηήθαηε κέζα απφ ην Ξεξηβάιινλ ηνπ Δξγαιείνπ, π.ρ. γηα λένπο ηξφπνπο 

Αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



542 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ρέινο εξσηεκαηνινγίνπ 

Δπραξηζηψ γηα ην ρξφλν πνπ δηαζέζαηε 

 

 

Δπηθνηλσλία 

Κσξατηάθε Δπηπρία 

Ρει.: 6974822560 

Δ-mail: eymoraitaki@yahoo.gr            

         

 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα αμηνιόγεζεο ηεο ΚΓΔ  

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο έξεπλαο αμηνιφγεζεο ΚΓΔ : https://sites.google.com/site/testergaleiou/ 

  

mailto:eymoraitaki@yahoo.gr
https://sites.google.com/site/testergaleiou/
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