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Περίληψη 

Η εργασία έχει ως θέμα τους τρόπους υλοποίησης της εξατομικευμένης υποστήριξης με βάση 

τα χαρακτηριστικά του χρήστη σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και συγκεκριμένα στο 

περιβάλλον του LAMS (Learning Activity Management System), καθώς και τον εντοπισμό των 

πεδίων γνώσης που αναπτύσσει ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός σχεδιάζοντας ψηφιακό υλικό 

μέσα από την παραπάνω διαδικασία. Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων 

χρησιμοποιείται το θεωρητικό πλαίσιο του TPACK (Technological Pedagogical Content 

Knowledge) ή πλαίσιο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης του Αντικειμένου (ΤΠΓΑ). 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση και αξιολόγηση των μαθημάτων με βάση το θεωρητικό πλαίσιο 

του TPACK, τα οποία σχεδιάστηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος Εκπαίδευση από 

Απόσταση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών και της Γνωσιακής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την 

αξιολόγηση των μαθημάτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Schmidt et al., (2009), 

οι ερωτήσεις του οποίου μετατράπηκαν σε κριτήρια αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας. Από την αξιολόγηση με βάση το θεωρητικό πλαίσιο TPACK προέκυψαν μία σειρά 

από κριτήρια και στοιχεία για την υλοποίηση της εξατομικευμένης υποστήριξης στα 

χαρακτηριστικά του χρήστη σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς επίσης και ποια 

πεδία γνώσης αναπτύσσει ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός που σχεδιάζει ψηφιακό υλικό για 

εκπαίδευση από απόσταση. 
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Εισαγωγή 

 
Η παρούσα έρευνα έχει ως θέμα την ανάπτυξη των πεδίων γνώσης της Τεχνολογικής 

και Παιδαγωγικής Γνώσης του Αντικειμένου (TPACK- Technological Pedagogical Content 

Knowledge) κατά την υλοποίηση μη προσαρμοστικών και προσαρμοστικών μαθημάτων σε 

περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του μαθήματος Εκπαίδευση από Απόσταση σε φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και της Γνωσιακής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι το 

περιβάλλον του LAMS (Learning Activity Management System).  

Στο πλαίσιο του μαθήματος Εκπαίδευση από Απόσταση σχεδιάστηκαν από τους 

φοιτητές στο LAMS δύο διαφορετικές εκδόσεις μαθημάτων, αρχικά γενικά μαθήματα που δεν 

διαφοροποιούνταν ανάλογα με το χρήστη ή τα χαρακτηριστικά του και στη δεύτερη φάση 

προσαρμοστικά μαθήματα. Στην πρώτη φάση ζητήθηκε από τους φοιτητές να εργαστούν 

ομαδικά και να αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό σενάριο ειδικά σχεδιασμένο για εκπαίδευση από 

απόσταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα LAMS. Σε αυτή τη φάση οι φοιτητές ανέλαβαν το 

ρόλο του σχεδιαστή εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση από απόσταση. Στην επόμενη 

φάση ζητήθηκε από τους φοιτητές να μετατρέψουν το μάθημα που σχεδίασαν από μη 

προσαρμοστικό σε προσαρμοστικό, σύμφωνα με ορισμένα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευόμενων που θα επιλέξουν.  

Η εξατομικευμένη μάθηση έχει ως βάση της το γεγονός ότι διαφορετικά άτομα 

μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους (Graf, Kinshuk, & Liu T-Ch, 2009). Η πιο γνωστή 

κατηγορία εκπαιδευτικών συστημάτων που παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη είναι τα 

προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων. Τα προσαρμοστικά εκπαιδευτικά 

συστήματα υπερμέσων τροποποιούν τον τρόπο λειτουργίας τους ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις αποφάσεις του χρήστη που επιλέγονται κάθε φορά. Η προσαρμογή 

στα χαρακτηριστικά του χρήστη που υλοποιείται στα εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων 

διακρίνεται στην προσαρμοστικότητα και στην προσαρμοσιμότητα, με βάση το ποιος έχει την 

πρωτοβουλία για αυτήν, το σύστημα ή ο χρήστης αντίστοιχα (Brusilovsky, 2001; 

Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 4).  

Από την ποικιλία των χαρακτηριστικών του εκπαιδευόμενου που είναι σημαντικά για 

τη μάθηση επιλέγονται κάθε φορά ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους 

εκπαιδευόμενους για την υλοποίηση της προσαρμοστικότητας (Παπανικολάου & 

Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 4). Τα χαρακτηριστικά ή στοιχεία που έχουν αξιοποιηθεί για τη 

διάγνωση των χαρακτηριστικών του μαθητή είναι τα ακόλουθα: «οι στόχοι, το επίπεδο 

γνώσεων, το υπόβαθρο, η εμπειρία πλοήγησης στον υπερχώρο, οι προτιμήσεις, η 

προηγούμενη γνώση και το μαθησιακό/γνωσιακό στυλ» (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 

2005, σελ. 4). Η διάσταση της προσαρμοσιμότητας, δηλαδή η δυνατότητα που δίνεται στο 

χρήστη να επηρεάζει ο ίδιος τις επιλογές του συστήματος, έχει αναδειχθεί επίσης σε 

σημαντικό παράγοντα υλοποίησης της προσαρμογής. 
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Στην παρούσα έρευνα η υλοποίηση των μη προσαρμοστικών και των 

προσαρμοστικών μαθημάτων έγινε στο Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

LAMS (Learning Activity Management System). Το LAMS είναι ένα εργαλείο λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παροχή μαθημάτων μέσω του 

διαδικτύου (http://lamsfoundation.org/index.htm). To LAMS παρέχει τη δυνατότητα 

δημιουργίας μαθημάτων με τη μορφή ακολουθιών, οι οποίες αποτελούνται από 

δραστηριότητες, μέσα από ένα περιβάλλον οπτικής σχεδίασης
1
. 

Το LAMS είναι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης γενικού σκοπού το οποίο έχει 

σχεδιαστεί κυρίως για την υλοποίηση μαθημάτων χωρίς στοιχεία προσαρμογής στο χρήστη 

και όχι ειδικά για την υλοποίηση μαθημάτων με προσαρμοστικά στοιχεία. Παρότι το LAMS 

αποτελεί ένα από τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης γενικού σκοπού, διαθέτει ορισμένα 

εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του χρήστη σε 

μεγάλο βαθμό. Από την επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας προέκυψε ότι οι έρευνες 

και οι μελέτες περίπτωσης στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί το LAMS για την υλοποίηση της 

προσαρμογής στα χαρακτηριστικά του χρήστη (προσαρμοστικότητα και προσαρμοσιμότητα), 

είναι πολύ λίγες σε αριθμό και βασίζονται κυρίως στο θεωρητικό πλαίσιο των Felder-

Silverman (1988), ενώ η αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους βασίζεται σε 

ερωτηματολόγια (Nat, Walker, Bacon & Dastbaz, 2010 και Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). 

Στην παρούσα έρευνα, για την ανάλυση των πεδίων γνώσεων που αναπτύσσονται 

κατά την παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο της Τεχνολογικής 

Παιδαγωγικής Γνώσης του Αντικειμένου (ΤΠΓΑ) ή TPACK (Technological Pedagogical 

Content Knowledge των Mishra & Koehler, 2006). Διερευνήθηκε το πώς συμβάλλει το 

παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο του TPACK στο να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους 

υλοποιείται η προσαρμογή των μαθημάτων που σχεδιάστηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

LAMS στα χαρακτηριστικά του χρήστη (στοιχεία προσαρμοστικότητας και στοιχεία 

προσαρμοσιμότητας). 

Η βάση του θεωρητικού πλαισίου των Mishra & Koehler (2006) είναι ότι η 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι μία ιδιαίτερα σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία που αντλεί 

γνώσεις από πολλά και διαφορετικά πεδία γνώσεων (Mishra & Koehler, 2006). Σύμφωνα με 

τους Mishra & Koehler, (2006) η σχέση μεταξύ της γνώσης του αντικειμένου (Content), της 

παιδαγωγικής γνώσης (Pedagogy), και της τεχνολογίας (Technology) είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκη, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τις συνδέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τους 

περιορισμού μεταξύ και των τριών πεδίων γνώσης (Mishra & Koehler, 2006). 

 Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, για την αξιολόγηση των πεδίων γνώσης που 

αναπτύχθηκαν κατά το σχεδιασμό των μη προσαρμοστικών και των προσαρμοστικών 

μαθημάτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Schmidt et al., (2009), οι ερωτήσεις του 

οποίου μετατράπηκαν σε κριτήρια αξιολόγησης των διαφορετικών φάσεων του σχεδιασμού. 

Τα ερωτήματα του παραπάνω ερωτηματολογίου αναδιατυπώνονται και προσαρμόζονται σε 

κριτήρια αξιολόγησης με βάση το TPACK των μη προσαρμοστικών και των προσαρμοστικών 

                                                 
1
 http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs 

http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs
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μαθημάτων. Στη συνέχεια διενεργήθηκε ανάλυση και αξιολόγηση μεταξύ των μη 

προσαρμοστικών και των προσαρμοστικών μαθημάτων που σχεδιάστηκαν και μεταξύ όλων 

των προσαρμοστικών μαθημάτων. 

Μία γενική σύνοψη των δεδομένων στο συγκεκριμένο τομέα της έρευνας είναι ότι 

υπάρχουν μόνο δύο μελέτες που συνδέουν την πλατφόρμα LAMS με την 

προσαρμοστικότητα, ενώ επίσης δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να συνδέει το θεωρητικό 

πλαίσιο του TPACK και την προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του χρήστη στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον του LAMS. Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην ανάλυση και των τριών παραπάνω 

στοιχείων – του TPACK, το LAMS, και της προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του χρήστη έτσι 

ώστε να διερευνηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

 α. Ερώτημα 1: Πώς ενσωματώνεται και υλοποιείται η εξατομικευμένη υποστήριξη με 

βάση τα χαρακτηριστικά του χρήστη στο περιβάλλον LAMS; 

 β.  Ερώτημα 2: Ποια είδη γνώσης αναπτύσσει ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός 

σχεδιάζοντας ψηφιακό υλικό με στοιχεία εξατομικευμένης υποστήριξης; 

Επίσης στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησης των παραπάνω στο 

LAMS, εάν το LAMS διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση της προσαρμογής 

(προσαρμοστικότητα και προσαρμοσιμότητα) και εάν τελικά αυτά τα εργαλεία επαρκούν για 

αυτό το σκοπό. 

 

Η δομή του κειμένου της διπλωματικής οργανώνεται σε 3 κεφάλαια.  

Συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει μία βιβλιογραφική 

επισκόπηση. Το πρώτο μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης περιλαμβάνει μία εισαγωγή 

στα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και συγκεκριμένα στις έννοιες της προσαρμογής 

των εκπαιδευτικών συστημάτων υπερμέσων στο χρήστη, τους στόχους της προσαρμογής, και 

τους τρόπους και τις κατηγοριοποιήσεις υλοποίησης της προσαρμογής. Επίσης γίνεται 

περαιτέρω ανάλυση δύο εκ των πιο διαδεδομένων τρόπων υλοποίησης της προσαρμογής 

στα χαρακτηριστικά του χρήστη: στο γνωστικό επίπεδο και στο μαθησιακό στυλ (θεωρία 

μαθησιακού στυλ του Kolb, των Honey and Mumford, και των Felder-Silverman).   

Το δεύτερο μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης έχει ως θέμα την παρουσίαση της  

ηλεκτρονικής πλατφόρμας LAMS. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει μία εισαγωγή στο LAMS, μία 

παρουσίαση του περιβάλλοντος του LAMS (περιβάλλον συγγραφέα και περιβάλλον 

εκπαιδευόμενου) και μελετών περίπτωσης όπου έχει χρησιμοποιηθεί το LAMS. Επίσης 

γίνεται παρουσίαση των δυνατοτήτων υλοποίησης προσαρμοστικών μαθημάτων στο LAMS.  

Στο τρίτο μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου του TPACK, με βάση το οποίο θα γίνει η ανάλυση των μαθημάτων που 

σχεδιάστηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος Εκπαίδευση από Απόσταση στο πλαίσιο των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται 

αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο και οι σταδιακές εξελίξεις που οδήγησαν στη δημιουργία του, 

καθώς επίσης και ορισμένες μελέτες περίπτωσης όπου φαίνονται διάφοροι τρόποι με τους 

οποίους έχει αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο στην πράξη.  
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Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, το πλαίσιο, τα δεδομένα 

της έρευνας, καθώς και το πλαίσιο ανάλυσης των δεδομένων. Ειδικότερα περιλαμβάνει την 

περιγραφή των μαθημάτων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαίδευση από 

Απόσταση. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες σχεδιασμού μη 

προσαρμοστικών και προσαρμοστικών μαθημάτων στο LAMS, καθώς επίσης και τα 

μαθήματα τα οποία υλοποιήθηκαν και στις δύο φάσεις του σχεδιασμού (μη προσαρμοστική 

και προσαρμοστική φάση), καθώς και οι δραστηριότητες αξιολόγησης των μαθημάτων από 

τους συμμετέχοντες. Επίσης παρουσιάζεται ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο τα αρχικά 

κριτήρια των Schmidt et al. (2009) μετατρέπονται σε κριτήρια αξιολόγησης των 

προσαρμοστικών και μη προσαρμοστικών μαθημάτων στη συγκεκριμένη έρευνα. 

Το δεύτερο μέρος του Κεφαλαίου 2 περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μη 

προσαρμοστικών και των προσαρμοστικών μαθημάτων με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του 

TPACK. Παρουσιάζονται ορισμένα στιγμιότυπα από τα μαθήματα που σχεδιάστηκαν, καθώς 

και η ανάλυσή τους με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του TPACK ανά πεδίο γνώσης. Επίσης 

στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται μία σύνοψη σε όλα τα μαθήματα των ομοιοτήτων 

ανάμεσα στις δύο εκδόσεις (του μη προσαρμοστικού και του προσαρμοστικού μαθήματος), 

ως τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για την υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλοντα 

ηλεκτρονικής μάθησης με βάση τα διαφορετικά πεδία γνώσης του TPACK. Γίνεται επίσης 

παρουσίαση των διαφορών μεταξύ των δύο εκδόσεων ανά πεδίο γνώσης του TPACK και 

συγκεκριμένα των επιπλέον δραστηριοτήτων και τρόπων υλοποίησης της προσαρμογής, από 

τα οποία προκύπτουν οι τρόποι υλοποίησης της προσαρμογής στο χρήση και στα 

χαρακτηριστικά του. Στην παρούσα φάση επίσης πραγματοποιήθηκε και βαθμολόγηση των 

μαθημάτων με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναπτύχτηκαν παραπάνω. Οι πλήρεις 

πίνακες της ανάλυσης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του TPACK που προέκυψαν από την 

προσαρμογή των κριτηρίων των Schmidt et al. (2009) βρίσκονται στο Παράρτημα. Το δεύτερο 

μέρος των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την περιγραφική και ποσοτική ανάλυση μεταξύ 

προσαρμοστικών μαθημάτων με βάση τη βαθμολόγηση στα κριτήρια αξιολόγησης που 

πραγματοποιήθηκε παραπάνω.  

Το Κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει την παρουσίαση και το σχολιασμό των αποτελεσμάτων 

που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση. Παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα σε 

σχέση με τα δύο ερευνητικά ερωτήματα με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του TPACK.   
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Κεφάλαιο 1: Επισκόπηση βιβλιογραφίας  
 

Σε αυτή την ενότητα του κεφαλαίου γίνεται μία εισαγωγή στα περιβάλλοντα 

ηλεκτρονικής μάθησης και συγκεκριμένα στις έννοιες της προσαρμογής των εκπαιδευτικών 

συστημάτων υπερμέσων στο χρήστη, τους στόχους της προσαρμογής, τους τρόπους και τις 

κατηγοριοποιήσεις υλοποίησης της προσαρμογής. Επίσης γίνεται παρουσίαση δύο εκ των 

πιο διαδεδομένων τρόπων προσαρμογής στα χαρακτηριστικά του χρήστης: στο γνωστικό 

επίπεδο και στο μαθησιακό στυλ και συγκεκριμένα των θεωριών μαθησιακού στυλ του Kolb 

(1988), των Honey και Mumford (1992), και των Felder-Silverman (1988).   

 

1. 1 Προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων (ΠΕΣΥ) 

 
Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση είναι ένας ιδιαίτερα 

διαδεδομένος τομέας στις ημέρες μας. Υπάρχουν διάφορες βιβλιογραφικές επισκοπήσεις που 

παρουσιάζουν την υπάρχουσα έρευνα (U.S. Department of Education, 2010;  Wallace, 2003; 

Tallent-Runnels, 2006). 

Στο πλαίσιο των περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης έχει ανακύψει το ζήτημα της 

προσαρμογής του περιεχομένου του μαθήματος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρήστη. Τα 

προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων (ΠΕΣΥ) είναι μια εναλλακτική λύση στην 

παραδοσιακή αντιμετώπιση όπου η ίδια εκπαιδευτική προσέγγιση προτείνεται σε όλους τους 

εκπαιδευόμενους (Brusilovsky, 1996, 1999, 2001; Brusilovsky & Peylo, 2003). Σύμφωνα με 

τον Brusilovsky (2000) η ανάπτυξη του διαδικτύου και της τεχνολογίας ανάπτυξης πολυμέσων 

έχει διευκολύνει κατά πολύ τη διάδοση των προσαρμοστικών εκπαιδευτικών συστημάτων 

ηλεκτρονικής μάθησης με τη δημιουργία των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προσαρμοστικών 

συστημάτων (όπως αναφέρεται στο Λεοντίδης, Χαλάτσης, Γρηγοριάδου, Βαζούρας, 2011).  

Τα προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων (ΠΕΣΥ) ορίζονται ως 

«συστήματα υπερμέσων και υπερκειμένων που απεικονίζουν κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μαθητή στο μοντέλο μαθητή και εφαρμόζουν αυτό το μοντέλο 

για να προσαρμόσουν διάφορες ορατές πτυχές του συστήματος στο μαθητή. Με άλλα λόγια, 

το σύστημα πρέπει να ικανοποιεί τρία κριτήρια: πρέπει να είναι ένα υπερκείμενο ή ένα 

σύστημα υπερμέσων πρέπει να διαθέτει ένα μοντέλο μαθητή και πρέπει να είναι σε θέση να 

προσαρμόσει τα υπερμέσα χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο» (Brusilovsky, 1996). 

Σύμφωνα με τον Brusilovsky (1996) υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ένα 

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να αντλήσει πληροφορίες από τον εκπαιδευόμενο, 

έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά του (όπως αναφέρεται στους Graf, 

Lin & Kinshuk, 2007). Οι δύο κατηγορίες προσεγγίσεων που προτείνει ο Brusilovsky (1996), 

είναι ο συνεργατικός (collaborative) και ο αυτόματος (automatic) (όπως αναφέρεται στους 

Graf, et al., 2007). Στο συλλογικό τρόπο, οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι παρέχουν στοιχεία για τις 

εκπαιδευτικές τους προτιμήσεις και ανάγκες στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

παραδείγματος χάρη με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, ενώ αντίθετα με την 
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αυτόματη προσέγγιση το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα συμπεραίνει μέσα από τη 

συμπεριφορά και τις ίδιες τις επιλογές των χρηστών-εκπαιδευόμενων τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις τους (Brusilovsky,1996, όπως αναφέρεται στους Graf, et al., 2007). 

 

1.2 Στόχοι της προσαρμοστικότητας  

 
Η έννοια της προσαρμογής στη σχεδίαση των εκπαιδευτικών συστημάτων 

υπερμέσων αναφέρεται στην «υλοποίηση ρυθμίσεων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης 

με βάση τη διαφορετικότητα των χαρακτηριστικών και αναγκών των μαθητών υιοθετώντας ένα 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό βάσει του οποίου το σύστημα αναπροσαρμόζει τη μορφή ή/και το 

περιεχόμενο των μαθημάτων» (Brusilovsky, 1999; Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005 σελ. 

4). Για την υλοποίηση της προσαρμογής σε ένα προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα 

υπερμέσων προτείνεται αρχικά ο σχεδιασμός ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης που 

παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων 

(Grigoriadou, Papanikolaou, Tsaganou, Gouli & Gogoulou, 2010). Η προσαρμοστικότητα ενός 

συστήματος στοχεύει στην υποστήριξη του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από 

τη δυναμική προσαρμογή του ίδιου του συστήματος στα χαρακτηριστικά και στην επίδοση του 

μαθητή (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005 σελ. 4). Τα  προσαρμοστικά εκπαιδευτικά 

συστήματα αλλάζουν την εκπαιδευτική τους προσέγγιση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευόμενου που έχουν απέναντί τους (Cristea & Ghali, 2010). 

Η ανάπτυξη της έννοιας της προσαρμογής βασίζεται στο ότι τα διαφορετικά άτομα 

μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους  (Graf, Kinshuk, & Liu T-Ch, 2009). Οι διαφορετικοί 

τρόποι με τους οποίους μαθαίνουν τα άτομα εξαρτώνται από τους υπάρχοντες μαθησιακούς 

τους στόχους, τις προηγούμενες γνώσεις τους, το μαθησιακό στυλ ή τις γνωστικές τους 

ικανότητες (Graf et al., 2009). Οι Λεοντίδης και Παπαδάκης (2013) αναφέρουν ότι «οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι, προσέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας προσδιορισμένους 

μαθησιακούς στόχους, συγκεκριμένες προσδοκίες και ενδιαφέροντα, καθώς και ένα 

εδραιωμένο σύστημα εμπειριών και αξιών που ορίζει συνήθως ένα παγιωμένο μοντέλο 

μάθησης».  

Η προσαρμογή μπορεί να πάρει δύο επίπεδα ανάλογα με το ποιος έχει την 

πρωτοβουλία για αυτήν (Brusilovsky, 2001; Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 4). Ο 

έλεγχος της προσαρμογής ενός συστήματος διαχωρίζεται με βάση το ποιος μπορεί να κάνει 

τις αλλαγές στο πλαίσιο του συστήματος και ειδικότερα με βάση το ποιος έχει την 

πρωτοβουλία για την προσαρμογή (Cristea & Ghali, 2010). Η προσαρμογή περιλαμβάνει 

τόσο την προσαρμοστικότητα, όπου το σύστημα επιλέγει την προσαρμογή στο χρήστη, όσο 

και την προσαρμοσιμότητα του συστήματος, όπου ο χρήστης επηρεάζει την προσαρμογή του 

συστήματος σε αυτόν (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 4), μία διαδικασία η οποία 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαδικασία της μάθησης (Βοσνιάδου, 2011, σελ. 4). Με τον 

όρο προσαρμοστικότητα αναφερόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο «προσαρμόζεται στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου με έναν τρόπο ελεγχόμενο από το σύστημα 
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(system-controlled)» ενώ με τον όρο προσαρμοσιμότητα αναφερόμαστε σε ένα σύστημα το 

οποίο «υποστηρίζει παρεμβάσεις από τον τελικό χρήστη, δηλαδή τον εκπαιδευόμενο, 

προσφέροντάς του ακόμα και τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (learner-controlled)» 

(Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 4) ή το οποίο έχει ως βάση του το χρήστη «user 

centered approach» (Cristea & Ghali, 2010). Εναλλακτικά η προσαρμοστικότητα (adaptation) 

ορίζεται ως «η προσαρμογή που οδηγείται από το σύστημα» (“system driven adaptation”), 

ενώ η προσαρμοσιμότητα ορίζεται ως «η προσαρμογή που οδηγείται από το χρήστη» (“user 

driven adaptation”) (Cristea & Ghali, 2010).  

Η προσαρμοστικότητα και η προσαρμοσιμότητα ενός συστήματος μπορεί να 

θεωρηθούν σαν ένα φάσμα όπου καθεμία βρίσκεται στα άκρα του φάσματος ανάλογα με το 

ποιoς κάνει τις προσαρμογές στο σύστημα (το ίδιο το σύστημα ή ο χρήστης και οποιοσδήποτε 

ενδιάμεσος συνδυασμός των παραπάνω επιλογών) (Tsantilas & Schraefel, 2004, όπως 

αναφέρονται στο Cristea & Ghali, 2010).  

Οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις παρουσιάζουν και οι δύο πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα (Cristea & Ghali, 2010). Συγκεκριμένα η βασική διαφορά σε αυτές τις δύο 

προσεγγίσεις είναι ότι στα προσαρμοστικά συστήματα ο χρήστης δεν έχει καθόλου έλεγχο ή 

έχει μικρό έλεγχο των επιλογών του συστήματος, ενώ αντίθετα στα συστήματα που 

ενσωματώνουν στοιχεία προσαρμοσιμότητας, ο χρήστης έχει τον έλεγχο του συστήματος 

(Cristea & Ghali, 2010). Τα επίπεδα της προσαρμογής μπορεί να κυμαίνονται ανάμεσα στον 

απόλυτο έλεγχο της προσαρμογής από το μαθητή ή από το σύστημα (Brusilovsky, 1995, 

όπως αναφέρεται στο Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 4) 

Η ένταξη των προσαρμοστικών περιβαλλόντων μάθησης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για το μαθητή ή τον εκπαιδευόμενο. Στους 

Grigoriadou et al., (2010) μεταξύ άλλων αναφέρονται για παράδειγμα η ανάπτυξη και παροχή 

ποικιλίας εκπαιδευτικού περιεχομένου το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων, η ενίσχυση της συμμετοχής τους σε συνεργατικές δραστηριότητες και η 

προώθηση της συμμετοχής των μαθητών. Σύμφωνα με την έρευνα των Graf & Kinshuk 

(2007), η προσαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος στο μαθησιακό στυλ του 

εκπαιδευόμενου διευκολύνει τη μάθηση. Στη συγκεκριμένη έρευνα οι εκπαιδευόμενοι που 

ακολούθησαν μαθήματα προσαρμοσμένα στο μαθησιακό τους στυλ έκαναν λιγότερο χρόνο 

για να ολοκληρώσουν το μάθημα από τους εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν το 

μάθημα που δεν περιείχε στοιχεία προσαρμσοτικότητας  (Graf & Kinshuk, 2007).  Σύμφωνα 

με τα παραπάνω «διαφαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης επηρεάζεται και 

από το στυλ μάθησης του ενήλικα μαθητή» (Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). 

Υπάρχουν ορισμένες βασικές διαστάσεις γύρω από τις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί 

η προσαρμογή σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα υπερμέσων (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 

2005, σελ. 4). Συγκεκριμένα οι κυριότερες διαστάσεις που χρησιμοποιούνται αφορούν:  

«(i) στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου,  

(ii) στην υποστήριξη της πλοήγησης στο πεδίο γνώσης,  

(iii) στη δημιουργία ομάδων εργασίας εκπαιδευόμενων,  
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(iv) στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού περιεχομένου,  

(v) στην υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων» (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 

2005, σελ. 4). 

Υπάρχουν τρεις άξονες που διαμορφώνουν το γενικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης 

εκπαιδευόμενου και συστήματος (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 4). Οι 

συγκεκριμένοι άξονες είναι οι ακόλουθοι:  

«1. τα χαρακτηριστικά του χρήστη τα οποία κατευθύνουν την προσαρμοστικότητα του 

συστήματος, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του χρήστη στα οποία το σύστημα προσαρμόζει τη 

συμπεριφορά του,   

2. τα χαρακτηριστικά του συστήματος τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το 

προφίλ του χρήστη και οι συγκεκριμένες τεχνολογίες προσαρμογής που υιοθετούνται για την 

υλοποίηση της προσαρμοστικότητας του συστήματος,   

3. η διάσταση της προσαρμοσιμότητας» (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 

4). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρεις άξονες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω: 

 

1.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά του χρήστη 

 
Υπάρχει μία ποικιλία χαρακτηριστικών του εκπαιδευόμενου που είναι σημαντικά για 

τη μάθηση (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 4). Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

αφορούν την ηλικία του εκπαιδευόμενου, την προηγούμενη γνώση του σχετικά με το 

συγκεκριμένο αντικείμενο, την εμπειρία του σε συναφή αντικείμενα, την πρόοδο στη διάρκεια 

του μαθήματος, τις μαθησιακές προτιμήσεις, τα γνωσιακά χαρακτηριστικά, το μαθησιακό-

γνωσιακό στυλ, τις πολλαπλές μορφές νοημοσύνης, τα στοιχεία της προσωπικότητας και τη 

συναισθηματική κατάσταση (Παπανικολάου, 2011).  

Από την ποικιλία των χαρακτηριστικών του εκπαιδευόμενου που είναι σημαντικά για 

τη μάθηση έχουν επιλεγεί ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους 

εκπαιδευόμενους για την υλοποίηση της προσαρμοστικότητας σε εκπαιδευτικά συστήματα 

υπερμέσων  (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 4). Τα χαρακτηριστικά ή στοιχεία που 

έχουν αξιοποιηθεί για τη διάγνωση των χαρακτηριστικών του μαθητή είναι τα ακόλουθα: «οι 

στόχοι, το επίπεδο γνώσεων, το υπόβαθρο, η εμπειρία πλοήγησης στον υπερχώρο, οι 

προτιμήσεις, η προηγούμενη γνώση και το μαθησιακό/γνωσιακό στυλ» (Παπανικολάου & 

Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 4).  

Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι οι στόχοι του εκπαιδευόμενου. Το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό αναφέρεται «όχι γενικά σε προσωπικούς του στόχους» αλλά « (i) σε στόχους 

επίλυσης προβλημάτων (problem solving), οι οποίοι είναι χαμηλού επιπέδου δηλαδή 

αλλάζουν ανάλογα με το εκάστοτε πρόβλημα που καλείται να επιλύσει ο εκπαιδευόμενος, και 

(ii) μαθησιακούς στόχους (learning goals), οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως υψηλού επιπέδου και 

παραμένουν σταθεροί στη διάρκεια της μελέτης του» (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, 

σελ. 4).  
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Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι το επίπεδο των γνώσεων του εκπαιδευόμενου. Το 

επίπεδο των γνώσεων του εκπαιδευόμενου θεωρείται το πιο βασικό κριτήριο για την 

προσαρμοστικότητα ενός συστήματος (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5).  

Τα επόμενα χαρακτηριστικά είναι το υπόβαθρο και οι προτιμήσεις του 

εκπαιδευόμενου στα οποία προσαρμόζεται το σύστημα. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Το 

υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου, αφορά γενικά χαρακτηριστικά του όπως επάγγελμα, εμπειρία 

σε συναφείς περιοχές, πρότερη γνώση. Οι προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου αφορούν: (i) στις 

μαθησιακές του προτιμήσεις σε σχέση με το είδος του εκπαιδευτικού υλικού, τον τρόπο και 

την αλληλουχία παρουσίασής του, κ.λπ., και (ii) στη γενικότερη αλληλεπίδρασή του με το 

σύστημα όπως στις τεχνολογίες προσαρμογής και στον τρόπο πλοήγησής του στο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο» (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5).  

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό προσαρμογής είναι η προηγούμενη γνώση του 

εκπαιδευόμενου. Όπως αναφέρεται στις Γρηγοριάδου & Παπανικολάου, (2005) το 

χαρακτηριστικό της προηγούμενης γνώσης του εκπαιδευόμενου «έχει πειραματικά 

διαπιστωθεί ότι επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της προσαρμογής ενός ΠΕΣΥ» 

(Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5). Για την υλοποίηση της προσαρμοστικότητας 

έχει προταθεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά των χρηστών όπως: το 

γνωστικό επίπεδο του χρήστη, η παρακολούθηση της χρήσης και της πλοήγησης του 

εκπαιδευόμενου και η προσαρμογή του περιεχομένου (Esichaikul, Lamnoi & Bechter, 2011). 

Πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου, υπάρχουν και άλλα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα οποία τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον για την 

υλοποίηση της προσαρμοστικότητας (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5). Τέτοια 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου είναι: οι παράγοντες προσωπικότητας, συναισθηματικοί 

παράγοντες, μοντέλα γνωσιακών και μαθησιακών μοντέλων (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 

2005, σελ. 5). Ειδικότερα αναφέρεται ότι: «Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων των εκπαιδευόμενων (individual traits) ως 

πηγή προσαρμογής» (Brusilovsky, 2001; Chen and Paul, 2003; Γρηγοριάδου & 

Παπανικολάου, 2005, σελ. 5). Τέτοια ιδιαίτερα γνωρίσματα είναι «χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν τον εκπαιδευόμενο ως ιδιαίτερο άτομο, όπως παράγοντες προσωπικότητας, 

μοντέλα γνωσιακών (cognitive styles) και μαθησιακών στυλ (learning styles)» (Γρηγοριάδου & 

Παπανικολάου, 2005, σελ. 5).  

 

1.2.2 Xαρακτηριστικά του συστήματος που διαφοροποιούνται ανάλογα με το προφίλ 
χρήστη και τεχνολογίες προσαρμογής  

 
Η δεύτερη διάσταση της προσαρμογής αφορά τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 

συστήματος που προσαρμόζονται ανάλογα με το προφίλ του χρήστη (Παπανικολάου & 

Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5). Σε αυτή τη διάσταση της προσαρμογής υπάρχει διαχωρισμός της 

προσαρμοστικότητας που στοχεύει στο επίπεδο του περιεχομένου (content level adaptivity) ή 

στο επίπεδο των συνδέσμων (link level adaptivity) (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 

5). Ειδικότερα «η προσαρμοστικότητα στο επίπεδο του περιεχομένου αφορά στη δυναμική 
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δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με βάση το μοντέλο εκπαιδευόμενου» ενώ «η 

προσαρμοστικότητα στο επίπεδο των συνδέσμων (link level adaptivity) προϋποθέτει ένα 

στατικό περιεχόμενο και αλλάζει την εμφάνιση ή/και τη σημασία των συνδέσμων στα 

περιεχόμενα των μαθημάτων» (Eklund & Brusilovsky, 1999, όπως αναφέρεται στο 

Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5-6). 

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος που προσαρμόζονται ανάλογα με το προφίλ του 

χρήστη κατηγοριοποιούνται με βάση τις τεχνολογίες προσαρμογής, τις μεθόδους και τις 

τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της προσαρμογής (Παπανικολάου &  

Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 6). Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του 

συστήματος: 

-η αλληλουχία μαθημάτων: «το σύστημα παρέχει στον εκπαιδευόμενο την πιο 

κατάλληλη, ατομικά σχεδιασμένη, αλληλουχία εκπαιδευτικού περιεχομένου» (Παπανικολάου 

& Γρηγοριάδου, 2005 σελ. 6), 

-η υποστήριξη στην επίλυση προβλημάτων: «η υποστήριξη των εκπαιδευόμενων 

στην επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων» (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 7), 

-η προσαρμοστική παρουσίαση: «το περιεχόμενο μιας σελίδας εκπαιδευτικού υλικού 

προσαρμόζεται στον εκπαιδευόμενο, δηλαδή σελίδες εκπαιδευτικού υλικού δημιουργούνται ή 

συντίθενται από διαφορετικά τμήματα εκπαιδευτικού υλικού για τον κάθε εκπαιδευόμενο» 

(Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 7), 

-προσαρμοστική υποστήριξη πλοήγησης: «το σύστημα υποστηρίζει τον 

εκπαιδευόμενο στο να εντοπίσει το πιο σχετικό μονοπάτι στον υπερχώρο, δηλ. υποστηρίζει 

την πλοήγηση και τον προσανατολισμό των εκπαιδευόμενων, προσαρμόζοντας την εμφάνιση 

των ορατών συνδέσμων στο ιδιαίτερο προφίλ τους» (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, 

σελ. 7), 

-η προσαρμοστική υποστήριξη συνεργασία: «η γνώση του συστήματος για τους 

εκπαιδευόμενους αξιοποιείται για τη διαμόρφωση ομάδων εργασίας» (Παπανικολάου &  

Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 7). 

Υπάρχουν βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις που παρουσιάζουν τους τρόπους που έχει 

προσεγγιστεί ως σήμερα η προσαρμογή των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών συστημάτων στα 

χαρακτηριστικά του χρήστη. Στο Burgos, Tattersall & Koper (2007) αναφέρονται οι παρακάτω 

βασικοί τύποι της προσαρμογής των χαρακτηριστικών του συστήματος ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του χρήστη: προσαρμογή διεπαφής, προσαρμογή στη ροή του μαθήματος, 

προσαρμογή περιεχομένου, διαδραστική υποστήριξη στην επίλυση προβλημάτων, 

προσαρμοστικό φιλτράρισμα πληροφοριών, προσαρμοστική ομαδοποίηση χρηστών, 

προσαρμοστική αξιολόγηση και αλλαγές κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Burgos et al., 

2007).  

Σύμφωνα με μία άλλη έρευνα προτείνεται η χρήση μίας διαφορετικής προσέγγισης 

στην προσαρμογή των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σε δύο επίπεδα: το πρώτο 

επιτρέπει την προσωποποίηση των εκπαιδευτικών σεναρίων σύμφωνα με μία συγκεκριμένη 

στρατηγική, ενώ το δεύτερο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς την επιλογή και το συνδυασμό 
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των στρατηγικών προσωποποίησης ανάλογα με το αντικείμενο του μαθήματος (Essalmi, 

Ayed, Jemni, Kinshuk & Graf, 2010).  

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται μία κατηγοριοποίηση των τεχνολογιών προσαρμογής και 

των μεθόδων και τεχνικών που τις υλοποιούν. 

 

Σχήμα 1: Κατηγοριοποίηση των τεχνολογιών προσαρμογής και των μεθόδων και τεχνικών που 

τις υλοποιούν (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 6). 

 

 

1.2.3 Διάσταση της προσαρμοσιμότητας 

 
Αναφορικά με τον τρίτο άξονα, τον άξονα της προσαρμοσιμότητας στα 

προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων επισημαίνεται ότι «η εμπλοκή του 

εκπαιδευόμενου στη διαδικασία της προσαρμογής […] απαιτεί μία σχεδίαση η οποία να 

καθιστά τις εσωτερικές λειτουργίες των συστημάτων διαφανείς στους εκπαιδευόμενους» 

(Höök et al., 1996, όπως αναφέρεται στις Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ 7). Τα 
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επίπεδα προσαρμοσιμότητας που μπορούν να υλοποιηθούν σε ένα ΠΕΣΥ ποικίλουν ως προς 

το βαθμό παρέμβασης που παρέχεται στο εκπαιδευόμενο (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 

2005, σελ. 5). Συγκεκριμένα οι δυνατότητες παρέμβασης που παρέχονται «ποικίλουν από τη 

δυνατότητα επιλογής μαθησιακού στόχου, ενότητας ή συμμετοχής στις εκπαιδευτικές 

αποφάσεις του συστήματος μέχρι την πλήρη απενεργοποίηση της προσαρμοστικότητας» 

(Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικότερα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευόμενου πάνω στα οποία προσαρμόζεται το σύστημα (ανάλυση πρώτου 

χαρακτηριστικού που αναφέρθηκε παραπάνω). 

 

1.2.4 Προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στο επίπεδο γνώσεων  

 
 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το επίπεδο γνώσεων του εκπαιδευόμενου είναι ένας 

από τους πιο σημαντικούς παράγοντες προσαρμοστικότητας στα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευόμενου (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5). 

 Η προσαρμογή του συστήματος και του εκπαιδευτικού υλικού στο επίπεδο των 

γνώσεων του εκπαιδευόμενου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Έχει προταθεί η 

εμφάνιση του εκπαιδευτικού υλικού ή ορισμένων τμημάτων του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα 

με το επίπεδο των προηγούμενων γνώσεων του εκπαιδευόμενων (Cristea & Ghali, 2010). 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να δίνονται προσαρμοσμένες συστάσεις στον 

εκπαιδευόμενο, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών του, που αφορούν το περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού υλικού (adaptive content recommendations) (Cristea & Ghali, 2010). Σε μία 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε με θέμα την παροχή συστάσεων και συμβουλών για το 

εκπαιδευτικό υλικό με βάση το επίπεδο των γνώσεων που έχει ο εκπαιδευόμενος στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο (προχωρημένο, μεσαίο, και αρχάριο) (Cristea & Ghali, 2010). Η 

ανάλυση των ερωτηματολογίων αποτίμησης της διαδικασίας έδειξε ότι η πλειοψηφία των 

ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα θεώρησε ότι σύστημα τους βοήθησε στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Cristea & Ghali, 2010). 

Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού με βάση το επίπεδο γνώσεων των 

εκπαιδευόμενων μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία της μάθησης (Cristea & 

Ghali, 2010). Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας των Cristea & Ghali (2010) 

ήταν ότι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να «βελτιωθεί από την προσθήκη 

προσαρμογής με βάση το περιεχόμενο, όχι απαραίτητα σε όρους αυξημένου εκπαιδευτικού 

αποτελέσματος αλλά σε όρους ελκυστικότητας και σε όρους χρόνου που περνάνε οι 

εκπαιδευόμενοι, ενώ επιπροσθέτως ο χρόνος τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι περνάνε στα τεστ 

μειώνεται σημαντικά» (Cristea & Ghali, 2010). Τέλος οι Cristea & Ghali (2010) επισημαίνουν 

ότι το μαθησιακό αποτέλεσμα έτσι όπως γίνεται αντιληπτό και εκτιμάται από το χρήστη 

(perceived learning effect) από τη χρήση της πλατφόρμας είναι υψηλότερο σε σχέση με άλλα 

συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, όπως επίσης είναι και η εκτίμηση των συμμετεχόντων για 

την ευχρηστία του συστήματος σε σχέση με εκείνη για άλλα συστήματα ηλεκτρονικής 

μάθησης.  
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1.2.5 Προσαρμογή σε μαθησιακό στυλ  

 
Ένα από τα ατομικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου στα οποία μπορεί να 

προσαρμοστεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα υπερμέσων είναι το μαθησιακό στυλ του 

εκπαιδευόμενου (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5). Υπάρχουν στη βιβλιογραφία 

διάφορες θεωρίες κατηγοριοποίησης σύμφωνα με το γνωσιακό ή μαθησιακό στυλ, όπως είναι 

οι θεωρίες των Honey και Mumford (1992), Riding και Rayner (1998), Schmeck (1988), 

Witkin, Moore, Goodenough, & Cox, 1977, όπως αναφέρονται στο Παπανικολάου & 

Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5).  

 Το γνωσιακό στυλ αναφέρεται «στη μέθοδο που έχει το άτομο για να επεξεργάζεται 

πληροφορίες. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ψυχολογίας του ατόμου […] είναι τα 

συναισθήματα και οι συγκινήσεις, η συμπεριφορά ή οι πράξεις και η νόηση ή η γνώση, και 

αυτή η ψυχολογική διαδικασία αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο το άτομο δομεί μία 

γενικευμένη προσέγγιση για τη μάθηση (Riding & Rayner, 1998, όπως αναφέρεται στο 

Papanikolaou, Mabbott, Bull & Grigoriadou, (2006). Οι συγγραφείς συνεχίζουν λέγοντας ότι: 

«τα μαθησιακά στυλ είναι εφαρμοσμένα γνωσιακά στυλ» τα οποία «συνήθως αναφέρονται 

στις προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων στον τρόπο που επεξεργάζονται την πληροφορία και 

όχι την ίδια την ικανότητα, δεξιότητα ή τάση επεξεργασίας» (Jonassen & Grabowski, 1993, 

όπως αναφέρεται στο Papanikolaou et al., 2006). Το γνωσιακό στυλ σχετίζεται «με τον τρόπο 

και τον τύπο της δραστηριότητας και όχι με το περιεχόμενο», αντίθετα το μαθησιακό στυλ 

«σχετίζεται με το γνωσιακό στυλ, το συναισθηματικό και το ψυχολογικό στυλ» 

(Παπανικολάου, 2011). 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί του μαθησιακού στυλ. Σύμφωνα με τους Riding & Rayne 

(1998) το «μαθησιακό στυλ» (learning style), βασίζεται στο ότι κάθε άτομο έχει ένα ξεχωριστό 

τρόπο να συλλέγει, επεξεργάζεται και να οργανώνει τις πληροφορίες και ειδικότερα έχει ένα 

ξεχωριστό τρόπο να μαθαίνει (Riding & Rayne, 1998 όπως αναφέρεται στους Λεοντίδης & 

Παπαδάκης, 2013). Σύμφωνα με τον Kolb (1984), μαθησιακό στυλ είναι η διαδικασία που 

προτιμάει το άτομο για να οργανώνει και να παρουσιάζει τις πληροφορίες  (όπως αναφέρεται 

στους Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). Οι Honey και Mumford (1992) ορίζουν το μαθησιακό 

στυλ ως «τις στάσεις και τη συμπεριφορά που καθορίζουν τον επιθυμητό τρόπο μάθησης» 

(Honey & Mumford, 1992, όπως αναφέρεται στους Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). Σύμφωνα 

με τους Felder και Silverman (1988), το μαθησιακό στυλ «συνιστά διακριτά ομοειδούς τύπου 

χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμεύουν ως δείκτες για το πώς ένα άτομο αντιλαμβάνεται, 

συλλογίζεται και τελικά μαθαίνει, συνιστώντας με τον τρόπο αυτό ένα πλαίσιο ιδιαίτερων 

γνωστικών διεργασιών που το χαρακτηρίζουν στη μαθησιακή διαδικασία» (Felder & 

Silverman, 1988, όπως αναφέρεται στους Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα από τον εντοπισμό 

του μαθησιακού στυλ των εκπαιδευόμενων. Η προσαρμογή ενός συστήματος στο μαθησιακό 

στυλ μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να έχουν 

οι μαθητές (Graf S., et al 2009). Η δυνατότητα της προσαρμογής στο μαθησιακό στυλ μπορεί 
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επίσης να αξιοποιηθεί από τους ίδιους τους μαθητές έτσι ώστε να καταλάβουν και οι ίδιοι τις 

προτιμήσεις και τις επιλογές τους, καθώς και τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία στον τρόπο 

που μαθαίνουν (Graf S., et al 2009).  

Υπάρχουν διάφορα προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα που έχουν υλοποιηθεί 

με βάση την κατηγοριοποίηση του μαθησιακού στυλ. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα 

από αυτά:  

- τα συστήματα ΙNSPIRE και SMILE: βασίζονται στην κατηγοριοποίηση των Honey & 

Mumford (1992). Οι τέσσερις κατηγορίες μαθησιακού στυλ είναι οι ακόλουθες: Ακτιβιστής, 

Ανακλαστικός, Θεωρητικός, Πραγματιστής, 

- το σύστημα CS383: βασίζεται στην κατηγοριοποίηση των Felder &Silverman (1988),  

-το AES-CS: βασίζεται στην κατηγοριοποίηση του μοντέλου των Field 

dependent/independent  των Witkin et al., (1997), 

-τα ACE, MANIC, Arthur: η προσαρμογή στο μαθησιακό στυλ των εκπαιδευόμενων 

βασίζεται στην προτίμησή τους σε συγκεκριμένα μέσα (ήχο, κείμενο, βίντεο) ή «σε 

συγκεκριμένη αλληλουχία διαφορετικών τύπων εκπαιδευτικού υλικού», (Παπανικολάου & 

Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5), 

- συστήματα που εντοπίζουν και μοντελοποιούν τα συναισθήματα» (Παπανικολάου &  

Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5). Τα περισσότερα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης έχουν 

επικεντρωθεί ως τώρα στην ανίχνευση των γνωστικών ικανοτήτων και χαρακτηριστικών του 

εκπαιδευόμενου (Λεοντίδης, Χαλάτσης, Γρηγοριάδου & Βαζούρας, 2011). Ωστόσο ένα 

προσαρμοστικό σύστημα μπορεί να παρέχει συναισθηματικού τύπου παρακίνηση στον 

εκπαιδευόμενο που έχει απέναντί του (Λεοντίδης et al., 2011). Ο παραπάνω παράγοντας 

εκτιμάται ότι έχει παραβλεφθεί από τα υπάρχοντα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, 

σταδιακά ωστόσο φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ενσωματώνεται στα συστήματα ηλεκτρονικής 

μάθησης (Λεοντίδης et al., 2011).  

Αναφορικά με την κριτική που έχουν δεχθεί οι παραπάνω θεωρίες αναφέρεται στις 

Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, (2005) ότι «Εάν και πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά 

σχετικά με την ψυχολογική διάσταση αυτών των κατηγοριοποιήσεων και την ορθότητά τους, 

διάφορα συστήματα έχουν αναπτυχθεί που βασίζονται σε αυτές τις ιδέες παρέχοντας “test 

beds” για τη μελέτη της αξιοπιστίας συγκεκριμένων κατηγοριοποιήσεων και της επίδρασής 

τους στη μελέτη και επίδοση των εκπαιδευόμενων» (Papanikolaou & Grigoriadou, 2004,  

όπως αναφέρεται στο Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005, σελ. 5).    

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικότερες θεωρίες προσδιορισμού του μαθησιακού 

στυλ. 

 

1.2.5.1 Θεωρία μαθησιακού στυλ του Kolb 

 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Kolb (1984) η μάθηση έχει ως βάση της την εμπειρία 

(experiential learning) ενώ η διαδικασία της μάθησης είναι μία κυκλική διαδικασία (Kolb, 1984, 

όπως αναφέρεται στο Papanikolaou et al., 2006). Για τον Kolb, «μάθηση είναι η διαδικασία με 

την οποία η γνώση δημιουργείται μέσα από τη μετατροπή της εμπειρίας» (Kolb, 1984, όπως 
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αναφέρεται στο Papanikolaou et al., 2006). Σύμφωνα με τον Kolb υπάρχουν τέσσερα στάδια 

στη διαδικασία της μάθησης, ενώ το κάθε στάδιο ακολουθεί το προηγούμενό του στάδιο: Η 

συγκεκριμένη εμπειρία (Concrete Experience) ακολουθείται από την επεξεργασία και την 

παρατήρηση που κάνει το άτομο πάνω σε αυτή των εμπειρία (Reflection) (Kolb, 1984, όπως 

αναφέρεται στο Papanikolaou et al., 2006). Η φάση της επεξεργασίας - παρατήρησης 

ακολουθείται στη συνέχεια από την «παραγωγή γενικών κανόνων που περιγράφουν αυτή την 

εμπειρία ή την εφαρμογή γνωστών θεωριών σε αυτήν», στη φάση της αφηρημένης 

θεωρητικοποίησης (Abstract Conceptualisation), και στη συνέχεια στην κατασκευή τρόπων 

τροποποίησης της επόμενης εμφάνισης της εμπειρίας στη φάση του ενεργητικού 

πειραματισμού (Active Experimentation)» (Kolb, 1984, όπως αναφέρεται στο Papanikolaou et 

al., 2006). Η μάθηση, σύμφωνα με τον Kolb, μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε σημείο του 

κύκλου της μάθησης, ο οποίος κύκλος αντικατοπτρίζει δύο διαστάσεις «α. τον τρόπο που 

προτιμάει το άτομο να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του ή να καταλαβαίνει μία εμπειρία […] 

και β. τον τρόπο που προτιμάει το άτομο να επεξεργάζεται την εισερχόμενη πληροφορία» 

(Kolb, 1984, όπως αναφέρεται στο Papanikolaou et al., 2006). Με τη διασταύρωση αυτών των 

δύο διαστάσεων, δημιουργούνται 4 τύποι μαθησιακού στυλ: 1.Συγκλίνον (convergers), 2. 

Αποκλίνον (divergers), 3. Αφομοιωτικό (assimilators), 4. Προσαρμοστικό (accommodators) 

(Kolb, 1984, όπως αναφέρεται στο Papanikolaou, et al., 2006). Σύμφωνα με τον κύκλο 

μάθησης του Kolb «η πορεία της μάθησης δεν έχει δεδομένο σημείο εκκίνησης: Κάθε στάδιο 

πηγάζει από το άλλο και με τη σειρά του επωάζει το επόμενο που και αυτό προωθεί και 

εμπεριέχει ένα άλλο. Κάθε στάδιο του κύκλου πρέπει να ληφθεί ως αίτιο και ταυτόχρονα ως 

αιτιατό του άλλου» (Kolb, 1984, όπως αναφέρεται στο Παπανικολάου, 2011).  

 Κάθε ένα από τα παραπάνω μαθησιακά στυλ έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. 

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά για κάθε μαθησιακό στυλ (Kolb, 1984): 1. 

Συγκλίνον-converging (Kolb, 1984): Το συγκεκριμένο μαθησιακό στυλ «στηρίζεται πρωτίστως 

στις κυρίαρχες μαθησιακές ικανότητες του ενεργού πειραματισμού (κάνω) και της αφηρημένης 

εννοιολόγησης (σκέφτομαι). Το στυλ αυτό έχει μεγάλα πλεονεκτήματα για την λήψη 

αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, και τις πρακτικές εφαρμογές των θεωριών […]. Για 

το λόγο αυτό, τα άτομα με αυτό το στυλ επιτυγχάνουν τεχνικά καθήκοντα και προβλήματα. 

Τείνουν να εξειδικεύονται στις φυσικές επιστήμες» (Σπανακά, 2007, σελ 4).  

2.Αποκλίνον – diverging (Kolb, 1984):: το συγκεκριμένο μαθησιακό στυλ «βασίζεται κυρίως 

στην συγκεκριμένη εμπειρία (αισθάνομαι) και την αντανακλαστική παρατήρηση (βλέπω), κι 

έχει πολλά πλεονεκτήματα στην συναίσθηση νοήματος και αξιών. Για το λόγο αυτό τα άτομα 

αυτού του στυλ τείνουν να οργανώνουν τις καταστάσεις από διαφορετικές προοπτικές και να 

δομούν τις σχέσεις τους ως ένα σημαντικό σύνολο. Επικεντρώνονται στην υιοθέτηση 

στάσεων μέσα από την παρατήρηση παρά μέσα από την δράση. Είναι ικανοί στο να 

παράγουν εναλλακτικές υποθέσεις και ιδέες και τείνουν να είναι επινοητικοί, ευφάνταστοι, με 

επίκεντρο τους ανθρώπους και τα συναισθήματα. Συνήθως εξειδικεύονται στις κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές σπουδές (ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία)» (Σπανακά, 2007, σελ 4). 
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3. Αφομοιωτικό – assimilating (Kolb, 1984): το συγκεκριμένο μαθησιακό στυλ «βασίζεται 

κυρίως σε αφηρημένη εννοιολόγηση (σκέφτομαι) και αντανακλαστική παρατήρηση (βλέπω). 

Το στυλ αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα στην επαγωγική αιτιολόγηση, στη δημιουργία 

θεωρητικών μοντέλων. Τα άτομα αυτού του στυλ τείνουν να είναι περισσότερο επικεντρωμένα 

σε αφηρημένες έννοιες και ιδέες, και λιγότερο σε ανθρώπους. Ωστόσο, τα άτομα αυτού του 

στυλ τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στην λογική ορθότητα και ακρίβεια των ιδεών 

από ό,τι στις πρακτικές τους αξίες. Συνήθως είναι ερευνητές» (Σπανακά, 2007, σελ 5).  

4. Προσαρμοστικό – accommodating (Kolb, 1984): Το συγκεκριμένο μαθησιακό αυτό στυλ 

«βασίζεται στον ενεργό πειραματισμό (κάνω) και στην συγκεκριμένη εμπειρία (αισθάνομαι)» 

(Σπανακά, 2007). Το άτομο που έχουν αυτό το μαθησιακό στυλ  «έχει πλεονεκτήματα στο να 

κάνει πράγματα, να εφαρμόζει σχέδια και να εμπλέκεται σε νέα καθήκοντα. Γι’ αυτό τα άτομα 

αυτού του στυλ ρισκάρουν συχνά, αναζητούν νέα ευκαιρίες και δράση. Είναι ικανοί να 

τροποποιούν καταστάσεις άμεσα όταν ο σχεδιασμός ή η θεωρία δεν ταιριάζει με τα γεγονότα. 

Μπορούν επίσης να επιλύουν ενστικτωδώς προβλήματα με έναν τρόπο δοκιμής και πλάνης, 

ενώ βασίζονται κυρίως στην πληροφόρηση που λαμβάνουν από άλλα άτομα παρά στην 

προσωπική τους σκέψη. Γι’ αυτό άτομα αυτού του στυλ συνεργάζονται εύκολα με τους 

ανθρώπους. Συνήθως εξειδικεύονται σε εργασίες που απαιτούν δράση, όπως το μάρκετινγκ 

και οι πωλήσεις» (Σπανακά, 2007).  

 

 

Σχήμα 2: Tα μαθησιακά στυλ σύμφωνα με τη θεωρία του Kolb  (Coffield, Moseley, Hall & 

Ecclestone, (2004).  

 

1.2.5.2 Θεωρία μαθησιακού στυλ Honey and Mumford  

 
Οι Honey και Mumford (1992) πρότειναν μία τυπολογία μαθησιακών στυλ έχοντας ως 

βάση τη θεωρία της μάθησης του Kolb (1984) (Papanikolaou, et al., 2006). Οι κατηγορίες 

μαθησιακού στυλ τις οποίες πρότειναν είναι οι ακόλουθες: ακτιβιστές, πραγματιστές, 

ανακλαστικοί και θεωρητικοί (Honey & Mumford, 1992, όπως αναφέροτναι στο Papanikolaou, 
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et al., 2006). Οι Honey and Mumford (1992) ανέπτυξαν την παραπάνω θεωρία μέσα από τον 

προσδιορισμό των ατομικών μαθησιακών προτιμήσεων για κάθε φάση του μαθησιακού 

κύκλου (Honey & Mumford, 1992, όπως αναφέρεται στο Papanikolaou, et al., 2006). 

Σύμφωνα με τους Honey and Mumford (1992), τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ συσχετίζονται 

με συγκεκριμένες μαθησιακές διαδικασίες (Honey & Mumford, 1992, όπως αναφέρεται στο 

Papanikolaou, et al., 2006). Τα άτομα με το μαθησιακό στυλ του ακτιβιστή θεωρείται ότι 

προτιμούν νέες εμπειρίες και προβλήματα και ότι ψάχνουν επίσης νέες ευκαιρίες για ενεργό 

πειραματισμό μέσα από την οποία διαδικασία τελικά μαθαίνουν (Honey & Mumford, 1992, 

όπως αναφέρεται στο Papanikolaou, et al., 2006). Οι ανακλαστικοί θεωρείται ότι «προτιμούν 

δραστηριότητες όπου μπορούν να παρακολουθούν, να σκέφτονται σχετικά με τις 

δραστηριότητες» (Honey & Mumford, 1992, όπως αναφέρεται στο Papanikolaou, et al., 2006). 

Σύμφωνα με το μοντέλο, οι θεωρητικοί «προτιμούν τις δραστηριότητες όπου έχουν την 

ευκαιρία να διερευνούν ένα μοντέλο, μία έννοια ή μία θεωρία» (Honey & Mumford, 1992, 

όπως αναφέρεται στο Papanikolaou, et al., 2006). Τέλος οι πραγματιστές θεωρείται ότι 

«προτιμούν δραστηριότητες όπου μπορούν να συγκεντρώνονται σε πρακτικά ζητήματα» 

(Honey & Mumford, 1992, όπως αναφέρεται στο Papanikolaou, et al., 2006), όπως είναι 

συγκεκριμένες τεχνικές για πρακτικά πλεονεκτήματα (Papanikolaou, et al., 2006). 

Συγκεκριμένα αναλύονται τα μαθησιακά στυλ σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο: 

«Ακτιβιστές: Συμμετέχουν ολοκληρωτικά και χωρίς προκατάληψη σε νέες εμπειρίες. 

Τείνουν να ενεργούν πρώτα και να εξετάζουν τις συνέπειες κατόπιν. Γίνονται πιο παραγωγικοί 

με την πρόκληση νέων εμπειριών, αλλά πλήττουν με την εφαρμογή και τον πιο 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Είναι κοινωνικοί άνθρωποι που συσχετίζονται συνεχώς με 

άλλους, αλλά με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να είναι το κέντρο όλων των δραστηριοτήτων. 

Ανακλαστικοί: Στέκονται πίσω για να συλλογιστούν τις εμπειρίες και να τις 

παρατηρήσουν από πολλές διαφορετικές προοπτικές. Η λεπτομερής συλλογή και η ανάλυση 

των δεδομένων σχετικά με εμπειρίες και γεγονότα είναι αυτό που μετράει και έτσι τείνουν να 

αναβάλουν την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων για όσο το δυνατό περισσότερο. Ακούν 

τους άλλους και έχουν πλήρη εικόνα της συζήτησης πριν θέσουν τις απόψεις τους.  

Θεωρητικοί: Προσαρμόζουν και ενσωματώνουν τις παρατηρήσεις τους σε σύνθετες 

αλλά λογικά συμπαγείς θεωρίες. Εξετάζουν λεπτομερώς τα προβλήματα με έναν κάθετο, 

βαθμιαίο, λογικό τρόπο. Τείνουν να είναι τελειομανείς που δεν ησυχάζουν έως ότου τα 

πράγματα είναι τακτοποιημένα και τοποθετημένα σε ένα λογικό σχέδιο. Τείνουν να είναι 

απόμακροι, αναλυτικοί και αφιερωμένοι στην λογική αντικειμενικότητα παρά σε οτιδήποτε 

υποκειμενικό ή διφορούμενο. Η προσέγγισή τους στα προβλήματα είναι συνεπής και λογική. 

Πραγματιστές: Επιθυμούν τη δοκιμή των ιδεών, των θεωριών και των τεχνικών για να 

δουν εάν λειτουργούν στην πράξη. Αναζητούν νέες ιδέες και με την πρώτη ευκαιρία 

πειραματίζονται με τις εφαρμογές. Γίνονται ανυπόμονοι με την επανάληψη και τις απέραντες 

συζητήσεις. Ουσιαστικά, είναι πρακτικοί, προσγειωμένοι άνθρωποι που τους αρέσει η λήψη 

πρακτικών αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων. Η φιλοσοφία τους είναι: «Υπάρχει 
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πάντα ένας καλύτερος τρόπος» και «Εάν δουλεύει τότε είναι καλό»» (Honey & Mumford, 

1992, όπως αναφέρεται στο Παπανικολάου, 2011). 

 

1.2.5.3 Θεωρία μαθησιακού στυλ Felder-Silverman  

 
 Μία από τις βασικότερες θεωρίες προσδιορισμού του μαθησιακού στυλ είναι η θεωρία 

των Felder-Silverman (Felder-Silverman Learning Style Model, FSLSM). Το κύριο κριτήριο σε 

αυτή τη θεωρία είναι «η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ένας εκπαιδευόμενος λαμβάνει 

τις γνωστικές πληροφορίες καθώς επίσης και το πώς επεξεργάζεται τις προσλαμβάνουσες 

πληροφορίες» (Felder-Silverman, 1988, στο Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). 

Σύμφωνα με τους Felder-Silverman η μάθηση «περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας (αισθητηριακά ή διαισθητικά), τον 

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

(ενεργητικός ή ανακλαστικός), καθώς και το πώς κατανοείται (σειριακά ή ολιστικά)» (Felder, 

1993, όπως αναφέρεται στο Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013).  

Σύμφωνα με την τυπολογία των Felder-Silverman υπάρχουν τέσσερις διαστάσεις που 

ορίζουν το μαθησιακό στυλ και οι οποίες προσδιορίζουν τις αντίστοιχες κατηγορίες 

μαθησιακού στυλ:  

1. Οι ενεργητικοί (active learners) και ανακλαστικοί εκπαιδευόμενοι (reflective 

learners). Οι ενεργητικοί εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα με το να δοκιμάζουν πράγματα 

και συγκεκριμένα με τη δοκιμή και τον πειραματισμό, ενώ επίσης προτιμούν να δουλεύουν με 

άλλα άτομα (Felder-Silverman, 1988, όπως αναφέρεται στο Graf et al., 2007). Οι 

ανακλαστικοί εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα με το να στοχάζονται ή να σκέφτονται γύρο 

από το εκπαιδευτικό υλικό και προτιμούν να δουλεύουν μόνοι τους (Felder-Silverman, 1988, 

όπως αναφέρεται στο Graf et al., 2007). Οι Λεοντίδης και Παπαδάκης (2013) αναφέρουν ότι 

αυτή η διάσταση «εστιάζει στον τρόπο επεξεργασίας της μαθησιακής πληροφορίας. Ο 

ενεργητικός τύπος εκπαιδευόμενου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία επεξεργάζεται 

καλύτερα την πληροφορία όταν συνδιαλέγεται ενεργά με αυτή είτε αλληλεπιδρώντας μαζί της, 

είτε συζητώντας για αυτήν, είτε εφαρμόζοντας την στην πράξη (Felder-Silverman, 1988, όπως 

αναφέρεται στο Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). Ο ανακλαστικός ή στοχαστικός τύπος 

εκπαιδευόμενου επεξεργάζεται την πληροφορία μέσα από την κριτική θεώρηση και τον 

αναστοχασμό, αφού τη σκεφτεί και την αναλύσει πολλαπλά» (Felder-Silverman, 1988, όπως 

αναφέρεται στο Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). Η ενεργητκή - ανακλαστική διάσταση 

περιγράφει τη διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας που κάνει το άτομο (Felder-

Silverman, 1988, όπως αναφέρεται στο Papanikolaou, et al., 2006). Τα άτομα με ενεργητικό 

μαθησιακό στυλ επεξεργάζονται την πληροφορία ενεργά σε σχέση με πραγματικά και απτά 

αντικείμενα, ενώ τα άτομα με ανακλαστικό μαθησιακό στυλ προτιμούν να σκέφτονται και να 

επεξεργάζονται την πληροφορία (Felder-Silverman, 1988, όπως αναφέρεται στο 

Papanikolaou, et al., 2006). 

2. οι αισθαντικοί εκπαιδευόμενοι (sensing learners) και οι διαισθαντικοί 

εκπαιδευόμενοι (intuitive learners). Οι αισθαντικοί εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα εάν το 
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εκπαιδευτικό υλικό είναι συνεκτικό («concrete») και προσεγγίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

με πρακτικό τρόπο, ενώ οι διαισθαντικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν να μαθαίνουν με τη 

χρήση αφηρημένου εκπαιδευτικού υλικού και θεωριών και συνήθως τείνουν να είναι 

περισσότερο καινοτόμοι από άτομα με αισθαντικό μαθησιακό τύπο (Felder-Silverman, 1988, 

όπως αναφέρεται στο Graf et al., 2007). Η αισθαντική διάσταση αφορά τον εκπαιδευόμενο ο 

οποίος στηρίζεται σε παρατηρήσεις και απτά στοιχεία της πραγματικότητας στη μαθησιακή 

διαδικασία (Felder-Silverman, 1988, όπως αναφέρεται στο Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). Η 

αισθαντική – διαισθητική διάσταση αναφέρεται στη υποδοχή της πληροφορίας (reception of 

information) (Felder-Silverman, 1988, όπως αναφέρεται στο Papanikolaou, et al., 2006). Τα 

άτομα με αισθαντικό μαθησιακό στυλ προτιμούν την πληροφορία που προέρχεται από 

εξωτερικές πηγές με τη χρήση των αισθήσεων, ενώ τα άτομα με διαισθαντικό στυλ μάθησης 

προτιμούν πληροφορίες που δημιουργούνται με τη χρήση της διαίσθησης (Felder-Silverman, 

1988, όπως αναφέρεται στο Papanikolaou, et al., 2006).  

3. Η επόμενη διάσταση του μαθησιακού στυλ αφορά τα άτομα που μαθαίνουν 

καλύτερα με την παροχή οπτικών ερεθισμάτων και οπτικού υλικού (visual learners), σε 

αντίθεση με τα άτομα που μαθαίνουν καλύτερα με την παροχή λεκτικών ερεθισμάτων, είτε 

προφορικών είτε γραπτών (verbal learners) (οπτική και λεκτική διάσταση) (Felder-Silverman, 

1988, όπως αναφέρεται στο Graf et al., 2007). Η διάσταση αυτή, η οποία αφορά την 

πρόσληψη των πληροφοριών, διακρίνει τον εκπαιδευόμενο σε οπτικό, όταν προτιμάει τη 

λήψη της πληροφορίας μέσω οπτικών αναπαραστάσεων (στατικές ή κινούμενες εικόνες, 

διαγράμματα) και σε λεκτικό στην περίπτωση που η πληροφορία αποκτάται μέσω του 

προφορικού ή γραπτού λόγου» (Felder-Silverman, 1988, όπως αναφέρεται στο Λεοντίδης & 

Παπαδάκης, 2013).  

4. Η τελευταία διάσταση της τυπολογίας των Felder-Silverman είναι αυτή που 

διαχωρίζει τα άτομα που μαθαίνουν το εκπαιδευτικό υλικό καλύτερα όταν αυτό παρέχεται με 

σειριακό τρόπο (sequential learners), σε αντίθεση με τα άτομα που μαθαίνουν καλύτερα όταν 

το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται με περισσότερο ολιστικό τρόπο και όπου ενδεχομένως να  

υπάρχουν και μεγάλα «άλματα» στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού (global learners) 

(Ακολουθιακή – Ολιστική), (Felder-Silverman, 1988, όπως αναφέρεται στο Graf et al., 2007). 

Αυτή η διάσταση «εστιάζει στον τρόπο κατανόησης της μαθησιακής πληροφορίας, διακρίνει 

τον ακολουθισιακό τύπο εκπαιδευόμενου σύμφωνα με τον οποίο ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει 

ακολουθώντας μεθοδικά συνεχή, σταδιακά βήματα και τον ολιστικό τύπο εκπαιδευόμενου 

σύμφωνα με τον οποίο ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί ολιστικά, μεγάλα βήματα προκειμένου να 

κατανοήσει και να αφομοιώσει τις γνωστικές έννοιες» (Felder-Silverman, 1988, όπως 

αναφέρεται στο Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). 

Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες που συνδέουν το μαθησιακό στυλ και συγκεκριμένα 

την τυπολογία του μαθησιακού στυλ των Felder-Silverman με τη χωρητικότητα της μνήμης 

εργασίας (working memory capacity) (Graf  et al., 2007). Στην έρευνα των Graf et al. (2007), η 

υλοποίηση της προσαρμογής σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθηση έγινε με 

βάση το μοντέλο των Felder-Silverman. Ένα εργαλείο που προτείνεται για τον εντοπισμό των 



 26 

μαθησιακών στυλ και βασίζεται στο μοντέλο των Felder-Silverman είναι το DeLeS (Detecting 

Learning Styles) που έχει αναπτυχθεί από τους Graf, Kinshuk & Liu, (2009). Το συγκεκριμένο 

εργαλείο επιτρέπει στον εκπαιδευτή να «εντοπίσει το μαθησιακό στυλ» του εκπαιδευόμενου 

με την «άντληση των σχετικών πληροφοριών από τη συμπεριφορά των μαθητών από μία 

βάση δεδομένων σε ένα διαδικτυακό μάθημα σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης» και το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (Graf et 

al., 2009). Ο προσδιορισμός του μαθησιακού στυλ γίνεται με βάση τη συμπεριφορά των 

χρηστών σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle) (Graf et al., 2009). 

Σε αυτή την ενότητα της βιβλιογραφικής επισκόπησης έγινε μία παρουσίασης της 

έννοιας της προσαρμογής στα προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων, οι 

βασικοί τύποι της προσαρμογής στα χαρακτηριστικά του χρήστη και παρουσιάστηκαν 

εκτενέστερα ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά του χρήστη πάνω στα οποία 

έχουν αναπτυχθεί προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα.  

Στη συνέχεια της βιβλιογραφικής επισκόπησης γίνεται παρουσίαση της πλατφόρμα 

και του περιβάλλοντος του LAMS (Learning Activity Management System), η οποία είναι η 

πλατφόρμα πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν τα μαθήματα στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας. 

 

1.3 Παρουσίαση LAMS και δυνατοτήτων υλοποίησης προσαρμοστικών μαθημάτων 

 
Το δεύτερο μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης έχει ως θέμα την παρουσίαση της  

ηλεκτρονικής πλατφόρμας LAMS. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει μία εισαγωγή στο LAMS, μία 

παρουσίαση του περιβάλλοντος του LAMS και ορισμένων μελετών περίπτωσης όπου έχει 

χρησιμοποιηθεί το LAMS. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των δυνατοτήτων υλοποίησης 

προσαρμοστικών μαθημάτων στο LAMS.  

Το LAMS (Learning Activity Management System) είναι ένα εργαλείο λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παροχή συνεργατικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και μαθημάτων μέσω του διαδικτύου (http://lamsfoundation.org/index.htm). 

To LAMS παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας μαθημάτων με τη μορφή ακολουθιών 

δραστηριοτήτων μέσα από ένα περιβάλλον οπτικής σχεδίασης
2
. Οι ακολουθίες αποτελούνται 

από διάφορες δραστηριότητες τις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει 

ώστε να δημιουργήσει μία ροή, οι οποίες και αποτελούν το μάθημά του
3
. 

Το LAMS περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα ανταγωνιστικό 

εργαλείο διαχείρισης δραστηριοτήτων, καθώς επιτρέπει τη σύνδεση, διαχείριση, αποθήκευση, 

εκπόνηση και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

(Παπαμήτσιου, Γώττας, & Δελιγκάς, 2009).  

Τα μαθήματα που δημιουργούνται στο LAMS έχουν σαν βάση τους τις 

δραστηριότητες
4
 . To LAMS είναι ένα εργαλείο διαχείρισης δραστηριοτήτων που δίνει έμφαση 

                                                 
2
 http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs 

3
 http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs  

4
 http://lamsfoundation.org/index.htm 

http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs
http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs
http://lamsfoundation.org/index.htm


 27 

στη δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων, παρέχοντας μία πληθώρα εργαλείων 

(Παπαμήτσιου et al., 2009). Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι ατομικές, να αναφέρονται σε 

ολόκληρες ομάδες ή σε όλη την τάξη 
5
.  

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα LAMS έχει εμπνευστεί από το Learning Design – το 

Μαθησιακό Σχεδιασμό
6
. Πρόκειται για λογισμικό για ηλεκτρονική μάθηση που βασίζεται στην 

προσέγγιση του Learning Design (LD, Μαθησιακό Σχεδιασμό) (Dalziel, 2007, όπως 

αναφέρεται στους Παπαμήτσιου et al., 2009).  Η φιλοσοφία με βάση την οποία έχει σχεδιαστεί 

το LAMS «είναι ότι η γνώση δεν παράγεται αποκλειστικά σε αλληλεπίδραση με το 

εκπαιδευτικό υλικό αλλά κυρίως από την αλληλεπίδραση του μαθητή με τον εκπαιδευτικό και 

τους συμμαθητές του»
7
 . 

Το LAMS ξεκίνησε το 2002 ως συνεργασία μεταξύ της εταιρείας WebMCQ και του 

Πανεπιστημίου  Macquarie της Αυστραλίας (Dalziel, 2004). Από τότε έχει αναπτυχθεί μία 

παγκόσμια κοινότητα εκπαιδευτικών - χρηστών και προγραμματιστών του LAMS με 

περισσότερα από 7950 μέλη που προέρχονται από 80 χώρες που μοιράζονται 1094 

ακολουθίες μαθημάτων (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2012)
8
. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του LAMS 

έχει υιοθετηθεί από πολλούς χρήστες από όλο τον κόσμο μεταξύ άλλων και από διάφορα 

πανεπιστήμια, όπως είναι για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας
9
. 

Μέσα από το LAMS δημιουργούνται «ψηφιακά σχέδια μαθημάτων», τα οποία 

μπορούν να μοιράζονται μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί ή μπορούν να κατεβάσουν και να 

τρέξουν οι μαθητές 
10

 . Η κοινότητα των χρηστών του LAMS επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς 

να μοιράζονται και να προσαρμόζουν σχέδια μαθημάτων, καθώς και να επικοινωνούν και να 

ανταλλάσσουν εμπειρίες από τη χρήση του LAMS. 

Σύμφωνα με την κοινότητα των χρηστών του LAMS, η χρήση του εργαλείου ενισχύει 

τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων
11

. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε στην Αγγλία, 

μόνο το 16% των μαθητών ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν τις ιδέες τους μέσα στην τάξη τους, 

ωστόσο με τη χρήση του LAMS, το 83% ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν τις ιδέες τους στην 

τάξη
12

 . 

   Το LAMS μπορεί να προσαρμοστεί και με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

(LMS) ή άλλα περιβάλλοντα ψηφιακής μάθησης (Virtual Learning Environments) όπως είναι 

τα: Moodle έκδοση 1 και 2, Sakai, Blackboard κ.α.
13

. 

                                                 
5
 http://lamsfoundation.org/index.htm 

6
 Learning Design: ο μαθησιακός σχεδιασμός είναι η εκπαιδευτική προσέγγιση που δίνει 

έμφαση στη διαδικασία της μάθησης, σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις που έδιναν απλά 
σημασία στην παροχή του υλικού (http://zope.cetis.ac.uk/content2/20031105152011/). 
Συγκεκριμένα ορίζεται ως «Η δημιουργία ακολουθιακών μαθησιακών δραστηριοτήτων στις 
οποίες συμμετέχουν ομάδες μαθητών που αλληλεπιδρούν με ένα δομημένο τρόπο»  
7
 http://lamsfoundation.org/index.htm 

8
 http://lamscommunity.org/dotlrn/clubs/educationalcommunity/forums/message-

view?message_id=1479910 
9
 http://wiki.lamsfoundation.org/pages/viewpage.action?pageId=2855 

10
 http://lamsfoundation.org/index.htm 

11
 http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs 

12
 (http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/kemnal.wmv 

13
 http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/Integrations 

http://lamsfoundation.org/index.htm
http://zope.cetis.ac.uk/content2/20031105152011/
http://lamsfoundation.org/index.htm
http://lamscommunity.org/dotlrn/clubs/educationalcommunity/forums/message-view?message_id=1479910
http://lamscommunity.org/dotlrn/clubs/educationalcommunity/forums/message-view?message_id=1479910
http://wiki.lamsfoundation.org/pages/viewpage.action?pageId=2855
http://lamsfoundation.org/index.htm
http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/kemnal.wmv
http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/Integrations
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Εικόνα 1: The Challenge: Can we reverse this situation?  (Dalziel, 2004) 

 

1.3.1 Παρουσίαση περιβάλλοντος συγγραφέα στο LAMS 

 
Το βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος του LAMS που το διαχωρίζει από τα 

άλλα συστήματα διαχείρισης μάθησης είναι ο τρόπος λειτουργίας του και πιο συγκεκριμένα το 

πρότυπο ροής της εργασίας
14

. Οι σχεδιαστές των μαθημάτων «σύρουν και αφήνουν» (drag 

and drop) τις δραστηριότητες μέσα στο περιβάλλον του συγγραφέα εκπαιδευτικού υλικού  για 

να παράγουν μια ακολουθία 
15

.  

 

Εικόνα 2: Εισαγωγική σελίδα του LAMS  

                                                 
14

 http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs 
15

 http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs 

 

http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs
http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs
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Τα μαθήματα που δημιουργούνται στο LAMS έχουν τη μορφή ακολουθιών, οι οποίες 

ακολουθίες με τη σειρά τους αποτελούνται από δραστηριότητες
16

 . 

Αναφορικά με τη δομή του LAMS, ο πυρήνας του LAMS (LAMS CORE) αποτελείται 

από τα στοιχεία Διαχείρισης (Admin), Συγγραφής (Author), Μάθησης (Learner), Εποπτείας 

(Monitor) και άλλες λειτουργίες (Other services) (Παπαμήτσιου et al., 2009). 

 

Εικόνα 3: Αρχιτεκτονική του LAMS
17

 

 

Το περιβάλλον συγγραφής του LAMS παρουσιάζεται στην εικόνας 4. Με τη 

διαδικασία του drag and drop, εκπαιδευτικός μπορεί να σύρει τις δραστηριότητες μέσα στο 

περιβάλλον του συγγραφέα για να δημιουργήσει μία ακολουθία. 

 

 

Εικόνα 4: Περιβάλλον συγγραφέα στο LAMS 

 

                                                 
16

 http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs 
17

 http://wiki.lamsfoundation.org/display/lams/LAMS+2+Architecture 

http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/About+LAMS#AboutLAMS-whatIs
http://wiki.lamsfoundation.org/display/lams/LAMS+2+Architecture
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Εικόνα 5: Περιβάλλον συγγραφέα στο LAMS, εργαλεία και δημιουργία ακολουθίας 

 

Το LAMS διαθέτει εργαλεία δραστηριοτήτων και εργαλεία Ροής (Φακιολάκης, 2010). 

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εργαλείων δραστηριοτήτων: Εργαλεία Πληροφόρησης, 

Αξιολόγησης Ανατροφοδότησης και Συνεργασίας (Φακιολάκης, 2010). 

Εργαλεία δραστηριοτήτων: 

 Τα εργαλεία πληροφόρησης είναι τα ακόλουθα:  Πίνακας ανακοινώσεων, διαμοίραση 

πόρων, λίστα εργασιών, επεξεργασία εικόνας, υπολογιστικά φύλλα, χώρος έκθεσης 

εικόνας, 

 Τα εργαλεία αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: αξιολόγηση, ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών, υποβολή αρχείου, 

 Τα εργαλεία ανατροφοδότησης είναι τα ακόλουθα: ερωτήσεις και απαντήσεις, έρευνα, 

ψηφοφορία, συλλογή δεδομένων, σημειωματάριο, νοητικός χάρτης, εγγραφή βίντεο, 

 Τα εργαλεία συνεργασίας είναι τα ακόλουθα: επισκόπηση, ιστότοπος wiki, 

συζήτηση/forum, τηλεδιάσκεψη, συνομιλία/chat, χάρτης google,   

Επίσης υπάρχουν εργαλεία ομαδικών δραστηριοτήτων (συνδυάζουν τη χρήση 

εργαλείων από τις παραπάνω κατηγορίες): διαμοίραση πόρων και συζήτηση, συζήτηση και 

επισκόπηση, συνομιλία και επισκόπηση) (Φακιολάκης, 2010). 

 

Εργαλεία ροής:  

 Τα εργαλεία διαχείρισης είναι τα ακόλουθα:  ομαδοποίηση, πύλη, διακλάδωση, 

προαιρετική διακλάδωση, προαιρετικές ακολουθίες, δραστηριότητα υποστήριξης 

(οδηγός Lams
18

) 

                                                 
18

 από την ιστοσελίδα 
http://lamspilot.eap.gr:8180/lams//www/public/File/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%97%C

http://lamspilot.eap.gr:8180/lams/www/public/File/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_LAMS_v.2.4.pdf
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Τα μαθήματα δημιουργούνται μέσα από ακολουθίες δραστηριοτήτων. Στην εικόνα  6 

παρουσιάζεται η δομή ενός μαθήματος που έχει δημιουργηθεί στο LAMS μέσα από το 

περιβάλλον του συγγραφέα. 

 

Εικόνα 6: Περιβάλλον συγγραφέα στο LAMS 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα εργαλεία του LAMS και η παιδαγωγική τους 

χρησιμότητα, από τα οποία δημιουργούνται οι ακολουθίες των δραστηριοτήτων όπως 

παρουσιάζεται στο Φακιολάκης (2010) και στον οδηγό του LAMS: 

 

                                                                                                                                            
E%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%C
E%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_LAMS_v.2.4.pdf 
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Εικόνα 7: Εργαλεία Πληροφόρησης του LAMS (Φακιολάκης, 2010). 
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Εικόνα 8: Εργαλεία Αξιολόγησης του LAMS (Φακιολάκης, 2010). 
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Εικόνα 9: Εργαλεία Ανατροφοδότησης του LAMS (Φακιολάκης, 2010). 
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Εικόνα 10: Εργαλεία Συνεργασίας του LAMS (Φακιολάκης, 2010) 
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Εικόνα 11: Εργαλεία Ομαδικών δραστηριοτήτων του LAMS (Φακιολάκης, 2010). 
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Εικόνα 12: Εργαλεία Ροής του LAMS (Φακιολάκης, 2010) 
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1.3.2 Παρουσίαση περιβάλλοντος εκπαιδευόμενου στο LAMS 
 

 Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο μέσα από ένα μάθημα το 

οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας. Το στιγμιότυπο είναι μέσα από 

ένα μάθημα για τις Βάσεις Δεδομένων και συγκεκριμένα παρουσιάζεται μία δραστηριότητα 

μέσα από το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών.  

 

Εικόνα 13: Περιβάλλον εκπαιδευόμενου στο LAMS. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται μία 

δραστηριότητα μέσα από ένα μάθημα βάσεων Δεδομένων. 

 

1.3.3 Παρουσίαση μελετών περίπτωσης στο LAMS  
      

Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες μελέτες περίπτωσης για το πώς έχει 

χρησιμοποιηθεί το LAMS στην πράξη για τη δημιουργία μαθημάτων. 

     To LAMS έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μαθήματος πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών σε εκπαιδευόμενους δάσκαλους πληροφορικής (Cameron, 2007). Σύμφωνα 

με τους συγγραφείς, το μάθημα προσαρμόστηκε από ένα μάθημα με καθαρά τεχνολογικό 

χαρακτήρα σε μάθημα που συνδυάζει αποτελεσματικές παιδαγωγικές τεχνικές και τη θεωρία 

του μαθησιακού σχεδιασμού (learning design), ενώ στοχεύει παράλληλα και στην απόκτηση 

των απαραίτητων τεχνικών δεξιοτήτων (Cameron, 2007). Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος 

ζητήθηκε από τους μαθητές να σχεδιάσουν μόνοι τους τις δικές τους δραστηριότητες στο 



 39 

LAMS, δικαιολογώντας την επιλογή των εργαλείων που έκαναν (Cameron, 2007). Σε αυτή τη 

διαδικασία ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν 

ακολουθίες συμμαθητών τους, καθώς και να σκεφτούν κριτικά και για τις ακολουθίες που 

σχεδίασαν οι ίδιοι (Cameron, 2007). Συμπερασματικά αναφέρεται ότι ο σκοπός της έρευνας 

ήταν όχι μόνο η εκμάθηση των τεχνικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του LAMS αλλά το να προβληματίσουν τους εκπαιδευόμενους δάσκαλους 

πληροφορικής σχετικά με το πώς να ενσωματώσουν την τεχνολογία μέσα στη διδασκαλία 

τους (Cameron, 2007). 

     Επίσης το LAMS χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό μαθημάτων από 

εκπαιδευόμενους υποψήφιους δασκάλους (pre-service teachers) στο πανεπιστήμιο του 

Macquarie της Αυστραλίας (Cameron, 2006). Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του 

μαθήματος, ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να αναλογιστούν και να αιτιολογήσουν τις 

επιλογές που κάνουν, ενώ επίσης μπόρεσαν να δουν οι ίδιοι τα μάθημα που δημιουργούσαν 

μέσα από τη λειτουργία της προεπισκόπησης. Η έρευνα σε αυτό το μάθημα είχε ιδιαίτερα 

θετικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ιδιαίτερα αναλυτικά και 

τεκμηριωμένα σχέδια μαθημάτων με μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων και με μεγάλη 

λεπτομέρεια (Cameron, 2006). 

Διαπιστώνεται επίσης ότι η δομή των μαθημάτων που δημιουργείται μέσα από το 

LAMS επιτρέπει την εύκολη επαναχρησιμοποίηση των δομών ως προτύπων για μελλοντική 

χρήση (Cameron, 2006 και Campbell & Cameron, 2009). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η 

δημιουργία προτύπων μαθημάτων στο LAMS που μπορούν να τροποποιηθούν και να 

επαναχρησιμοποιηθούν μελλοντικά και σε άλλα μαθήματα μπορεί να συμβάλλει στη 

δημιουργία ποιοτικών μαθημάτων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης (Cameron, 2006). 

 Σε μία άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας ενός μαθήματος νέων τεχνολογιών με χρήση της πλατφόρμας του 

LAMS, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι βοηθήθηκαν στον προγραμματισμό των 

μαθημάτων τους,  ενώ επίσης τους επιτράπηκε να κάνουν προεπισκόπηση των μαθημάτων 

τους, έτσι ώστε να έχουν και τη συνολική εικόνα του μαθήματος που θα βλέπουν οι μαθητές 

τους (Campbell & Cameron, 2009).  

     Μία άλλη μελέτη περίπτωσης για τη χρήση του LAMS έγινε στο πλαίσιο ενός έργου 

με τίτλο «Student Learning Designers Using LAMS», στο οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να 

λειτουργήσουν σαν σχεδιαστές και να δημιουργήσουν δικά  τους μαθήματα με βάση 

δραστηριότητες στο LAMS. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές αντιμετώπισαν και ορισμένα 

προβλήματα που ενδεχομένως να συναντούσαν οι εκπαιδευτικοί σε πραγματικές καταστάσεις 

(Cameron & Gotlieb, 2009). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η ευελιξία που έχει το LAMS στο 

σχεδιασμό των μαθημάτων επέτρεψε τη δημιουργία μία ποικιλίας προτύπων και σχεδίων 

μαθημάτων (Cameron & Gotlieb, 2009). Επίσης η φύση του LAMS επιτρέπει στους μαθητές 

να αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στο μάθημα δίνοντάς τους περισσότερο χώρο για 

πειραματισμό κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (Cameron & Gotlieb, 2009). Από 

την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι όταν οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους 
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δραστηριότητες, εμπλέκονται μέσα σε αυτή τη διαδικασία σε μεγάλο βαθμό, δουλεύουν 

ατομικά και ομαδικά και αντιμετωπίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις ίδια προβλήματα με αυτά 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε πραγματικές καταστάσεις (Cameron & Gotlieb, 2009). 

Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς «η προσέγγιση όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι λειτουργούν 

σαν σχεδιαστές μαθημάτων θέτει σε αμφισβήτηση («challenges») τα παιδαγωγικά μοντέλα 

που βασίζονται στη μετάδοση γνώσεων και προϋποθέτουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

μεταφέρουν κάποιο βαθμό ελέγχου στους μαθητές τους, ώστε να τους δώσουν χώρο να 

παίξουν, να ανακαλύψουν πώς θα μαθαίνουν και να εμπλακούν σε μεγάλο βαθμό στη 

μαθησιακή διαδικασία» (Cameron & Gotlieb, 2009). 

     Το LAMS χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων πληροφορικής 

σε ελληνικά γυμνάσια και λύκεια (Φακιολάκης & Παπαδάκης, 2011). Στη συγκεκριμένη έρευνα 

σχεδιάστηκαν ψηφιακά μαθήματα με το LAMS «ως συμπλήρωμα ή επέκταση των δια ζώσης 

μαθημάτων» σε όλα τα μαθήματα του 3
ου

 Γυμνασίου Μεταμόρφωσης (Φακιολάκης & 

Παπαδάκης, 2011). Σε αυτή την έρευνα πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των καθηγητών και 

στη συνέχεια αναπτύχθηκαν ψηφιακά μαθήματα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα τα οποία και 

εφαρμόστηκαν σε όλες τις τάξεις και σχεδόν σε όλα τα μαθήματα (Φακιολάκης & Παπαδάκης, 

2011). Από την παραπάνω έρευνα προέκυψε ότι «το LAMS είναι ένα εύχρηστο και σταθερό 

περιβάλλον που διευκολύνει και επεκτείνει τη δια ζώσης διδασκαλία. Ακόμη και οι καθηγητές, 

χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ δημιούργησαν και χρησιμοποίησαν με επιτυχία στην 

τάξη τους τα ψηφιακά μαθήματα» (Φακιολάκης & Παπαδάκης, 2011). Από τα βασικά 

συμπεράσματα τις έρευνας ήταν ότι το περιβάλλον του LAMS είναι ένα ιδιαίτερα εύχρηστο 

περιβάλλον για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο επίσης ενισχύει τη 

συμμετοχή των μαθητών (Φακιολάκης & Παπαδάκης, 2011).    

Σε εργαστήριο που διοργανώθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου, δόθηκε η ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς να μάθουν τη λειτουργία του LAMS, να ανταλλάξουν απόψεις σχετικές με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και σχετικά με τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίηση των 

προτύπων που δημιουργούνται (Φακιολάκης & Παπαδάκης, 2011). 

     Στο άρθρο της Dennis (2011) παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωση του LAMS όπου 

η συγγραφέας κλήθηκε να σχεδιάσει ένα μάθημα με θέμα τα γονίδια στην πλατφόρμα του 

LAMS. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος σχεδιάστηκε μία ακολουθία στο LAMS για 

τη διδασκαλία του αντικειμένου της γενετικής από μία υποψήφια εκπαιδευτικό, η οποία και 

περιγράφει τη διαδικασία της ανάπτυξης της παιδαγωγικής γνώσης με τη χρήση της 

συγκεκριμένης πλατφόρμας (Dennis, 2011). Η ανάπτυξη των προτύπων μαθημάτων που 

πραγματοποιήθηκε στο αντικείμενο της γενετικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν το χρόνο ή την εξειδίκευση για να δημιουργήσουν τις δικές 

τους ακολουθίες (Dennis, 2011).   

Το LAMS έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προτύπων σύμφωνα 

με προτεινόμενο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

εκπαιδευτές και να προσαρμόσουν σε μαθήματα διαφορετικού περιεχομένου και είδους 

(Cameron, 2011).  Στο πλαίσιο έργου που υλοποιήθηκε, παρουσιάστηκε το πώς ο 
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μαθησιακός σχεδιασμός γενικού τύπου (generic learning designs) μπορεί να υποστηρίξει 

μεμονωμένους ακαδημαϊκούς να δημιουργούν νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 

παρέχοντάς τους τις απαραίτητες παιδαγωγικές αρχές του μαθησιακού σχεδιασμού (learning 

design) (Cameron, 2011). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, οι συμμετέχοντες στην 

αξιολόγηση εξέφρασαν την απόψεις τους σχετικά με τις δυσκολίες και τα εμπόδια μία τέτοιας 

προσπάθειας, ωστόσο οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες 

προσπάθειες ώστε οι μεμονωμένοι ακαδημαϊκοί να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη στον 

τομέα της παιδαγωγικής γνώσης (Cameron, 2011). 

     Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε ένα  πλαίσιο όπου 

ζητείται οι μαθητές να σχεδιάσουν οι ίδιοι μαθήματα και να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως 

«σχεδιαστές μαθημάτων» (Cameron & Gotlieb, 2009). Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι οι 

μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τυποποιημένα πρότυπα δραστηριοτήτων τα οποία 

μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν και σε μελλοντικά μαθήματα (Campbell & Cameron, 

2009). Η ευκολία χρήσης του LAMS ως σχεδιαστικού εργαλείου σε διαφορετικό πλαίσιο 

επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν καινούργιους τρόπους μάθησης και να αναπτύξουν 

μία μεγάλη ποικιλία στο σχεδιασμό των μαθημάτων, επιτρέποντάς τους να προσεγγίσουν με 

διαφορετικό τρόπο τη μαθησιακή διαδικασία και να επωφεληθούν από την ενεργή εμπλοκή 

στη διαδικασία του σχεδιασμού (Cameron & Gotlieb, 2009).     

     Στο Dalziel (2006) γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση της δημιουργίας του LAMS 

και των τρόπων με τους οποίους έχει χρησιμοποιηθεί το LAMS ως συνεργατικό εργαλείο 

συγγραφής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και των δυνατοτήτων 

επαναχρησιμοποίησης και προσαρμογής των δραστηριοτήτων (Dalziel, 2006).  

 

1.3.4 Υλοποίηση προσαρμοστικών μαθημάτων στο LAMS 

 
Από τις έρευνες στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί το LAMS για την υλοποίηση 

μαθημάτων σε ελάχιστες έχουν υλοποιηθεί μαθήματα που ενσωματώνουν στοιχεία 

προσαρμογής στα χαρακτηριστικά του χρήστη και συγκεκριμένα στο μαθησιακό στυλ του 

εκπαιδευόμενου. Εντοπίζονται συγκεκριμένα δύο μόνο έρευνες που χρησιμοποιούν την 

προσαρμογή στο μαθησιακό στυλ, από τις οποίες και οι δύο χρησιμοποιούν τη θεωρία των 

Felder-Silverman (1988). 

Η προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου έχει υλοποιηθεί στο LAMS 

μέσα από το πλαίσιο Felder-Silverman με την προσαρμογή στο μαθησιακό στυλ του 

εκπαιδευόμενου (Nat, Walker, Bacon & Dastbaz, 2010). Στη συγκεκριμένη έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση ανάμεσα σε δύο ομάδες μαθητών, από τις οποίες η πρώτη 

ομάδα ακολούθησε ένα μάθημα με ελεύθερη επιλογή του υλικού, ενώ η δεύτερη ομάδα 

ακολούθησε το ίδιο μάθημα που συμπεριλάμβανε υλικό που αντιστοιχούσε στο μαθησιακό 

στυλ των εκπαιδευόμενων με βάση το μοντέλο των Felder-Silverman (Nat et al., 2010). Για 

τον προσδιορισμό του μαθησιακού στυλ των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο, ανάλογα με τα αποτελέσματα του οποίου προσδιορίζεται και ο τύπος των 

δραστηριοτήτων του μαθήματος που παρουσιάζονται στον εκπαιδευόμενο (είτε παρουσίαση 
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του υλικού αποκλειστικά με τη μορφή κειμένου, είτε παρουσίαση με τη μορφή βίντεο) (Nat et 

al., 2010). Οι συγγραφείς τροποποίησαν στο μοντέλο των Felder-Silverman προσθέτοντας 

μία αντιστοίχιση ανάμεσα στα μαθησιακά στυλ και στο στυλ διδασκαλίας (Nat et al., 2010).  

 Στη συγκεκριμένη έρευνα, το μάθημα χωρίστηκε σε 6 ενότητες, κάθε μία από τις 

οποίες θα παρουσιαζόταν με διαφορετικό μέσο: βίντεο, ήχο, εικόνες και κείμενα (Nat et al., 

2010). Πριν το τέλος του μαθήματος ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν 

ένα ερωτηματολόγιο αποτίμησης της διαδικασίας (Nat et al., 2010). 

 Το αρχικό ερωτηματολόγιο προσδιορισμού του μαθησιακού στυλ εντόπιζε τις 4 

διαστάσεις του μαθησιακού στυλ της τυπολογίας των Felder-Silverman (Nat et al., 2010). Οι 

διαστάσεις που εντοπίζονται είναι οι ακόλουθες: 

-οι ενεργητικοί και ανακλαστικοί εκπαιδευόμενοι (active and reflective students): σε ένα 

ενεργητικό εκπαιδευόμενο το σύστημα προτείνει να χρησιμοποιήσουν το chat και το forum 

ώστε να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους, να χρησιμοποιήσουν με 

συνεργατικό τρόπο εργαλεία νοητικών χαρτών, καθώς επίσης προτείνονται και προαιρετικές 

δραστηριότητες και παραδείγματα (Nat et al., 2010). Για τους εκπαιδευόμενους που 

χαρακτηρίζονται ως ανακλαστικοί, το σύστημα προτείνει να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο των 

σημειώσεων έτσι ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να σκεφτούν το υλικό, να συντάξουν μία 

περίληψη και να ολοκληρώσουν ατομικές δραστηριότητες και τελικά να κάνουν τις 

δραστηριότητες αυτό-αξιολόγησης έτσι ώστε να έχουν χρόνο να σκεφτούν σχετικά με την 

ανατροφοδότηση που θα λάβουν (Nat et al., 2010). 

-οι αισθητηριακοί και διαισθαντικοί εκπαιδευόμενοι (sensing or intuitive): στην πρώτη 

κατηγορία το σύστημα παρουσιάζει πρακτικά – πραγματικά παραδείγματα, ενώ στη δεύτερη 

κατηγορία παρουσιάζει φανταστικά – μη πραγματικά παραδείγματα (Nat et al., 2010). Για 

τους αισθητηριακούς εκπαιδευόμενους, παρουσιάζονταν πολλά περισσότερα πρακτικά 

παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, ενώ για τους διαισθαντικούς εκπαιδευόμενους 

παρουσιάζονται φανταστικού τύπου – μη πραγματικά παραδείγματα ώστε να ενισχυθεί η 

δημιουργικότατά τους (Nat et al., 2010).  

-για τον οπτικό ή λεκτικό εκπαιδευόμενο (visual-verbal): για τον οπτικό τύπο 

χρησιμοποιούνται βίντεο και περιεχόμενο που βασίζεται σε εικόνες, ενώ για το λεκτικό τύπο 

παρέχονται αρχεία ήχου και κείμενα (Nat et al., 2010). 

-για τη ακολουθισιακή (σειριακή) ή ολιστική διάσταση (serial-holistic): η προσαρμογή 

υλοποιείται με «την παροχή ενός προσαρμοσμένου μαθησιακού μονοπατιού για κάθε 

εκπαιδευόμενο» (Nat et al., 2010). Για τους εκπαιδευόμενου με ακολουθισιακό (σειριακό) 

μαθησιακό στυλ παρέχεται μία σειριακή παρουσίαση του υλικού, ενώ για στους 

εκπαιδευόμενους με ολιστικό μαθησιακό στυλ επιτρέπεται η ελεύθερη πλοήγηση στο υλικό 

όπου μπορούν να επιλέξουν μόνοι τους τη σειρά με την οποία θα ακολουθήσουν το μάθημα, 

ενώ επίσης τους παρουσιάζεται και μία γενική εικόνα του συνόλου του μαθήματος, ώστε να 

μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να έχουν τη συνολική επισκόπηση του μαθήματος (Nat et al., 

2010). 
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Στη δεύτερη ομάδα των εκπαιδευόμενων ζητήθηκε να συμπληρώσουν το ίδιο 

ερωτηματολόγιο μαθησιακού στυλ, ωστόσο δεν υπήρξε προσαρμογή του συστήματος στο 

μαθησιακό τους στυλ (Nat et al., 2010). Το σύστημα παρουσιάζει όλες τις διαθέσιμες μορφές 

του υλικού στους εκπαιδευόμενους, ώστε να μπορούν να επιλέξουν το μέσο που επιθυμούν 

(Nat et al., 2010).  

Στο τέλος των μαθημάτων παρουσιάζεται ένα τεστ αξιολόγηση των γνώσεων που 

αποκτήθηκαν καις τις δύο ομάδες (Nat et al., 2010). Σύμφωνα με το άρθρο, τα αποτελέσματα 

της έρευνας είναι ακόμα υπό ανάλυση οπότε δεν υπάρχουν τελικά αποτελέσματα γι αυτή την 

έρευνα (Nat et al., 2010).   

Στη δεύτερη έρευνα χρησιμοποιήθηκε το LAMS για την ανάπτυξη μαθησιακών 

δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στο μαθησιακό στυλ των εκπαιδευόμενων με βάση το 

μοντέλο των Felder και Silverman (Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). Η συγκεκριμένη έρευνα 

«πραγματεύεται τη διερεύνηση και αξιοποίηση των μαθησιακών στυλ ενήλικων μαθητών σε 

εσπερινά επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)» (Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). Το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ερωτηματολόγιο 44 ερωτήσεων  (Index of Learning Style – ILS) 

(http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html) των Felder και Soloman (1999) 

(Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα κυρίαρχα μαθησιακά στυλ είναι τα 

ακόλουθα: «Ενεργητικός σε ότι αφορά την κατηγορία της επεξεργασίας της πληροφορίας, 

Αισθητηριακός σε ότι αφορά την κατηγορία της αντίληψης της πληροφορίας, Οπτικός σε ότι 

αφορά την κατηγορία της εισαγωγής της πληροφορίας και Ακολουθιακός σε ότι αφορά την 

κατηγορία της κατανόησης της πληροφορίας» (Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). 

Στη συνέχεια ακολούθησε η ενσωμάτωση της διάστασης του μαθησιακού στυλ στις 

δραστηριότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν στο LAMS με τον ακόλουθο τρόπο: 

«αναγνωρίζοντας ότι ένας Αισθητηριακός εκπαιδευόμενος θα εστιάσει σε εξωτερικές 

πληροφορίες σχετιζόμενες με τις φυσικές αισθήσεις, όπως συγκεκριμένο κείμενο, οπτικά 

αντικείμενα και ήχους, οδηγείτο μέσω του εργαλείου διακλάδωσης στη χρήση αντίστοιχων 

μαθησιακών αντικειμένων του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύξαμε, έτσι ώστε να 

διεγείρονται τα κατάλληλα κανάλια υποδοχής της πληροφορίας. Αντίστοιχα, αναγνωρίζοντας 

ότι ένας Οπτικός εκπαιδευόμενος θα εστιάσει περισσότερο σε εικόνες, διαγράμματα και 

γραφήματα, ενσωματώσαμε παρουσιάσεις που περιέχουν αυτού του είδους τα εκπαιδευτικά 

αντικείμενα» (Λεοντίδης & Παπαδάκης, 2013). Αναπτύχθηκαν διαφορετικά μονοπάτια με το 

εργαλείο ροής της διακλάδωσης και ανάλογα με το μαθησιακό στυλ παρουσιάζονται στον 

εκπαιδευόμενο διαφορετικού τύπου εργαλεία ανάλογα με το μαθησιακό στυλ (Λεοντίδης & 

Παπαδάκης, 2013). 

Συμπερασματικά και στις δύο παραπάνω έρευνες χρησιμοποιούνται διαφορετικά 

εργαλεία μέσα από το LAMS που «ταιριάζουν» περισσότερο με το μαθησιακό στυλ του 

εκπαιδευόμενου. Τέλος και στις δύο έρευνες χρησιμοποιείται η τυπολογία του μαθησιακού 

στυλ των Felder και Silverman.  
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Στη συγκεκριμένη ενότητα της βιβλιογραφικής επισκόπησης παρουσιάστηκε η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του LAMS, το περιβάλλον του συγγραφέα και του εκπαιδευόμενου, οι 

τρόποι με τους οποίου έχει αξιοποιηθεί το LAMS στην πράξη, καθώς και οι υπάρχουσες 

έρευνες στο LAMS που έχουν ενσωματώσει στοιχεία προσαρμοστικότητας στο χρήστη και 

συγκεκριμένα στο μαθησιακό στυλ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάλυσης 

δεδομένων TPACK, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα για την δημιουργία 

των κριτήριων αξιολόγησης, καθώς και για την ανάλυση των μη προσαρμοστικών και 

προσαρμοστικών μαθημάτων που δημιουργήθηκαν.  

 

1.4 Πλαίσιο ανάλυσης δεδομένων TPΑCK - Technological Pedagogical Content 
Knowledge 

 
Στο τρίτο μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού 

πλαισίου TPACK, με βάση το οποίο θα γίνει η ανάλυση των μαθημάτων που είχαν σχεδιαστεί 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος Εκπαίδευση από Απόσταση στο πλαίσιο μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων. Παρουσιάζονται αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο και η δημιουργία του, 

καθώς και μελέτες περίπτωσης που αναλύουν ορισμένους τρόπους με τους οποίους έχει 

αξιοποιηθεί το θεωρητικό πλαίσιο στην πράξη.  

Το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστούν οι 

απαιτούμενες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει και να κατέχει ένας εκπαιδευτικός στα 

πλαίσια ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και ονομάζεται Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Το TPACK είναι ένα εργαλείο που μπορεί να 

βοηθήσει στην προσέγγιση του ερωτήματος του «τι χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν 

ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν κατάλληλα την τεχνολογία στα μαθήματά τους» (Mishra 

& Koehler, 2006), με δεδομένη την έλλειψη του θεωρητικού πλαισίου πίσω από τη διαδικασία 

της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Mishra & Koehler, 2006).  

 

1.4.1 Εισαγωγή στο πλαίσιο TPΑCK 

 
Η βάση του θεωρητικού πλαισίου των Mishra & Koehler (2006) είναι ότι η 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι μία ιδιαίτερα σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία που αντλεί 

γνώσεις από πολλά και διαφορετικά πεδία γνώσεων (Mishra & Koehler, 2006). Για 

παράδειγμα γίνεται αναφορά στη γνώση του ίδιου του αντικειμένου αλλά και στη γνώση του 

τρόπου που σκέφτονται και μαθαίνουν οι μαθητές (Mishra & Koehler,  2006). Τα δύο πεδία, 

δηλαδή εκείνη της γνώσης του παιδαγωγικού αντικειμένου και εκείνο της γνώσης του 

εκάστοτε πεδίου γνώσης έχουν αναπαραστεί ως δύο διαφορετικοί κύκλοι, ενώ ο κάθε 

ερευνητής δίνει έμφαση κάθε φορά σε ένα από τα δύο πεδία (Mishra & Koehler, 2006). 

Σύμφωνα με το Schulman (Schulman, 1986, όπως αναφέρεται στο Mishra & Koehler, 2006), 

δεν θα πρέπει αυτά τα δυο είδη γνώση να αντιμετωπίζονται ως «αμοιβαία αποκλειόμενα» και 

για αυτό το λόγο εισήγαγε την έννοια της Παιδαγωγικής Γνώσης του Αντικειμένου 

(Pedagogical Content Knowledge) (Schulman, 1986, όπως αναφέρεται στο Mishra & Koehler, 
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2006). Η παραπάνω έννοια δίνει έμφαση και στη σχέση μεταξύ αυτών των δύο ειδών γνώσης 

(Schulman, 1986, όπως αναφέρεται στο Mishra & Koehler, 2006). 

Σύμφωνα με το Schulman, η Παιδαγωγική γνώση του Αντικειμένου «αναπαριστά την 

ανάμειξη του αντικειμένου (content) και της παιδαγωγικής για την κατανόηση του πως 

συγκεκριμένες όψεις του αντικειμένου οργανώνονται, προσαρμόζονται και αναπαριστώνται 

στην εκπαίδευση» (Schulman, 1986, όπως αναφέρεται στο Mishra & Koehler, 2006). 

Συνεπώς, όπως επισημαίνουν οι Mishra & Koehler (2006), η  Παιδαγωγική γνώση του 

Αντικειμένου αφορά «τον τρόπο με τον οποίο το υλικό μετατρέπεται για διδασκαλία». 

Η «παραδοσιακή» προσέγγιση της παιδαγωγικής γνώσης και της γνώσης του 

γνωστικού αντικειμένου ως δύο ξεχωριστών αντικειμένων, πριν από την προσέγγιση του 

Schulman, μπορεί να αναπαρασταθεί σχηματικά με δύο ξεχωριστούς κύκλους, ενώ σύμφωνα 

με την προσέγγιση του Schulman μπορεί να αναπαρασταθεί σχηματικά με δύο κύκλους οι 

οποίοι όμως τέμνονται, η τομή των οποίων είναι η Παιδαγωγική γνώση του Αντικειμένου 

(Mishra & Koehler, 2006). 

 

 

 

Εικόνα 14: Αριστερά αναπαρίσταται η παραδοσιακή προσέγγιση όπου η παιδαγωγική γνώση 

(P-Pedagogy) και η γνώση του αντικειμένου (C-Content) είναι δύο διαφορετικά είδη γνώσης  

(Mishra & Koehler, 2006). Δεξιά αναπαρίσταται η προσέγγιση του Schulman σχετικά με την 

Παιδαγωγική γνώση του Αντικειμένου  (Mishra & Koehler, 2006). 

 

Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Schulman, αυτή η τομή, η Παιδαγωγική Γνώση του 

Αντικειμένου περιλαμβάνει «τα θέματα που διδάσκονται πιο συχνά σε ένα συγκεκριμένο 

γνωστικό πεδίο, τις πιο χρήσιμες φόρμες αναπαράστασης αυτών των ιδεών, τις πιο ισχυρές 

αναλογίες, εικόνες, παραδείγματα, εξηγήσεις και επιδείξεις (demonstrations), με λίγα λόγια οι 

τρόποι αναπαράστασης και διατύπωσης του γνωστικού αντικειμένου που το κάνουν 

κατανοητό στους άλλους» (Schulman, 1986, σελ. 9, όπως αναφέρεται στο Mishra & Koehler, 

2006). 

Οι Mishra & Koehler (2006) αναφέρουν ότι η φύση της διδασκαλίας έχει αλλάξει με 

δεδομένη την αύξηση της επιρροής της τεχνολογίας (Mishra & Koehler, 2006). Η τεχνολογία 

έχει αλλάξει το πλαίσιο της διδασκάλας του ίδιου του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και του 

τομέα των παιδαγωγικών (Mishra & Koehler, 2006). Οι συγγραφείς επισημαίνουν στη 

συνέχεια, σε αναλογία με τον ορισμό του Schulman, ότι «οι τεχνολογίες έχουν περιορίσει και 

παράσχει ένα εύρος από αναπαραστάσεις, αναλογίες, παραδείγματα, εξηγήσεις και 
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επιδείξεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να γίνει το αντικείμενο πιο προσβάσιμο στον 

εκπαιδευόμενο» (Mishra P., Koehler M.J. 2006). 

Αυτό το παραπάνω μοντέλο μπορεί να αναπαραστεί σχηματικά από τρεις κύκλους, 

από τους οποίους οι δύο τέμνονται ενώ ο τρίτος είναι ανεξάρτητος από τους άλλους δύο: οι 

δύο κύκλοι που τέμνονται αναπαριστούν το γνωστικό αντικείμενο και την παιδαγωγική γνώση 

και αντιπροσωπεύουν το μοντέλο του Schulman, ενώ ο τρίτος αναπαριστά την τεχνολογία 

ξεχωριστά (Mishra & Koehler, 2006). Σε αυτό το πλαίσιο η τεχνολογία θεωρείται ένα 

«ξεχωριστό είδος γνώσης και δεξιοτήτων», ενώ η σχέση μεταξύ τους θεωρείται σχεδόν 

ανύπαρκτη (Mishra & Koehler, 2006). 

 

Εικόνα 15: Αναπαρίσταται η προσέγγιση του Schulman σχετικά με την Παιδαγωγική γνώση 

του Αντικειμένου. Ο κύκλος C αναπαριστά τη γνώση του αντικειμένου (Content), ο κύκλος Ρ 

αναπαριστά την Παιδαγωγική Γνώση (Pedagogy), ενώ ο κύκλος Τ αναπαριστά την 

τεχνολογική γνώση (Technology)  (Mishra & Koehler, 2006). 

 

Λόγω της συνεχόμενης αύξησης της επιρροής της τεχνολογίας και σε αντιστοιχία με 

το μοντέλο του Schulman, οι Mishra & Koehler (2006) προτείνουν ένα μοντέλο για την 

εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο αναπαριστάται σχηματικά με τρεις κύκλους οι οποίοι 

τέμνονται και οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το γνωστικό αντικείμενο (Content), την 

παιδαγωγική γνώση (Pedagogy) και την τεχνολογία (Technology) (Mishra & Koehler, 2006). 

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η σχέση μεταξύ αυτών των παραπάνω τριών τομέων 

είναι πολύπλοκη και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση τις συνδέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τους 

περιορισμού μεταξύ και των τριών πεδίων γνώσης (Mishra & Koehler, 2006). Σύμφωνα με 

τους Mishra & Koehler (2006), οι αποτελεσματικές παιδαγωγικές χρήσεις της τεχνολογίας 

επηρεάζονται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκονται, δηλαδή από τη γνώση του 

αντικειμένου και από την παιδαγωγική γνώση (Mishra & Koehler, 2006, όπως αναφέρονται 

στο Graham, Borup & Smith, 2012). 
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Εικόνα 15: Το μοντέλο του TPΑCK - Τεχνολογική Παιδαγωγική γνώση του Αντικειμένου. Στα 

σημεία που τέμνονται οι κύκλοι δημιουργείται ένα διαφορετικό είδος γνώσης το οποίο 

επηρεάζεται από τα μέρη που το συνθέτουν (Mishra & Koehler, 2006). 

 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη γνώσης που δημιουργούνται από 

το παραπάνω μοντέλο: 

 παιδαγωγική γνώση (ΠΓ) (Pedagogy – P): αφορά ειδικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

που περιλαμβάνουν διδακτικές τεχνικές ή μεθόδους, ενασχόληση με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών και στρατηγικές αξιολόγησης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων,  

 τεχνολογική γνώση (ΤΓ) (Technology – Τ): ενσωματώνει τις δεξιότητες που 

χρειάζονται για το χειρισμό συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων,  

 γνώση του αντικειμένου (ΓΑ) (Content – C): αναφέρεται στο περιεχόμενο της 

διδακτέας ύλης που καλύπτεται, τη διαφορετική φύση και επιστημολογία που έχει η 

γνώση στα διαφορετικά πεδία,  

 παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου (ΠΓΑ), (pedagogical content knowledge) (PCK): 

αποτελεί το στοιχείο από το μοντέλο του Schulman, 

 τεχνολογική γνώση του αντικειμένου (ΤΓΑ), (technological content knowledge) (TCK), 

που αναφέρεται στις ειδικές τεχνολογίες για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, 

 τεχνολογική παιδαγωγική γνώση (ΤΠΓ), (technological pedagogical knowledge) 

(TPK), που αναφέρεται στις ειδικές παιδαγωγικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος 

που ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες στα μαθήματά του, 

 η τεχνολογική παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου (ΤΠΓΑ) (technological 

pedagogical content knowledge) (TPCK), όπου συνενώνονται όλα τα παραπάνω είδη 

γνώσης (Mishra & Koehler, 2006). 

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα τμήματα των γνώσεων που προκύπτουν 

από την εφαρμογή του μοντέλου: 
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Τεχνολογική γνώση -  technology knowledge (TK) 

Το συγκεκριμένο είδος γνώσης περιλαμβάνει «τη γνώση για τις συνηθισμένες 

(standard) τεχνολογίες, όπως είναι τα βιβλία, οι κιμωλίες και ο πίνακας, και πιο εξελιγμένες 

τεχνολογίες, όπως είναι το διαδίκτυο και τα ψηφιακά βίντεο […] ενώ περιλαμβάνει και τις 

δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος για να λειτουργήσει αυτές τις τεχνολογίες (Mishra & 

Koehler, 2006). Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέες και πιο περίπλοκες αναπαραστάσεις 

του αντικειμένου, που δεν υπήρχαν πριν τη δημιουργία της συγκεκριμένης τεχνολογίας 

(Mishra & Koehler, 2006). Οι Mishra & Koehler (2006) δεν έκαναν κάποιο διαχωρισμό μεταξύ 

των ειδών των τεχνολογιών οι οποίες περιλαμβάνονται στη γνώση της τεχνολογίας (Mishra & 

Koehler, 2006). Σε αυτή την κατηγορία συμπεριέλαβαν και πιο παραδοσιακού τύπου 

τεχνολογίες, όπως τα μολύβια και οι πίνακες, αλλά και τις πιο νέου τύπου τεχνολογίες 

(Graham et al., 2012). Ωστόσο στις περισσότερες σύγχρονες μελέτες με βάση το 

συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, ως τεχνολογική γνώση εννοείται η γνώση των ψηφιακών 

τεχνολογιών (Graham et al., 2012). 

Παιδαγωγική γνώση- pedagogical knowledge  (PK) 

Η παιδαγωγική γνώση ορίζεται ως «η βαθειά γνώση για τις διαδικασίες, πρακτικές ή 

μεθόδους εκπαίδευσης και μάθησης και πώς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τους γενικούς 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, τις αξίες και τους στόχους» και αποτελεί «ένα γενικό (generic) είδος 

γνώσης» (Mishra & Koehler, 2006). 

Γνώση του αντικειμένου - content knowledge (CK) 

Η γνώση του αντικειμένου είναι η γνώση του εκάστοτε γνωστικού πεδίου (Mishra & 

Koehler, 2006). 

Παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου - pedagogical content knowledge PCK 

Η παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου περιλαμβάνει «το ποιες διδακτικές 

προσεγγίσεις ταιριάζουν στο αντικείμενο και αντίστοιχα, τη γνώση του πώς τα στοιχεία του 

αντικειμένου μπορούν να διαταχθούν για καλύτερη διδασκαλία» (Mishra & Koehler, 2006). 

Περιλαμβάνει αναλυτικά «τις αναπαραστάσεις και τους σχηματισμούς των εννοιών, τις 

παιδαγωγικές τεχνικές, τη γνώση του τι κάνει δύσκολη την κατανόηση των εννοιών, τη γνώση 

της προηγούμενης γνώση των εκπαιδευόμενων, και επιστημολογικές θεωρίες […] και τη 

γνώση των εκπαιδευτικών στρατηγικών που περιλαμβάνουν κατάλληλες εννοιολογικές 

αναπαραστάσεις, με σκοπό να αντιμετωπίσουν μαθησιακές δυσκολίες και παρανοήσεις» 

(Mishra & Koehler, 2006).    

Τεχνολογική γνώση αντικειμένου - Technological content knowledge (TCK) 

Η τεχνολογική γνώση του αντικειμένου αναφέρεται «στη γνώση για τον τρόπο με τον 

οποίο η τεχνολογία και το περιεχόμενο συνδέονται αμοιβαία» (Mishra & Koehler, 2006). Οι 

Mishra & Koehler (2006) αναφέρουν για παράδειγμα ότι η τεχνολογία μπορεί να περιορίζει τις 

πιθανές αναπαραστάσεις που μπορεί να χρησιμοποιούνται, ενώ οι νέες τεχνολογίες που 

ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να δημιουργούν περισσότερες αλλά 

και πιο ακριβείς αναπαραστάσεις (Mishra & Koehler, 2006). Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει επίσης να γνωρίζουν «τον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο ενός μαθήματος μπορεί 
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να αλλάξει από την εφαρμογή της τεχνολογίας (Mishra & Koehler, 2006). Ειδικότερα οι 

συγγραφείς αναφέρουν για παράδειγμα ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικού λογισμικού, το 

Geometer’s Sketchpad, που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να «παίζουν» με τις 

γεωμετρικές κατασκευές και συγκεκριμένα «αλλάξει την ίδια τη μορφή της εκπαίδευσης στη 

γεωμετρία αφού, οι δοκιμές στην κατασκευή (proofs by construction) είναι μία μορφή 

αναπαραστάσεων στα μαθηματικά που δεν ήταν διαθέσιμη πριν αυτή την τεχνολογία» 

(Mishra & Koehler, 2006). 

Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση - Technological pedagogical knowledge (TPK) 

Είναι η «γνώση της ύπαρξης, των μερών και των δυνατοτήτων των διαφορετικών 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και σε παρόμοια περιβάλλοντα, και 

αντίστροφα, η γνώση του πώς η διδασκαλία μπορεί να αλλάξει ως αποτέλεσμα της χρήσης 

ενός συγκεκριμένου τύπου τεχνολογίας» (Mishra & Koehler, 2006). 

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου - Technological pedagogical 

content knowledge (TPΑCK) 

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου πρόκειται «για μία μορφή 

γνώσης που υπερβαίνει τα τρία στοιχεία που τη αποτελούν (περιεχόμενο, παιδαγωγικά και 

τεχνολογία)» (Mishra & Koehler, 2006). Περιλαμβάνει την κατανόηση «των αναπαραστάσεων 

των εννοιών με τη χρήση της τεχνολογίας,  των παιδαγωγικών τεχνικών που χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες με εποικοδομητικούς τρόπους για τη διδασκαλία του αντικειμένου, τη γνώση του 

τι κάνει δύσκολη ή εύκολη την εκμάθηση των εννοιών και του πώς οι τεχνολογίες μπορούν να 

βοηθήσουν την αντιμετώπιση ορισμένων από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, 

τη γνώση της προηγούμενης γνώσης των μαθητών και επιστημολογιών θεωριών, και τη 

γνώση του πώς οι τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέας γνώσης 

πάνω στις ήδη υπάρχουσες και την ανάπτυξη νέων επιστημολογιών ή την ενδυνάμωση 

παλιότερων» (Mishra & Koehler, 2006). 

 Συνεπώς η θέση των συγγραφέων είναι ότι οι τρεις βασικοί τομείς της γνώσης- η 

τεχνολογία, τα παιδαγωγικά και το συγκεκριμένο αντικείμενο θα πρέπει να λαμβάνονται όλοι 

υπόψη στο σχεδιασμό καλού εκπαιδευτικού υλικού (Mishra & Koehler, 2006). Οι Mishra & 

Koehler (2006) προτείνουν ένα μοντέλο ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη εκπαίδευση όπου 

η τεχνολογία δεν είναι ένα απλό εργαλείο, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τρεις 

παράγοντες και οι πολύπλοκες σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους στο πλαίσιο ενός 

συστήματος που δημιουργείται (Mishra & Koehler, 2006).         

 Μεταξύ των παραπάνω τριών στοιχείων υπάρχει μια δυναμική σχέση (Mishra & 

Koehler, 2006). Αυτό σημαίνει, όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, ότι μία αλλαγή σε 

οποιονδήποτε από τους παραπάνω παράγοντες θα πρέπει να συνεπάγεται επίσης και 

αλλαγή και στους υπόλοιπους δύο παράγοντες (Mishra & Koehler, 2006). Αυτές οι αλλαγές 

είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις: το είδος της τεχνολογίας που επιλέγεται επηρεάζει 

παράλληλα και «το είδος των περιορισμών στις αναπαραστάσεις που δημιουργούνται κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, καθώς και στο περιεχόμενο του μαθήματος […] το οποίο με τη σειρά 

του επηρεάζει επίσης και την παιδαγωγική διαδικασία»  (Mishra & Koehler, 2006).                         
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 Όπως αναφέρουν οι Mishra & Koehler (2006), η ένταξη των νέων τεχνολογιών 

αλλάζει η ισορροπία μεταξύ των τριών τομέων γνώσης, όπως έχει γίνει με την εισαγωγή του 

διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία ή με την ανάπτυξης ενός διαδικτυακού μαθήματος 

(Mishra & Koehler, 2006). Συνεπώς, όπως καταλήγουν οι συγγραφείς, η εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών δημιουργεί την ανάγκη όχι μόνο της κατανόησης των νέων τεχνολογικών μέσων 

αλλά και συνολικά και των τριών τομέων γνώσης (Mishra & Koehler, 2006). Οι Mishra & 

Koehler (2006) αναφέρουν ότι το να γνωρίζει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται εργαλεία νέων τεχνολογιών δεν σημαίνει ότι ξέρει πώς να διδάσκει με αυτές 

(Mishra & Koehler, 2006). 

 

1.4.2 Τρόποι αξιοποίησης TPΑCK  

 
 Αναφορικά με την εφαρμογή του πλαισίου του TPCK στην πράξη, οι Mishra & 

Koehler (2006) αναφέρουν τρία παραδείγματα από τα οποία προκύπτουν οι ιδέες πάνω στις 

οποίες βασίζεται το TPΑCK και στη συνέχεια χρησιμοποιούν ένα από αυτά για να εξηγήσουν 

την εξέλιξη του TPΑCK (Mishra & Koehler, 2006).  

Το πρώτο παράδειγμα αναφέρεται σε ένα μάθημα στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού 

προγράμματος, όπου οι εκπαιδευόμενοι μάθαιναν σχετικά με τη δημιουργία βίντεο όχι απλά 

σαν ένα εργαλείο αλλά σε ένα πλαίσιο «επικοινωνίας και κατανόησης των ευρύτερων ιδεών 

που αποτελούν τη βάση του αντικειμένου τους» (Mishra & Koehler, 2006). Στο δεύτερο 

παράδειγμα που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς αναφέρεται σε ένα μάθημα επανασχεδιασμού 

εκπαιδευτικών ιστοσελίδων. Σε αυτό το μάθημα δόθηκε έμφαση ώστε οι συμμετέχοντες να 

εστιάσουν όχι μόνο στο αντικείμενο, αλλά και σε αντικείμενα σχετικά με την τεχνολογία, τα 

παιδαγωγικά αλλά και στη σχέση μεταξύ τους (Mishra & Koehler, 2006). Στο τρίτο 

παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι – μαθητές ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σχεδίασαν σε 

συνεργασία με ένα καθηγητή τους, ένα πραγματικό μάθημα το οποίο ο καθηγητής θα 

χρησιμοποιούσε τον επόμενο χρόνο στην τάξη του (Mishra & Koehler, 2006). Με αυτό τον 

τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι ασχολήθηκαν εξίσου με όλες τις διαστάσεις της γνώσης που 

περιλαμβάνει το μοντέλο (Mishra & Koehler, 2006). 

 Στη συνέχεια οι οι Mishra & Koehler (2006) πραγματοποίησαν μία μελέτη 

περίπτωσης στο τρίτο παράδειγμα που αναφέρεται παραπάνω με βάση το μοντέλο TPΑCK. 

Το πλαίσιο TPΑCK χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των παρατηρήσεων που έκανε ο 

ερευνητής σε όλη τη διαδικασία, ενώ οι παρατηρήσεις καταχωρήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: 

Αντικείμενο, Παιδαγωγικά και Τεχνολογία (Mishra & Koehler, 2006). Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων (Mishra & Koehler, 2006). 

Από την ποσοτική ανάλυση προέκυψε ότι όλες οι ομάδες ενώ αρχικά αντιμετώπιζαν την 

τεχνολογία, τα παιδαγωγικά και τη γνώση του αντικειμένου ως ξεχωριστές και ανεξάρτητες 

ενότητες, στη συνέχεια άρχισαν να τις αντιμετωπίζουν ως περισσότερο αλληλεξαρτώμενες 

ενότητες (Mishra & Koehler, 2006). 

 Οι Mishra & Koehler (2006) αναφέρουν ότι προχώρησαν στην ανάπτυξη ενός  

εργαλείου για τον εντοπισμό της εξέλιξης του μοντέλου του TPΑCK (Mishra & Koehler, 2006). 
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Παρατίθενται για παράδειγμα ορισμένες ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο που 

αναπτύχθηκε:  

«1. Η ομάδα μας έχει σκεφτεί και έχει συζητήσει για ζητήματα παιδαγωγικών»,  

«2. Η ομάδα μας έχει σκεφτεί και έχει συζητήσει για ζητήματα τεχνολογίας»,  

«1. Η ομάδα μας έχει σκεφτεί και έχει συζητήσει για το πώς τα παιδαγωγικά και η τεχνολογία 

επηρεάζουν το ένα το άλλο», κ.α. (Mishra & Koehler, 2006). 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην αρχή των μαθημάτων οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν μία πιο ανεξάρτητη αντιμετώπιση των παραπάνω εννοιών, στη 

διάρκεια της εξέλιξης των μαθημάτων αρχίζουν σταδιακά να αντιμετωπίζουν τις παραπάνω 

ενότητες ως περισσότερο αλληλεξαρτώμενες και να αναπτύσσουν μία περισσότερο βαθιά 

γνώση για αυτές (Mishra & Koehler, 2006). 

 Στη έρευνα των Graham, Borup, & Smith (2012) αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο 

ενσωματώνουν την τεχνολογία οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στα μαθήματά τους με βάση το 

TPΑCK. Οι ερευνητές κατέγραψαν τις προσεγγίσεις με βάση τις οποίες οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν την τεχνολογία στα μαθήματά τους και εντόπισαν σε αυτές τις 

προσεγγίσεις τις έννοιες που δημιουργούν τις κατηγορίες του TPΑCK (Graham et al., 2012). 

Από αυτή την έρευνα προέκυψε ότι οι εκπαιδευόμενοι άρχισαν να χρησιμοποιούν τη 

συγκεκριμένη λογική στην οποία βασίζεται η γνώση του αντικειμένου και τη γενική 

παιδαγωγική γνώση, ενώ ο παράγοντας της γενικής τεχνολογικής γνώσης παρέμεινε 

σταθερός (Graham et al., 2012). Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στους τομείς όπου 

υπάρχει συμφωνία για το περιεχόμενο των όρων αναφορικά με την παιδαγωγική γνώση του 

αντικειμένου
19

, όπως αναφέρονται στην έρευνα των Lee & Luft (2008): τη γνώση των 

αναπαραστάσεων και των εκπαιδευτικών στρατηγικών, τη γνώση της διαδικασίας μάθησης 

των εκπαιδευόμενων (student learning) και των ιδεών των εκπαιδευόμενων (Lee & Luft, 2008, 

όπως αναφέρεται στο Graham et al., 2012). Στη συγκεκριμένη έρευνα, η τεχνολογική γνώση 

αναφερόταν στη γνώση σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Graham 

et al., 2012). Οι ερευνητές μέτρησαν τις κατηγορίες γνώσης του θεωρητικού πλαισίου TPΑCK 

και συγκεκριμένα εντόπισαν τον τρόπο επιλογής τεχνολογιών σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς 

κατά τη διάρκεια σχεδιασμού μαθημάτων (Graham et al., 2012). Ζητήθηκε από τους 

υποψήφιους εκπαιδευτικούς να περιγράψουν και να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους (Graham 

et al., 2012). Στη συνέχεια, η λογική και οι στρατηγικές των συμμετεχόντων αναλύθηκαν 

ποιοτικά, προκειμένου να εντοπιστούν οι διαστάσεις του θεωρητικού μοντέλου TPΑCK που 

                                                 
19

 Το πλαίσιο του Schulman έχει δεχθεί και αυτό αρκετή κριτική, με δεδομένο ότι αναγνωρίζει πολλά είδη 

γνώσης, ενώ προτείνονται πολλές διαφορετικές λίστες και από τον ίδιο το Schulman, κάτι το οποίο 
δημιουργεί προβλήματα στη συνοχή και την ομοιομορφία της προσέγγισης (Mishra & Koehler, 2006). 
Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τους τομείς γνώσης που δημιουργούν την Παιδαγωγική 
Γνώση του Αντικειμένου (PCK) (van Driel, Verloop & de Vos, 1998; Lee & Luft 2008; Graham 2011, 
όπως αναφέρεται στο Graham, Borup & Smith 2012). Σε μία ανασκόπηση βιβλιογραφίας που 
πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκαν εννέα διαφορετικά μοντέλα και ορισμοί της Παιδαγωγική Γνώση του 
Αντικειμένου (Graham et al., 2012). Στην έρευνα των Lee and Luft (2008), εντοπίστηκαν οκτώ 
κατηγορίες γνώσεων του εκπαιδευτικού που περιλαμβάνονται σε όλα τα μοντέλα της Παιδαγωγική 
Γνώση του Αντικειμένου: η γνώση του αντικειμένου, οι αναπαραστάσεις και οι στρατηγικές εκπαίδευσης 
(instructional strategies), η μάθηση και οι αντιλήψεις των μαθητών (student learning and conceptions), η 
γενική παιδαγωγική γνώση, η διδακτέα ύλη, το πλαίσιο, ο σκοπός και η αξιολόγηση (Lee and Luft, 2008, 
όπως αναφέρεται στο Graham et al., 2012). 
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αφορούν την τεχνολογία (Graham et al., 2012). Τα δεδομένα από τις απαντήσεις 

κωδικοποιήθηκαν και αναπτύχθηκε τελικά ένας κατάλογος που περιείχε το σύνολο των 

κωδικοποιήσεων, ενώ στη συνέχεια επιλέχθηκε ένα δείγμα από τις αρχικές απαντήσεις, οι 

οποίες αναλύθηκαν με βάση τα θέματα που προέκυψαν από την κωδικοποίηση (Graham et 

al., 2012). Από το δείγμα που επιλέχθηκε, οι ερευνητές κατέγραψαν εάν υπάρχουν στοιχεία 

που ταιριάζουν στις κατηγορίες γνώσης του TPΑCK αναφορικά με την τεχνολογία (Graham et 

al., 2012), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:       

 

 

Εικόνα 16: Θεματικές ενότητες και στοιχεία της κωδικοποίησης (Πηγή: Graham, Borup, & 

Smith, 2012).    

 

 Στη συνέχεια, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν περιγραφική στατιστική για τον 

εντοπισμό συγκεκριμένων τρόπων σκέψης στη διαδικασία της επιλογής των τεχνολογιών που 

χρησιμοποίησαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (Graham et al., 2012). Επίσης 

πραγματοποιήθηκαν στατιστικά τεστ ώστε να προσδιοριστεί ο βαθμός διαφοροποίησης των 

απαντήσεων που είχαν δώσει στην αρχή οι συμμετέχοντες σε σχέση με τις απαντήσεις που 

έδωσαν στο τέλος της διαδικασίας (Graham et al., 2012). Από τα αποτελέσματα της έρευνας 

προέκυψε ότι το 48% των κωδικοποιήσεων σχετίζονταν με την τεχνολογική παιδαγωγική 

γνώση (TPK), το 42% σχετιζόταν με την τεχνολογική παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου 

(TPACK), ενώ μόνο το 10% σχετιζόταν με την τεχνολογική γνώση (TK) (Graham et al., 2012).  

Στη συγκεκριμένη έρευνα η τεχνολογική παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου μετρήθηκε 

μόνο ως προς τρεις διαστάσεις: τη γνώση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στρατηγικών για 

το συγκεκριμένο αντικείμενο, τη γνώση της διαδικασίας μάθησης (student learning) των 
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εκπαιδευόμενων στο συγκεκριμένο αντικείμενο και τη γνώση για της μετατροπής των 

αναπαραστάσεων του περιεχομένου κατά τη διδασκαλία (Graham et al., 2012). Η 

παράμετρος της γνώσης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στρατηγικών για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο εντοπίστηκε μόνο στο 7,8% των απαντήσεων των συμμετεχόντων, ενώ στην 

παράμετρο της γνώση για της μετατροπή των αναπαραστάσεων του περιεχομένου κατά τη 

διδασκαλία η πιο συχνή απάντηση ήταν ότι η τεχνολογία μετατρέπει τις αναπαραστάσεις του 

περιεχομένου σε περισσότερο οπτικές αναπαραστάσεις (Graham et al., 2012). Αναφορικά με 

την τρίτη παράμετρο, τη γνώση της διαδικασίας μάθησης των εκπαιδευόμενων στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο, παρατηρήθηκε ότι η τεχνολογία έχει θετική επίδραση στη συνολική 

μάθηση των εκπαιδευόμενων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, χωρίς όμως να χρησιμοποιείται 

η τεχνολογία ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των παρανοήσεων που μπορεί να υπάρχουν 

για το αντικείμενο (Graham et al., 2012). Στη συνέχεια αναλύθηκε η μεταβολή στις απαντήσεις 

των υποψήφιων εκπαιδευόμενων στην αρχή και στο τέλος της έρευνας (Graham et al., 2012). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπήρξε μεγάλη αύξηση των απαντήσεων που 

καταχωρήθηκαν στην τεχνολογική παιδαγωγική γνώση και σε όλες τις κατηγορίες της 

τεχνολογικής, παιδαγωγικής γνώσης του αντικειμένου, ενώ υπήρξε μικρή μείωση των 

απαντήσεων που κατηγοριοποιήθηκαν ως τεχνολογική γνώση (Graham et al., 2012). Τέλος οι 

συγγραφείς επισημαίνουν ότι υπήρξαν και βελτιώσεις στην ποιότητα των απαντήσεων, 

δεδομένου ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν στη δεύτερη φάση ήταν μεγαλύτερες σε έκταση, 

περιείχαν πολλές λεπτομέρειες ενώ οι θεματικές στις οποίες αναφέρονταν (με βάση την 

κωδικοποίηση που είχε πραγματοποιηθεί παραπάνω) ήταν σχεδόν διπλάσιες από τον αριθμό 

των θεματικών που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη φάση (Graham et al., 2012). 
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Εικόνα 17: Κατηγορίες κωδικοποίησης του TPACK και στοιχεία των απαντήσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατάταξή τους σε αυτές τις κατηγορίες (Πηγή: Graham, Borup, & 

Smith, 2012).    

 

Υπάρχουν επίσης προηγούμενες έρευνες με σκοπό τη μέτρηση ορισμένων 

χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του TPΑCK. Οι βασικότερες έρευνες 

στηρίζονται στην κατασκευή ερωτηματολογίων για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών που 

αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του TPΑCK και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Εικόνα 17: Κυριότερα εργαλεία για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών του TPΑCK (Πηγή: 

Schmidt et al., 2009).   

 

 Στην έρευνα των Koehler & Mishra (2005) χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για 

την μέτρηση των αλλαγών στην αντίληψη των υποψήφιων εκπαιδευτών, ενώ στην έρευνα 

των Koehler, Mishra, & Yahya (2007), χρησιμοποιήθηκε μία προσέγγιση βασισμένη στην 

ανάλυση λόγου (discourse analysis) για τον εντοπισμό των αλλαγών στα χαρακτηριστικά του 

TPΑCK (όπως αναφέρονται στο Schmidt et al., 2009). Επίσης οι Angeli & Valanides (2009) 

χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία του σχεδιασμού με βάση τις επιδόσεις μέσα σε ακολουθίες 

μαθημάτων (design-based performance assessments embedded into course sequences), 

ενώ οι Archambault & Crippen (2009) ανέπτυξαν ένα ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση των 

χαρακτηριστικών του TPΑCK (όπως αναφέρονται στο Schmidt et al., 2009). 

 H έρευνα των Schmidt et al., (2009) είχε σκοπό τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου 

για τη μέτρηση της εξέλιξης των χαρακτηριστικών του TPΑCK σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς 
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στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (preservice teachers). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

ήταν ο εντοπισμός των υπαρχόντων εργαλείων μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας, ανατέθηκε στη συνέχεια σε τρεις ειδικούς η αξιολόγηση παραγόντων, από 

τους οποίους οι ερευνητές ξεχώρισαν 75 παράγοντες για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών 

του TPΑCK (Schmidt et al., 2009). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα των παραπάνω 

παραγόντων σε 124 μαθητές με τη χρήση μίας πενταβάθμιας κλίμακας Likert και ποσοτική 

ανάλυση των δεδομένων (Schmidt et al., 2009). Κάθε κατηγορία γνώσης του TPΑCK 

ελέγχθηκε για αξιοπιστία και εγκυρότητα (Schmidt et al., 2009).  

 Τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι παρά το ότι το μέγεθος του 

δείγματος ήταν μικρό, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη 

μέτρηση της μεταβολής των χαρακτηριστικών του μοντέλου του TPΑCK σε μία συγκεκριμένη 

κατηγορία, τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που προετοιμάζονταν να γίνουν δάσκαλοι για 

μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Schmidt et al., 2009). Η έρευνα έδειξε ότι το τελικό 

ερωτηματολόγιο είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ανάπτυξης των 

χαρακτηριστικών του TPΑCK σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς σε αυτές τις τάξεις (Schmidt et 

al., 2009). Στο παράρτημα της εργασίας παρατίθεται το πλήρες το παραπάνω 

ερωτηματολόγιο, όπως αναπτύχθηκε από τους (Schmidt et al., 2009). 

 Σε αυτή την ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάστηκε το θεωρητικό πλαίσιο του 

TPACK, καθώς και ο τρόπος που έχει αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο στην 

πράξη για το εντοπισμό των στοιχείων που συνθέτουν τα επιμέρους πεδία γνώσης που το 

αποτελούν. 

 

1. 5 Σύνοψη έρευνας 

 
Μία γενική σύνοψη των δεδομένων στο συγκεκριμένο τομέα της έρευνας ως τώρα 

είναι ότι υπάρχουν μόνο δύο μελέτες που συνδέουν την πλατφόρμα LAMS με την 

προσαρμοστικότητα, ενώ επίσης δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να συνδέει το θεωρητικό 

πλαίσιο του TPACK, το LAMS, και την προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του χρήστη σε 

περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην ανάλυση και των 

τριών παραπάνω στοιχείων – του TPACK, το LAMS, και της προσαρμογή στα χαρακτηριστικά 

του χρήστη έτσι ώστε να διερευνηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

 Πώς ενσωματώνεται και υλοποιείται η εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τα 

χαρακτηριστικά του χρήστη στο περιβάλλον LAMS; 

 Ποια είδη γνώσης αναπτύσσει ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός σχεδιάζοντας ψηφιακό 

υλικό με στοιχεία εξατομικευμένης υποστήριξης; 

Επίσης στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησης των παραπάνω στο 

LAMS, εάν το LAMS διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση της προσαρμογής 

(προσαρμοστικότητα και προσαρμοσιμότητα) και εάν τελικά αυτά τα εργαλεία επαρκούν για 

αυτό το σκοπό. 

 Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύχθηκαν οι έννοιες της προσαρμογής στα χαρακτηριστικά 

του χρήστη (προσαρμοστικότητα και προσαρμοσιμότητα) σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής 
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μάθησης, έγινε παρουσίαση της πλατφόρμας του LAMS, και στη συνέχεια αναπτύχθηκε το 

θεωρητικό πλαίσιο του TPACK, καθώς και οι τρόποι που έχουν χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα 

LAMS και το TPACK στην πράξη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έρευνα στους φοιτητές των  

ΠΜΣ Πληροφορικής/Γνωσιακής Επιστήμης, το  πλαίσιο έρευνας, τα δεδομένα της έρευνας και 

το πλαίσιο ανάλυσης των δεδομένων.  
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Κεφάλαιο 2 : Μεθοδολογία 
 

Το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, το πλαίσιο της έρευνας, τα 

δεδομένα της έρευνας και το πλαίσιο ανάλυσης των δεδομένων. Περιλαμβάνει την περιγραφή 

των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος 

Εκπαίδευση από Απόσταση. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες σχεδιασμού μη 

προσαρμοστικών και προσαρμοστικών μαθημάτων στο LAMS, καθώς επίσης και τα 

μαθήματα τα οποία υλοποιήθηκαν και στις δύο φάσεις, καθώς και οι δραστηριότητες 

αξιολόγησης των μαθημάτων από τους συμμετέχοντες. Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος με 

τον οποίο προσαρμόζεται το ερωτηματολόγιο των Schmidt et al., (2009) για τον εντοπισμό 

των κριτηρίων αξιολόγησης που συνθέτουν το θεωρητικό πλαίσιο του TPACK για την 

ανάλυση μεταξύ προσαρμοστικών και μη μαθημάτων στη συγκεκριμένη έρευνα. 

 

2.1 Πλαίσιο έρευνας 
 

 
Στη συνέχεια παρατίθεται ο σχεδιασμός του μαθήματος Εκπαίδευση από Απόσταση 

που πραγματοποιήθηκε σε συνδιδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Βασικής και Εφαρμοσμένης Γωνιακής Επιστήμης του 

Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών το 

ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.  

Το μάθημα είχε τον τίτλο Εκπαίδευση από Απόσταση και όπως αναφέρεται στην 

αντίστοιχη ιστοσελίδα στο e-class «Το μάθημα παρέχεται στο Εαρινό Εξάμηνο και είναι 

βασικό μάθημα της 6ης Κατεύθυνσης Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και 

του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βασική και 

Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη (Κωδικός μαθήματος ΠΜΣ 542)»
20

 . 

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: «Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τις 

θεματικές Ενότητες του μαθήματος "Εκπαίδευση από Απόσταση", θα είστε σε θέση να: 

 περιγράφετε την έννοια της Εκπαίδευσης από Απόσταση, τα κύρια χαρακτηριστικά της 

και τους δυνατούς τρόπους εφαρμογής της,  

 ορίζετε τη σχέση της Εκπαίδευσης από Απόσταση με την Ανοικτή Εκπαίδευση και την 

Παραδοσιακή Εκπαίδευση,  

 προσδιορίζετε τους λόγους ύπαρξης και σχεδιασμού ειδικού εκπαιδευτικού υλικού 

στην ΕαΑ,  

 περιγράφετε το ρόλο και τα καθήκοντα του διδάσκοντα στην ΕαΑ,  

 δημιουργείτε και να αξιολογείτε εκπαιδευτικό υλικό για ΕαΑ,  

                                                 
20

 από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class 
http://eclass.uoa.gr/modules/course_description/?course=D400 

http://eclass.uoa.gr/modules/course_description/?course=D400
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 περιγράφετε τα χαρακτηριστικά Διαδικτυακών Εργαλείων-Συστημάτων για Εκπαίδευση 

από Απόσταση» (από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class 

http://eclass.uoa.gr/modules/course_description/?course=D400)». 

Υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και τη διενέργεια του μαθήματος ήταν  η κα Μαρία 

Γρηγοριάδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και η κα Κυπαρισσία Παπανικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

ΑΣΠΑΙΤΕ.  

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class, η ύλη του μαθήματος 

είναι: 

 «Ανοικτή και Παραδοσιακή Εκπαίδευση. Ποια η σχέση τους με την Εκπαίδευση από 

Απόσταση; 

 Εκπαίδευση από Απόσταση - Χαρακτηριστικά - Αρθρωτό Σύστημα. 

 Ο ρόλος του Εκπαιδευτή στην ΕαΑ. Σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων. Αρχές 

μάθησης ενηλίκων.  

 Το Εκπαιδευτικό Υλικό στην ΕαΑ. Η ανάγκη σχεδιασμού ειδικού Εκπαιδευτικού 

Υλικού. Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Υλικού. Άξονες και κριτήρια αξιολόγησης 

Εκπαιδευτικού Υλικού.  

 Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού. 

 Εκπαίδευση από Απόσταση μέσω Διαδικτύου. Ε-learning. Συστήματα Διαχείρισης 

Μαθημάτων. Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο για παροχή/υποστήριξη της 

ΕαΑ. Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα στο Διαδίκτυο»
21

 . 

2.2 Δεδομένα έρευνας 

 
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του μαθήματος περιλάμβανε την εκπόνηση μίας σειράς 

εργασιών και δραστηριοτήτων από τους φοιτητές, οι οποίες έπρεπε να  ολοκληρωθούν 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος. 

Συγκεκριμένα οι φάσεις -δραστηριότητες του μαθήματος ήταν οι ακόλουθες: 

1. στην πρώτη φάση οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να αξιολογήσουν υλικό που 

προορίζεται για εκπαίδευση από απόσταση από το ανοιχτό πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας, 

σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και κανόνες που τους παρέχονταν (rubrics). Οι 

φοιτητές έπρεπε να επιλέξουν ένα μάθημα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εκπαίδευση από 

απόσταση από το ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης του ανοιχτού 

πανεπιστημίου της Αγγλίας και να το αξιολογήσουν.   

 Στην πρώτη φάση συμμετείχαν 26 φοιτητές που κατέθεσαν εργασίες αξιολόγησης 

έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού από το http://openlearn.open.ac.uk/ με τα εξής θέματα: 

                                                 
21

 από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class 
http://eclass.uoa.gr/modules/course_description/?course=D400 

http://openlearn.open.ac.uk/
http://eclass.uoa.gr/modules/course_description/?course=D400
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Φοιτητές Α/Α -

κωδικοί 

Μάθημα 

1.   Maths for Science 

2.  Creating open educational resources 

3.  Thinking about how I work with other professionals  

4.  Democracy? You think you know? 

5.  Education/Teaching for good behaviour 

6.  Creating open educational resources 

7.  Developing good academic practices  

8.  Education/Encouraging book talk in the school library  

9.  Accessibility of eLearning 

10.  Education/Creating open educational resources  

11.  Creating open educational resources  

12.  Creating open educational resources  

13.  Using visualization in maths teaching 

14.  Teaching assistants: Support in action 

15.  Creating open educational resources   

16.  Language as a medium for teaching and learning  

17.  Creating open educational resources  

18.  Enhancing pupil learning on museum visits 

19.  Thinking about how I work with other professionals  

20.  Why teach art?  

21.  Play, learning and the brain 

22.  Creating open educational resources  

23.  Teaching using digital video in secondary schools 

24.  Creating open educational resources  

25. Introduction to accelerated learning 

26.  Creating open educational resources  

Πίνακας 1: Πρώτη δραστηριότητα 

 

2. Η δεύτερη δραστηριότητα του μαθήματος περιλάμβανε δύο φάσεις. Στην πρώτη 

φάση ζητήθηκε από τους φοιτητές να εργαστούν ομαδικά και να αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό 

σενάριο ειδικά σχεδιασμένο για εκπαίδευση από απόσταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

LAMS. Σε αυτή τη φάση οι φοιτητές ανέλαβαν το ρόλο του σχεδιαστή εκπαιδευτικού υλικού 

για εκπαίδευση από απόσταση. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να τεκμηριώσουν το σχεδιασμό 

με βάση τα παρακάτω στοιχεία:   

http://openlearn.open.ac.uk/course/view.php?id=2334
http://openlearn.open.ac.uk/course/view.php?id=3636
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 Θέμα μαθήματος 

 Τίτλος μαθήματος 

 Ομάδα εργασίας 

 Ρόλοι μελών ομάδας 

 Οργάνωση του μαθήματος (χρονοπρογραμματισμός, οδηγός μελέτης) 

o Χρονοπρογραμματισμός 

o Οδηγός μελέτης 

 Σχεδιασμός - Τεκμηρίωση του σχεδιασμού του υλικού σας σύμφωνα με τις αρχές 

συγγραφής υλικού για Εκπαίδευση από Απόσταση 

 Τρόπος εργασίας – προβλήματα – θετικά του LAMS: 

 Σύγκριση υλικού/μαθήματος πλατφόρμας LAMS και υλικού/μαθήματος πλατφόρμας 

OpenLearn του Open University 

 
Στην Α΄ Φάση της δεύτερης δραστηριότητας κατατέθηκαν 15 εργασίες σχεδίασης 

εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση από απόσταση στο LAMS, ενώ από τις 15 εργασίες οι 

10 ήταν ομαδικές και οι 5 ήταν ατομικές. Τα θέματα των εργασιών ήταν τα ακόλουθα: 

Ομάδες Μάθημα 

1.  Θέμα μαθήματος: Λειτουργικά συστήματα (διαχείριση διεργασιών) 

Τίτλος μαθήματος: Λειτουργικά συστήματα (Η διαχείριση των διεργασιών) 

2. ατομική 

 

Θέμα μαθήματος: Εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης 

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη 

3.  Θέμα μαθήματος:  Microsoft Excel 2003 – Οδηγός επιτυχίας για την 

πιστοποίηση Πληροφορικής 

Τίτλος μαθήματος: Microsoft Excel 2003 – Οδηγός επιτυχίας για την 

πιστοποίηση Πληροφορικής 

4. ατομική Θέμα μαθήματος: Εισαγωγή στον κόσμο της πληροφορικής. 

Επεξήγηση βασικών εννοιών, υλικό υπολογιστή και θέματα εργονομίας. 

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην πληροφορική 

5. Θέμα μαθήματος: Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών 

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στα Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών 

6.  Θέμα μαθήματος:  Το σκάκι από το μηδέν 

Τίτλος μαθήματος:  Το σκάκι από το μηδέν 

7. ατομική Θέμα μαθήματος: Education 

Τίτλος μαθήματος: Active, healthy lifestyles  

8.  Θέμα μαθήματος: Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας με MatLab 

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας με MatLab 
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9.  Θέμα μαθήματος:  Σχεδίαση και χρήση βάσεων δεδομένων 

Τίτλος μαθήματος: Σχεδίαση και χρήση βάσεων δεδομένων 

10.  Θέμα μαθήματος: Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας 

Τίτλος μαθήματος: Παιδική ηλικία, τηλεόραση και τηλεοπτική διαφήμιση 

11.  Θέμα μαθήματος: Θέματα ασφαλείας & προστασίας πληροφοριακών 

συστημάτων με έμφαση στην κρυπτογραφία  

Τίτλος Μαθήματος: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων με έμφαση 

στην Κρυπτογραφία 

12. Θέμα μαθήματος:  Vehicular Networks (Δίκτυα Οχημάτων) 

Τίτλο μαθήματος: Vehicular Networks (Δίκτυα Οχημάτων) 

13. ατομική Θέμα μαθήματος: Introducing the environment: ecology and ecosystems 

Τίτλος μαθήματος: Introducing the environment: ecology and ecosystems 

14.  Θέμα μαθήματος: Η ψηφιακή εικόνα 

Τίτλος μαθήματος: Η ψηφιογραφική εικόνα: Δομή, Σχεδίαση, Αποθήκευση, 

Επεξεργασία 

15. ατομική Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ελεύθερης βούλησης 

Δεν υπέβαλε τεκμηρίωση 

Πίνακας 2: Δεύτερη δραστηριότητα- α΄ φάση 

 

  Στη Β΄ Φάση της δεύτερης δραστηριότητας ζητήθηκε από τους φοιτητές να εργαστούν 

ομαδικά και να αξιολογήσουν 2 μαθήματα που είχαν φτιάξει συμφοιτητές τους με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια. Σε αυτή τη φάση ζητήθηκε από τους φοιτητές να  αναλάβουν το ρόλο 

του εκπαιδευόμενου και να αξιολογήσουν το υλικό των συμφοιτητών τους. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε στην Α΄ Φάση αξιολογήθηκε από τους 

εκπαιδευόμενους ως εξής: 

 
Ομάδες Μάθημα  

Αξιολόγηση από: 

1.  Θέμα μαθήματος: Λειτουργικά συστήματα 

(διαχείριση διεργασιών) 

 3 αξιολογητές 

 Θέμα εργασίας: Λειτουργικά συστήματα (Η 

διαχείριση των διεργασιών) 

2. ατομική 

 

Θέμα μαθήματος: Εκπαίδευση σε θέματα 

Τεχνητής Νοημοσύνης 

3 αξιολογητές 

 Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην Τεχνητή 

Νοημοσύνη 

3.  Θέμα μαθήματος:     Microsoft Excel 2003 – 3 αξιολογητές 
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Οδηγός επιτυχίας για την πιστοποίηση 

Πληροφορικής 

 Τίτλος μαθήματος: Microsoft Excel 2003 – 

Οδηγός επιτυχίας για την πιστοποίηση 

Πληροφορικής 

4. ατομική Θέμα μαθήματος: Εισαγωγή στον κόσμο της 

πληροφορικής. 

Επεξήγηση βασικών εννοιών, υλικό υπολογιστή 

και θέματα εργονομίας. 

3 αξιολογητές  

 Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην πληροφορική 

5. Θέμα μαθήματος: Προβλήματα Ικανοποίησης 

Περιορισμών 

3 αξιολογητές 

 Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στα Προβλήματα 

Ικανοποίησης Περιορισμών 

6.  Θέμα μαθήματος: Το σκάκι από το μηδέν 3 αξιολογητές 

 Τίτλος μαθήματος: Το σκάκι από το μηδέν 

7. ατομική Θέμα μαθήματος: Education 3 αξιολογητές 

 Τίτλος μαθήματος: Active, healthy lifestyles 

8.  Θέμα μαθήματος: Εισαγωγή στην επεξεργασία 

εικόνας με MatLab 

4 αξιολογητές 

 Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην επεξεργασία 

εικόνας με MatLab 

9.  Θέμα μαθήματος: Σχεδίαση και χρήση βάσεων 

δεδομένων 

3 αξιολογητές 

 Τίτλος μαθήματος: Σχεδίαση και χρήση βάσεων 

δεδομένων 

10.  Θέμα μαθήματος: Κοινωνιολογία της παιδικής 

ηλικίας 

3 αξιολογητές 

 Τίτλος μαθήματος: Παιδική ηλικία, τηλεόραση και 

τηλεοπτική διαφήμιση 

11.  Θέμα μαθήματος: Θέματα ασφάλειας & 

Προστασίας Πληροφοριακών Συστημάτων με 

έμφαση στην κρυπτογραφία 

4 αξιολογητές 

 Τίτλος μαθήματος: Ασφάλεια Πληροφοριακών 

Συστημάτων με έμφαση στην Κρυπτογραφία 

12. Θέμα μαθήματος:  Vehicular Networks (Δίκτυα 

Οχημάτων) 

4 αξιολογητές  
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 Τίτλος μαθήματος: Vehicular Networks (Δίκτυα 

Οχημάτων) 

13. ατομική Θέμα μαθήματος: Introducing the environment: 

ecology and ecosystems 

4 αξιολογητές 

 Τίτλος μαθήματος: Introducing the environment: 

ecology and ecosystems 

14.  Θέμα μαθήματος: Η ψηφιακή εικόνα 3 αξιολογητές 

 Τίτλος μαθήματος: Η ψηφιογραφική εικόνα: Δομή, 

Σχεδίαση, Αποθήκευση, Επεξεργασία 

15. ατομική Θέμα μαθήματος: Εισαγωγή στη φιλοσοφία της 

ελεύθερης βούλησης    

3 αξιολογητές 

 Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στη φιλοσοφία της 

ελεύθερης βούλησης    

 δεν έκανε αξιολογήσεις  

Πίνακας 3: Δεύτερη δραστηριότητα- β΄ φάση 

 
 Από τους 26 αρχικούς συμμετέχοντες, οι 25 έκαναν αξιολογήσεις σε εργασίες άλλων 

φοιτητών ως εκπαιδευόμενοι. 

 

3. Στην τρίτη δραστηριότητα του μαθήματος ζητήθηκε από τους μαθητές να 

αναθεωρήσουν τις εργασίες τους σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των υπολοίπων 

συμμετεχόντων.  

4. Στην τέταρτη δραστηριότητα ζητήθηκε από τους φοιτητές να μετατρέψουν το 

μάθημά τους από μη προσαρμοστικό σε προσαρμοστικό, σύμφωνα με ορισμένα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων που θα επιλέξουν και να παρουσιάσουν την εργασίας 

τους για να λάβουν αξιολόγηση. 

  
Σε αυτή τη δραστηριότητα κατατέθηκαν 13 εργασίες σχεδίασης εκπαιδευτικού υλικού 

για εκπαίδευση από απόσταση στο LAMS, ενώ από τις 13 εργασίες οι 11 ήταν ομαδικές και οι 

2 ήταν ατομικές. Τα θέματα των εργασιών ήταν τα ακόλουθα: 

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για τη μετατροπή του μαθήματος από μη 

προσαρμοστικό σε προσαρμοστικό από τις ομάδες ήταν οι ακόλουθες: 

 
Ομάδες Εργασίες 

1. Η ψηφιογραφική εικόνα: Δομή, Σχεδίαση, Αποθήκευση, Επεξεργασία 

2. ατομική Εισαγωγή στην πληροφορική 

3. Λειτουργικά συστήματα με έμφαση στη διαχείριση διεργασιών 

4. Introducing the environment_ecology 

and ecosystems 
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5. Εισαγωγή στην Επεξεργασία Εικόνας με MatLab 

6. ατομική Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη 

7. Excel 

8. Θέματα ασφάλειας & προστασίας πληροφοριακών συστημάτων με 

έμφαση στην κρυπτογραφία 

9. Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας- Παιδική ηλικία, τηλεόραση και 

τηλεοπτική διαφήμιση 

10. Εισαγωγή στα Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών 

11. Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων 

12. Vehicular Networks (Δίκτυα Οχημάτων) 

13. Το σκάκι από το μηδέν 

Πίνακας 4: Τέταρτη δραστηριότητα 

 

5. Στην πέμπτη δραστηριότητα ζητήθηκε από εκπαιδευόμενους να τροποποιήσουν τις 

εργασίες τους με βάση την αξιολόγηση που έλαβαν από τις παρουσιάσεις τους.  

6. Η έκτη και τελευταία δραστηριότητα ήταν η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτίμησης 

της όλης διαδικασίας . 

 
 

2.3 Πλαίσιο ανάλυσης δεδομένων 
 

 
Η ανάλυση των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε με βάση το TPACK -Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPCK) ή Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση του 

Αντικειμένου  (ΤΠΓΑ). Από τα μαθήματα που δημιουργήθηκαν αξιολογούνται τα μη 

προσαρμοστικά μαθήματα που σχεδιάστηκαν (δραστηριότητα 2-Φάση Α), και τα 

προσαρμοστικά μαθήματα (δραστηριότητα 4 και 5)
22

. 

Για την ανάλυση του υλικού με βάση τα είδη γνώσης του μοντέλου TPACK 

χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο των Schmidt et al., (2009) καθώς και το ερωτηματολόγιο 

των Παπανικολάου & Γουλή, (2013), από τα οποία έχουν επιλεγεί οι ερωτήσεις που 

συγκεκριμενοποιούν το πλαίσιο αναφοράς στη συγκεκριμένη μελέτη, ενώ προτείνονται επίσης 

και κατάλληλες προσαρμογές σε αυτές. Η παραπάνω διαδικασίες στο πλαίσιο αυτής της 

έρευνες έγιναν σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές.  

Τα ερωτήματα των παραπάνω ερωτηματολογίων αναδιατυπώνονται και 

προσαρμόζονται σε κριτήρια αξιολόγησης του TPACK των μη προσαρμοστικών και των 

προσαρμοστικών μαθημάτων ως εξής:  

 

Τεχνολογική γνώση (ΤΓ)- TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE (TK) 

                                                 
22

 Βλέπε Κεφάλαιο 2 εργασίας. 
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Αρχική ερώτηση ερωτηματολογίου προσαρμογή Αναδιατύπωση κριτηρίου 

1. Γνωρίζω πώς να επιλύω τεχνικά 

προβλήματα που παρουσιάζονται στον 

υπολογιστή γενικά (Schmidt et al., 2009) 

Δεν ταιριάζει Χ 

2. Γνωρίζω πώς να επιλύω προβλήματα 

που παρουσιάζονται στον υπολογιστή 

σχετικά με τη χρήση λογισμικών (π.χ. 

εγκατάσταση προγραμμάτων, κατέβασμα 

κατάλληλων plug-ins, κ.λπ.) γενικά 

(Schmidt et al., 2009) 

Δεν ταιριάζει Χ 

3. Μπορώ εύκολα να μαθαίνω θέματα που 

αφορούν στην τεχνολογία γενικά (Schmidt 

et al., 2009) 

Δεν ταιριάζει Χ 

4. Ενημερώνομαι για τις δυνατότητες των 

νέων τεχνολογιών γενικά (Schmidt et al., 

2009) 

Δεν ταιριάζει Χ 

5. Συχνά πειραματίζομαι με την τεχνολογία 

γενικά (Schmidt et al., 2009) 

Δεν ταιριάζει Χ 

6. Γνωρίζω αρκετά για διάφορες 

τεχνολογίες γενικά (Schmidt et al., 2009) 

Δεν ταιριάζει Χ 

7. Έχω τις απαραίτητες τεχνικές 

δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιώ την 

τεχνολογία γενικά (Schmidt et al., 2009) 

 1.Κατοχή τεχνικών δεξιοτήτων 

για χρήση τεχνολογίας για 

υλοποίηση μη προσαρμοστικού 

μαθήματος στην πλατφόρμα 

LAMS-αριθμός και είδος 

εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται 

8. Έχω αρκετές ευκαιρίες ώστε να 

εργάζομαι με/χρησιμοποιώ διαφορετικές 

τεχνολογίες γενικά (Schmidt et al., 2009) 

Δεν ταιριάζει X 

9. Μπορώ να αναζητώ πληροφορίες 

(κείμενο, εικόνες, Video, προσομοιώσεις 

κ.λπ) στο WEB σχετικές με το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας μου 

(Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

 2. Ικανότητα αναζήτησης και 

επιλογής πληροφοριών (κείμενο, 

εικόνες, Video, προσομοιώσεις 

κ.λπ) στο WEB μέσω μηχανών 

αναζήτησης σχετικών με το 

περιεχόμενο του μαθήματος 10. Μπορώ να επιλέγω τις κατάλληλες 

πληροφορίες από το WEB για να βρίσκω 

κατάλληλες πηγές για τους μαθητές μου 

(Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

 

11. Μπορώ να χρησιμοποιώ με ευχέρεια  
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τις μηχανές αναζήτησης (Παπανικολάου & 

Γουλή, 2013) 

12. Μπορώ να κατασκευάζω μαθησιακά 

αντικείμενα αξιοποιώντας διάφορα Web 

2.0 εργαλεία και να τα ενσωματώνω στα 

σενάριά μου (Παπανικολάου & Γουλή, 

2013) 

 3. Δυνατότητα κατασκευής 

μαθησιακών αντικειμένων με 

αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων 

Web 2.0 που ενσωματώνονται 

στα εκπαιδευτικά σενάρια  

-Αναφορά εργαλείων Web 2.0 

13. Μπορώ να συμμετέχω σε forum στο 

WEB (Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

 4. Ικανότητα επιλογής και 

χρήσης ποικιλίας ψηφιακών 

εργαλείων για την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού σεναρίου 

 

14. Μπορώ να σχεδιάζω σενάρια σε ένα 

wiki ή σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 

όπως το INSPIREus (Παπανικολάου & 

Γουλή, 2013) 

 

15. Μπορώ να χρησιμοποιώ μία 

πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

(π.χ. Elearn) (Παπανικολάου & Γουλή, 

2013) 

 

 

Γνώση του αντικειμένου (ΓΑ)- CONTENT KNOWLEDGE: (CK)  

Αρχική ερώτηση ερωτηματολογίου προσαρμογή Αναδιατύπωση κριτηρίου 

16. Έχω την ικανότητα να αποφασίζω για 

το σκοπό και τους στόχους των εννοιών 

που θα διδάξω (Παπανικολάου & Γουλή, 

2013) 

 5. Ικανότητα απόφασης για το 

σκοπό και τους στόχους των 

εννοιών που θα διδαχθούν στο 

εκπαιδευτικό σενάριο 

17. Έχω την ικανότητα να σχεδιάζω τη 

σειρά με την οποία θα διδάξω τις έννοιες 

μέσα στην τάξη μου (Παπανικολάου & 

Γουλή, 2013) 

 6. Ικανότητα σχεδίασης της 

σειράς με την οποία θα 

διδαχθούν οι έννοιες μέσα στο 

εκπαιδευτικό σενάριο  

- Έχω επαρκή γνώση του συγκεκριμένου 

γνωστικού αντικειμένου  (Schmidt et al., 

2009) 

 7. Επαρκής γνώση του 

συγκεκριμένου γνωστικού 

αντικειμένου και ικανότητα 

χρήσης του ιδιαίτερου τρόπου 

σκέψης της επιστήμης του 

γνωστικού αντικειμένου 

(μεθοδολογία) 

-Μπορώ να χρησιμοποιώ τον ιδιαίτερο 

τρόπο σκέψης της επιστήμης του 

γνωστικού αντικειμένου (μεθοδολογία) 

(Schmidt et al., 2009) 

 

-Διαθέτω διαφορετικούς τρόπους και 

τεχνικές για να αναπτύσσω την 

κατανόηση μου για το γνωστικό 

αντικείμενο 

 8. Γνώση διαφορετικών τρόπων 

και τεχνικών για την ανάπτυξη 

της κατανόησης για το γνωστικό 

του εκπαιδευτικού σεναρίου 
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(Schmidt et al., 2009)       

 

Παιδαγωγική γνώση- PEDAGOGICAL KNOWLEDGE  (PK) 

Αρχική ερώτηση ερωτηματολογίου προσαρμογή Αναδιατύπωση κριτηρίου 

18. Γνωρίζω πως να αξιολογώ την 

επίδοση των μαθητών μου  

(Schmidt et al., 2009) 

 9. Γνώση-ικανότητα 

αξιολόγησης επίδοσης μαθητών 

και ικανότητα αξιολόγησης 

επίδοσης εκπαιδευόμενων με 

διαφορετικούς τρόπους 

19.  Μπορώ να αξιολογώ την επίδοση 

των μαθητών με διαφορετικούς τρόπους  

(Schmidt et al., 2009) 

 

20. Πιστεύω ότι θα μπορώ στο μέλλον να 

προσαρμόζω τη διδασκαλία μου σε αυτά 

που καταλαβαίνουν οι μαθητές ή σε αυτά 

που δεν καταλαβαίνουν (Schmidt et al., 

2009; Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

 10. Ικανότητα προσαρμογής 

διδασκαλίας σε αυτά που 

καταλαβαίνουν οι 

εκπαιδευόμενοι-συμμετέχοντες 

ή σε αυτά που δεν 

καταλαβαίνουν/ 

γνωστικό επίπεδο 

21. Πιστεύω ότι θα μπορώ στο μέλλον να 

προσαρμόσω το στυλ της διδασκαλίας 

μου ανάλογα με τους μαθητές μου 

(Schmidt et al., 2009; Παπανικολάου & 

Γουλή, 2013) 

 11. Ικανότητα προσαρμογής 

στυλ της διδασκαλίας ανάλογα 

με τους εκπαιδευόμενους-

συμμετεχόντων 

(προσαρμοστικότητα και 

προσαρμοσιμότητα) 

-μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για την 

υλοποίησή τους 

22. Πιστεύω ότι θα είμαι σε θέση να 

χρησιμοποιώ ένα μεγάλο εύρος 

εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία 

μου (π.χ. εργασία σε ομάδες, εισήγηση, 

διερευνήσεις, επίλυση προβλήματος, 

μελέτες περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, 

πρακτικές ασκήσεις κ.λπ) 

(Schmidt et al., 2009; Παπανικολάου & 

Γουλή, 2013) 

 12.Ικανότητα χρήσης ένα 

μεγάλου εύρους εκπαιδευτικών 

τεχνικών στη διδασκαλία του 

εκπαιδευτικού σεναρίου (π.χ. 

εργασία σε ομάδες, εισήγηση, 

διερευνήσεις, επίλυση 

προβλήματος, μελέτες 

περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, 

πρακτικές ασκήσεις κ.λπ) 

23. Γνωρίζω στο γνωστικό μου 

αντικείμενο τις έννοιες που μπορεί να 

δυσκολεύουν τους μαθητές στην 

κατανόηση καθώς και τις παρανοήσεις 

που έχουν (Schmidt et al, 2009; 

 13. Εντοπισμός στο γνωστικό 

αντικείμενο των εννοιών που 

μπορεί να δυσκολεύουν τους 

εκπαιδευόμενους-

συμμετέχοντες στην κατανόηση 
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Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

24. Πιστεύω ότι θα είμαι σε θέση να  

οργανώνω και να διαχειρίζομαι την τάξη 

μου (Schmidt et al, 2009; Παπανικολάου 

& Γουλή, 2013) 

Δεν ταιριάζει X 

25. Για τη διδασκαλία μου μπορώ να 

ορίζω στόχους σε επίπεδο γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων που θα 

προσπαθήσω να επιτευχθούν 

(Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

 14. Ικανότητα ορισμού στόχων 

σε επίπεδο γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων που θα 

γίνει προσπάθεια να 

επιτευχθούν 

 
 
Παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE PCK 

Αρχική ερώτηση ερωτηματολογίου προσαρμογή Αναδιατύπωση κριτηρίου 

26. Στο πλαίσιο του γνωστικού μου 

αντικειμένου, μπορώ να επιλέγω 

αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις 

και τεχνικές με στόχο την εμπλοκή και 

ενεργοποίηση των μαθητών και την 

ενίσχυση της μάθησής τους  

(Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

 15. Στο πλαίσιο του γνωστικού 

αντικειμένου όπου σχεδιάζεται 

το εκπαιδευτικό σενάριο, η 

διδασκαλία γίνεται με χρήση των 

κατάλληλων διδακτικών 

προσεγγίσεων και τεχνικών με 

στόχο την εμπλοκή και 

ενεργοποίηση των μαθητών και 

την ενίσχυση της μαθησιακής 

διαδικασίας (π.χ. εργασία σε 

ομάδες, εισήγηση, διερευνήσεις, 

επίλυση προβλήματος, μελέτες 

περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, 

πρακτικές ασκήσεις κ.λπ) 

27. Στο πλαίσιο του γνωστικού μου 

αντικειμένου, μπορώ να χρησιμοποιώ στη 

διδασκαλία μου τις κατάλληλες διδακτικές 

προσεγγίσεις και τεχνικές με στόχο την 

εμπλοκή και ενεργοποίηση των μαθητών 

και την ενίσχυση της μαθησιακής 

διαδικασίας (π.χ. εργασία σε ομάδες, 

εισήγηση, διερευνήσεις, επίλυση 

προβλήματος, μελέτες περίπτωσης, 

παίξιμο ρόλων, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ) 

(Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

 

- Γνωρίζω πώς να επιλέγω 

αποτελεσματικές διδακτικές 

προσεγγίσεις-τεχνικές που μπορούν να 

κατευθύνουν τη σκέψη/κατανόηση 

(student thinking) και τη μάθηση στο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 

(Schmidt et al., 2009) 

 

28. Στο πλαίσιο του γνωστικού μου ενοποίηση με Χ 
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αντικειμένου, πιστεύω ότι κατά τη 

διδασκαλία μου θα βοηθάω τους μαθητές 

μου στις δύσκολες έννοιες και στις 

παρανοήσεις που μπορεί να έχουν 

(Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

κριτήριο 13) 

 

29. Στο πλαίσιο του γνωστικού μου 

αντικειμένου, μπορώ να οργανώνω τη 

διδασκαλία μου με βάση την επίτευξη των 

στόχων που έχω ορίσει (Παπανικολάου & 

Γουλή, 2013) 

 17. Στο πλαίσιο του γνωστικού 

αντικειμένου όπου σχεδιάζεται 

το εκπαιδευτικό σενάριο, γίνεται 

οργάνωση της διδασκαλίας με 

βάση την επίτευξη των στόχων 

που έχουν οριστεί 

-ύπαρξη δραστηριοτήτων για 

κάθε στόχο που έχει οριστεί 

 

Τεχνολογική γνώση αντικειμένου - Technological content knowledge (TCK) 

Αρχική ερώτηση ερωτηματολογίου προσαρμογή Αναδιατύπωση κριτηρίου 

30. Γνωρίζω τεχνολογίες που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο 

διδασκαλίας του γνωστικού μου 

αντικειμένου (Παπανικολάου & Γουλή, 

2013) 

Δεν ταιριάζει-

κριτήριο πολύ 

γενικό  

χ 

- Γνωρίζω για τις τεχνολογίες που μπορώ 

να χρησιμοποιήσω για την κατανόηση και 

για την πρακτική άσκηση στο γνωστικό 

αντικείμενο 

(Schmidt et al., 2009) 

 18. Γνώση των τεχνολογιών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την κατανόηση και για την 

πρακτική άσκηση στο γνωστικό 

αντικείμενο που έχει επιλεγεί για 

το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 

σεναρίου 

31. Από τις τεχνολογίες που γνωρίζω, 

μπορώ να εκτιμήσω και να επιλέξω αυτές 

που μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές στην κατανόηση εννοιών στο 

γνωστικό μου αντικείμενο (Παπανικολάου 

& Γουλή, 2013) 

 19. Από τις τεχνολογίες που 

γνωρίζει ο σχεδιαστής του 

εκπαιδευτικού σεναρίου, γίνεται 

εκτίμηση και επιλογή αυτών που 

μπορούν να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευόμενους στην 

κατανόηση εννοιών από το 

γνωστικό αντικείμενο 

 

Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση Technological pedagogical knowledge (TPK) 

Αρχική ερώτηση ερωτηματολογίου προσαρμογή Αναδιατύπωση κριτηρίου 

32. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας μου,  20. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας 
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πιστεύω ότι θα μπορώ να επιλέγω 

τεχνολογίες που εμπλουτίζουν τις 

διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθώ  

(Schmidt et al., 2009) 

του εκπαιδευτικού σεναρίου, 

γίνεται επιλογή των τεχνολογιών 

που εμπλουτίζουν τις διδακτικές 

προσεγγίσεις που 

ακολουθούνται και που 

ενισχύουν τη μάθηση, κατά την 

υλοποίηση του μαθήματος στο 

LAMS 

 

33. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας μου, 

πιστεύω ότι θα μπορώ να επιλέγω 

τεχνολογίες που ενισχύουν τη μάθηση  

(Schmidt et al., 2009) 

 

34. Τα μαθήματα εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας με βοήθησαν να 

προβληματιστώ για το πώς οι τεχνολογίες 

μπορούν να επηρεάσουν τις διδακτικές 

προσεγγίσεις που ακολουθώ μέσα στην 

τάξη (Schmidt et al., 2009) 

Δεν ταιριάζει X 

35. Σκέπτομαι κριτικά για το πώς θα 

χρησιμοποιήσω τις τεχνολογίες μέσα 

στην τάξη μου (Schmidt et al., 2009) 

Πολύ γενικό Χ 

36. Μπορώ να προσαρμόσω τη χρήση 

των τεχνολογιών (τις οποίες μαθαίνω) 

στο πλαίσιο διαφορετικών διδακτικών 

δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων 

(Schmidt et al., 2009)  

 

 21. Ικανότητα προσαρμογής της 

χρήσης των τεχνολογιών στο 

πλαίσιο διαφορετικών 

διδακτικών δραστηριοτήτων και 

προσεγγίσεων  

 
 
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου (ΤΠΓΑ) Technological pedagogical 

content knowledge (TPCK) 

Αρχική ερώτηση ερωτηματολογίου προσαρμογή Αναδιατύπωση κριτηρίου 

37. Πιστεύω ότι θα είμαι σε θέση να 

διδάξω τις έννοιες του γνωστικού μου 

αντικειμένου συνδυάζοντας εναλλακτικές 

τεχνολογίες και διδακτικές 

προσεγγίσεις/τεχνικές  

(Schmidt et al., 2009)  

 22. Ικανότητα διδασκαλίας των 

εννοιών του γνωστικού 

αντικειμένου συνδυάζοντας 

εναλλακτικές τεχνολογίες και 

διδακτικές προσεγγίσεις/τεχνικές 

για την ενίσχυση της μάθησης  

 38. Πιστεύω ότι θα είμαι σε θέση να 

επιλέξω τεχνολογίες για να τις 

χρησιμοποιήσω στη διδασκαλία μου ώστε 

να ενισχύσω αυτό που διδάσκω, τον 

τρόπο που το διδάσκω και αυτό που 

 



 72 

τελικά μαθαίνουν οι μαθητές (Schmidt et 

al., 2009) 

39. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας μου 

πιστεύω ότι θα είμαι σε θέση να 

χρησιμοποιήσω στρατηγικές που 

συνδυάζουν το περιεχόμενο του 

γνωστικού μου αντικειμένου, τεχνολογίες 

και διδακτικές προσεγγίσεις που έμαθα 

στο πλαίσιο των μαθημάτων (Schmidt et 

al., 2009; Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 23. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

του εκπαιδευτικού σεναρίου, 

γίνεται χρήση στρατηγικών που 

συνδυάζουν το περιεχόμενο του 

γνωστικού αντικειμένου που 

διδάσκεται, των τεχνολογιών και 

διδακτικών προσεγγίσεων που 

διδάχθηκαν στο μάθημα 

Εκπαίδευση από Απόσταση 

40. Μπορώ να επιλέξω τεχνολογίες που 

εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του 

μαθήματός μου στο πλαίσιο μιας 

διδασκαλίας (Schmidt et al., 2009) 

 24. Ικανότητα επιλογής 

τεχνολογιών που εμπλουτίζουν 

το περιεχόμενο του μαθήματός 

στο πλαίσιο της διδασκαλίας του 

εκπαιδευτικού σεναρίου 

41. Έχω τις ικανότητες να ανταποκριθώ 

θετικά στις απαιτήσεις μιας διδασκαλίας 

μέσω ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος (π.χ. Ε-learn, INSPIREus) 

(Παπανικολάου & Γουλή, 2013) 

 

Πολύ γενικό 

Χ 

-Μπορώ να αναλάβω ηγετικό ρόλο στο 

να βοηθήσω τους άλλους να συντονίσουν 

τη χρήση του περιεχομένου, των 

τεχνολογιών και των παιδαγωγικών 

τεχνικών στο σχολείου που διδάσκω/στην 

περιοχή μου (Schmidt et al., 2009)  

 

Δεν ταιριάζει χ 

 

Τα κριτήρια που επιλέγονται από τα αρχικά ερωτηματολόγια των Schmidt et al., 

(2009) και των Παπανικολάου & Γουλή, (2013), για την ανάλυση των μη προσαρμοστικών και 

των προσαρμοστικών μαθημάτων όπως διαμορφώνονται τελικά είναι τα ακόλουθα: 

 

Τεχνολογική Γνώση 

1.Κατοχή τεχνικών δεξιοτήτων για χρήση τεχνολογίας για υλοποίηση μη προσαρμοστικού 

μαθήματος στην πλατφόρμα LAMS-αριθμός και είδος εργαλείων που χρησιμοποιούνται. 

2. Ικανότητα αναζήτησης και επιλογής πληροφοριών (κείμενο, εικόνες, Video, 

προσομοιώσεις κ.λπ) στο WEB μέσω μηχανών αναζήτησης σχετικών με το περιεχόμενο 

του μαθήματος. 
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3. Δυνατότητα κατασκευής μαθησιακών αντικειμένων με αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων 

Web 2.0 που ενσωματώνονται στα εκπαιδευτικά σενάρια: Αναφορά εργαλείων Web 2.0 

4. Ικανότητα επιλογής και χρήσης ποικιλίας ψηφιακών εργαλείων για την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού σεναρίου. 

 

Γνώση του Αντικειμένου 

5. Ικανότητα απόφασης για το σκοπό και τους στόχους των εννοιών που θα διδαχθούν στο 

εκπαιδευτικό σενάριο. 

6. Ικανότητα σχεδίασης της σειράς με την οποία θα διδαχθούν οι έννοιες μέσα στο 

εκπαιδευτικό σενάριο. 

7. Επαρκής γνώση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου και ικανότητα χρήσης του 

ιδιαίτερου τρόπου σκέψης της επιστήμης του γνωστικού αντικειμένου (μεθοδολογία). 

8. Γνώση διαφορετικών τρόπων και τεχνικών για την ανάπτυξη της κατανόησης για το 

γνωστικό του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

 

Παιδαγωγική γνώση 

9. Γνώση-ικανότητα αξιολόγησης επίδοσης μαθητών και ικανότητα αξιολόγησης επίδοσης 

εκπαιδευόμενων με διαφορετικούς τρόπους. 

10. Ικανότητα προσαρμογής διδασκαλίας σε αυτά που καταλαβαίνουν οι εκπαιδευόμενοι-

συμμετέχοντες ή σε αυτά που δεν καταλαβαίνουν/ 

γνωστικό επίπεδο. 

11. Ικανότητα προσαρμογής στυλ της διδασκαλίας ανάλογα με τους εκπαιδευόμενους-

συμμετεχόντων (προσαρμοστικότητα και προσαρμοσιμότητα) -μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για την υλοποίησή τους. 

12.Ικανότητα χρήσης ένα μεγάλου εύρους εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδασκαλία του 

εκπαιδευτικού σεναρίου (π.χ. εργασία σε ομάδες, εισήγηση, διερευνήσεις, επίλυση 

προβλήματος, μελέτες περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ). 

13. Εντοπισμός στο γνωστικό αντικείμενο των εννοιών που μπορεί να δυσκολεύουν τους 

εκπαιδευόμενους-συμμετέχοντες στην κατανόηση.  

14. Ικανότητα ορισμού στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα 

γίνει προσπάθεια να επιτευχθούν. 

Παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου 

15. Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου όπου σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό σενάριο, η 

διδασκαλία γίνεται με χρήση των κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων και τεχνικών με 

στόχο την εμπλοκή και ενεργοποίηση των μαθητών και την ενίσχυση της μαθησιακής 

διαδικασίας (π.χ. εργασία σε ομάδες, εισήγηση, διερευνήσεις, επίλυση προβλήματος, μελέτες 

περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ). 

16. Ενοποίηση με κριτήριο 15. 
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17. Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου όπου σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό σενάριο, 

γίνεται οργάνωση της διδασκαλίας με βάση την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί 

-ύπαρξη δραστηριοτήτων για κάθε στόχο που έχει οριστεί. 

 

Τεχνολογική γνώση αντικειμένου 

18. Γνώση των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση και για 

την πρακτική άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο που έχει επιλεγεί για το σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού σεναρίου. 

19. Από τις τεχνολογίες που γνωρίζει ο σχεδιαστής του εκπαιδευτικού σεναρίου, γίνεται 

εκτίμηση και επιλογή αυτών που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους στην 

κατανόηση εννοιών από το γνωστικό αντικείμενο. 

 

Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση 

20. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού σεναρίου, γίνεται επιλογή των 

τεχνολογιών που εμπλουτίζουν τις διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται και που 

ενισχύουν τη μάθηση, κατά την υλοποίηση του μη προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS. 

21. Ικανότητα προσαρμογής της χρήσης των τεχνολογιών στο πλαίσιο διαφορετικών 

διδακτικών δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων. 

 

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου 

 22. Ικανότητα διδασκαλίας των εννοιών του γνωστικού αντικειμένου συνδυάζοντας 

εναλλακτικές τεχνολογίες και διδακτικές προσεγγίσεις/τεχνικές για την ενίσχυση της 

μάθησης. 

23. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού σεναρίου, γίνεται χρήση στρατηγικών 

που συνδυάζουν το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται, των 

τεχνολογιών και διδακτικών προσεγγίσεων που διδάχθηκαν στο μάθημα Εκπαίδευση 

από Απόσταση. 

24. Ικανότητα επιλογής τεχνολογιών που εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του μαθήματός 

στο πλαίσιο της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

 

Στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν στο 

μάθημα Εκπαίδευση από Απόσταση με βάση τo θεωρητικό πλαίσιο του TPACK- Πλαίσιο της 

Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης του Αντικειμένου (ΤΠΓΑ). Η ανάλυση πραγματοποιείται 

αρχικά ανάμεσα στη μη προσαρμοστική και στην προσαρμοστική φάση των εργασιών με 

βάση τα κριτήρια που επιλέχθηκαν από τα παραπάνω ερωτηματολόγια, και στη συνέχεια 

μεταξύ των προσαρμοστικών μαθημάτων με τη διερεύνηση των τρόπων υλοποίησης των 

προσαρμοστικών μαθημάτων. 

Τα μαθήματα που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος Εκπαίδευση από 

Απόσταση αξιολογήθηκαν με βάση αυτά τα κριτήρια στη βάση μίας πενταβάθμιας κλίμακας 

ανάλογα με το βαθμό στον οποίο ικανοποιούν το κάθε κριτήριο, σε συνεργασία με τους 
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επιβλέποντες καθηγητές. Συνεπώς η αξιολόγηση των εργασιών γίνεται με βάση το βαθμό 

στον οποίο τηρείται το κάθε κριτήριο με τη χρήση της παρακάτω κλίμακας: 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Ικανοποιητικά Πολύ 

ικανοποιητικά 

     

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάστηκαν το πλαίσιο της έρευνας, τα δεδομένα της 

έρευνας (τα είδη των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος 

Εκπαίδευση από Απόσταση) και το πλαίσιο ανάλυσης δεδομένων (ο τρόπος προσαρμογής 

των αρχικών ερωτηματολογίων διάγνωσης του TPACK σε κριτήρια αξιολόγησης). Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση των μαθημάτων που δημιουργήθηκαν και τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Από τα μαθήματα που δημιουργήθηκαν αξιολογήθηκαν τα μη 

προσαρμοστικά μαθήματα που σχεδιάστηκαν (δραστηριότητα 2-Φάση Α), και τα 

προσαρμοστικά μαθήματα (δραστηριότητα 4 και 5)
23

. 

 

                                                 
23

 Βλέπε Κεφάλαιο 2  εργασίας. 
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Κεφάλαιο 3 : Αποτελέσματα 

 
Το Κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μη προσαρμοστικών και των 

προσαρμοστικών μαθημάτων με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του TPACK. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης του TPACK είναι τα κριτήρια που προσδιορίστηκαν από την προσαρμογή των 

αρχικών κριτηρίων των Schmidt et al., (2009) και των Παπανικολάου & Γουλή (2013). Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πλήρης ανάλυση των πινάκων αξιολόγησης για τα 

μαθήματα 1 και 9, καθώς και μία σύνοψη για όλα τα μαθήματα μεταξύ των ομοιοτήτων 

ανάμεσα στις δύο εκδόσεις (του μη προσαρμοστικού και του προσαρμοστικού μαθήματος), 

ως τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για την υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλοντα 

ηλεκτρονικής μάθησης και συγκεκριμένα στο LAMS. Γίνεται επίσης παρουσίαση των 

διαφορών μεταξύ των δύο εκδόσεων, συγκεκριμένα των επιπλέον δραστηριοτήτων και 

τρόπων υλοποίησης της προσαρμογής, από τα οποία προκύπτουν οι τρόποι υλοποίησης της 

προσαρμογής στο χρήση και στα χαρακτηριστικά του. Οι πλήρεις πίνακες της ανάλυσης με 

βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του TPACK που προέκυψαν από την προσαρμογή των 

κριτηρίων των Schmidt et al. (2009) βρίσκονται στο παράρτημα. Το δεύτερο μέρος των 

αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την περιγραφική και ποσοτική ανάλυση μεταξύ 

προσαρμοστικών μαθημάτων με βάση κριτήρια τα αξιολόγησης.  

 
3.1.1  Ανάλυση ανάμεσα στη μη προσαρμοστική και στην προσαρμοστική έκδοση 
μαθημάτων 
 

1. Θέμα μαθήματος: Λειτουργικά συστήματα (διαχείριση διεργασιών)  

Τίτλος μαθήματος: Λειτουργικά συστήματα (Η διαχείριση των διεργασιών) 

 

Περιγραφή μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη 

Διαχείριση Διεργασιών που γίνεται στον τομέα των Λειτουργικών Συστημάτων. Μία σημαντική 

εργασία του λειτουργικού συστήματος είναι η κατανομή των πόρων του υπολογιστή στις 

διεργασίες του συστήματος. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως διαχείριση διεργασιών και το 

μάθημα αυτό ασχολείται με τους μηχανισμούς πίσω από αυτή τη λειτουργία. Οι βασικές 

ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 1. Εισαγωγή, 2. Έρευνα, 3. Ανάκληση:  τι γίνεται 

στον υπολογιστή όταν εκτελούνται δύο προγράμματα ταυτόχρονα;, το πρόβλημα του μάγειρα 

με τις πολλές παραγγελίες, Η διαχείριση των διεργασιών από το λειτουργικό σύστημα, 4. 

Εφαρμογή: ο χρονοπρογραμματισμός στην πραγματική ζωή, παραδείγματα από τους 

υπολογιστές, η χρήση του χρονοπρογραμματισμού στην κουζίνα, χρονοπρογραμματισμός 

διεργασιών με βάση τη σειρά άφιξης (first come first served), 5. Εφαρμογή: ποια είναι η 

επόμενη διεργασία που θα εκτελεστεί στην ΚΜΕ, Αναμονή στο συνεργείο, Σύγκριση των 

αλγόριθμων χρονοπρογραμματισμού first come first served και shortest job first, 

6.Αναζήτηση: χρονοπρογραμματισμός κυκλικής αναφοράς (round robin), Σύγκριση των 

αλγόριθμων χρονοπρογραμματισμού first come first served και shortest job first, 7. Συζήτηση-

ανακεφαλαίωση, 8. Αξιολόγηση 
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Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: χρήση θεωρητικών εργαλείων των Honey & 

Mumford, από τον κύκλο μάθησης του Kolb και διάγνωση γνωστικού επιπέδου, χρήση 

θεωρητικών εργαλείων από ηλεκτρονική πλατφόρμα INSPIRE -κατηγοριοποίηση ασκήσεων 

 

Για το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο δείγμα της ανάλυσης 

αναφορικά με όλες τις κατηγορίες γνώσης του TPACK 

Τεχνολογική γνώση 

Κριτήρια για μη προσαρμοστική 

φάση/ Α φάση  

Κριτήρια για προσαρμοστική φάση/ 

Β Φάση  

1. Κατοχή τεχνικών δεξιοτήτων για 

χρήση τεχνολογίας για υλοποίηση μη 

προσαρμοστικού μαθήματος στην 

πλατφόρμα LAMS-αριθμός και είδος 

εργαλείων που χρησιμοποιούνται:
24

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: Ικανοποιητικά (19 

εργαλεία) 

 

Χρήση εργαλείων δραστηριοτήτων 

-Πληροφόρησης: πίνακα ανακοινώσεων 

(πλήθος εργαλείων: 9),  

- ομαδικών δραστηριοτήτων:  

συνομιλία και επισκόπηση (πλήθος 

εργαλείων: 1) 

Ανατροφοδότησης: έρευνα (1) 

Αξιολόγησης: αξιολόγηση (1) 

Χρήση εργαλείων ροής:  

-διαχείρισης: ομαδοποίηση (1), 

διακλάδωση (4), πύλη (1), δραστηριότητα 

υποστήριξης (1) [Αξιολόγησης: υποβολή 

αρχείου και Συνεργασίας: 

συζήτηση/forum] 

 

 

Κατοχή τεχνικών δεξιοτήτων για χρήση 

τεχνολογίας για υλοποίηση προσαρμοστικού 

μαθήματος στην πλατφόρμα LAMS-αριθμός και 

είδος δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται: 

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ ικανοποιητικά (33 

εργαλεία) 

 

Χρήση εργαλείων δραστηριοτήτων 

-Πληροφόρησης: πίνακα ανακοινώσεων (πλήθος 

εργαλείων: 15),  

- ομαδικών δραστηριοτήτων: συνομιλία και 

επισκόπηση (πλήθος εργαλείων: 1) 

Αξιολόγησης: αξιολόγηση (2) 

Χρήση εργαλείων ροής:  

-διαχείρισης: ομαδοποίηση (5), διακλάδωση (7), 

πύλη (1), δραστηριότητα υποστήριξης (1) 

[Αξιολόγησης: υποβολή αρχείου και Συνεργασίας: 

συζήτηση/forum] 

 

-Οι εσωτερικές διακλαδώσεις ανά γνωστικό 

επίπεδο του εκπαιδευομένου αποτελούνται από 

επιπλέον δραστηριότητες:  

εργαλεία αξιολόγησης: ερωτήσεις και απαντήσεις 

(1) και πίνακα ανακοινώσεων (5) 

 

-Υπάρχει προαιρετική ενότητα που αποτελείται 

                                                 
24

 Βλέπε οδηγό για εργαλεία LAMS., από την ιστοσελίδα 

http://lamspilot.eap.gr:8180/lams//www/public/File/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE

%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B%CE

%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_LAMS_v.2.4.pdf ) 

 

http://lamspilot.eap.gr:8180/lams/www/public/File/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_LAMS_v.2.4.pdf
http://lamspilot.eap.gr:8180/lams/www/public/File/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_LAMS_v.2.4.pdf
http://lamspilot.eap.gr:8180/lams/www/public/File/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_LAMS_v.2.4.pdf
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από εργαλεία πληροφόρησης: πίνακας 

ανακοινώσεων (15), εργαλεία ροής: πύλη και 

εργαλείο αξιολόγησης: αξιολόγηση (1) 

2. Ικανότητα αναζήτησης και επιλογής 

πληροφοριών (κείμενο, εικόνες, Video, 

προσομοιώσεις κ.λπ) στο WEB μέσω 

μηχανών αναζήτησης σχετικών με το 

περιεχόμενο του μαθήματος 

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

(παραπομπή σε 12 εξωτερικές πηγές) 

 

-παροχή οδηγιών και παραπομπή σε 

πηγές στο διαδίκτυο όταν 

χρησιμοποιούνται άλλα μέσα (πχ. 

οδηγίες εγκατάστασης εξωτερικών 

προγραμμάτων όπως java) 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης 

προσαρμοστικού μαθήματος στην πλατφόρμα 

LAMS 

Αξιολόγηση κριτηρίου: Ικανοποιητικά 

(παραπομπή σε 12 εξωτερικές πηγές) 

 

-Παραπομπή σε εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο 

-Παραπομπή σε εξωτερική ιστοσελίδα για 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

-τεχνολογία php για εξαγωγή αποτελεσμάτων από 

ερωτηματολόγιο διάγνωσης μαθησιακού στυλ και 

γράφημα παρουσίασης σκορ σε κάθε μαθησιακό 

στυλ στη σελίδα αποτελεσμάτων  

3. Δυνατότητα κατασκευής 

μαθησιακών αντικειμένων με 

αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων Web 

2.0 που ενσωματώνονται στα 

εκπαιδευτικά σενάρια  

-Αναφορά εργαλείων Web 2.0 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: καθόλου 

 

-Δεν γίνεται χρήση εργαλείων web 2.0 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης 

προσαρμοστικού μαθήματος στην πλατφόρμα 

LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

 

-Υλοποίηση δραστηριοτήτων σε hot potatoes και 

kubbu  

4. Ικανότητα επιλογής και χρήσης 

ποικιλίας ψηφιακών εργαλείων για την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-Γίνεται χρήση των παρακάτω εργαλείων: 

ερωτηματολόγιο για προσδιορισμό 

μαθησιακού στυλ, ερωτήσεις για 

προσδιορισμό υποβάθρου και επιπέδου 

του εκπαιδευόμενου στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο, chat, forum, ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής με 

Δεν αλλάζει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-επίσημο ερωτηματολόγιο 80 ερωτήσεων των 

Honey & Mumford μεταφρασμένου στα ελληνικά 

από εξωτερική ιστοσελίδα
25

 

-τεχνολογία php για εξαγωγή αποτελεσμάτων από 

ερωτηματολόγιο διάγνωσης μαθησιακού στυλ και 

γράφημα παρουσίασης σκορ σε κάθε μαθησιακό 

στυλ στη σελίδα αποτελεσμάτων  

- χρήση εργαλείων web 2.0 για αύξηση της 

                                                 
25

 (http://cgi.di.uoa.gr/~grad1099/LearningStyle.php) 
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ανατροφοδότηση, επιλογή υποβολής 

αρχείου, χρήση εικόνων και πινάκων, 

java εφαρμογή που οπτικοποιεί 

αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού 

διεργασιών, παραπομπή σε εξωτερικές 

πηγές 

-δεν περιλαμβάνονται πολυμεσικά 

στοιχεία  

αλληλεπίδρασης: όπως quiz στο hot potatoes και 

στο Kubbu, εφαρμογές java 

-Χρήση εξωτερικών πηγών  

 

 

 

 

Γνώση του Αντικειμένου (CK) 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για μη 

προσαρμοστική φάση/ Α φάση 

εργασιών 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση/ Β φάση εργασιών 

5. Ικανότητα απόφασης για το σκοπό και 

τους στόχους των εννοιών που θα 

διδαχθούν στο εκπαιδευτικό σενάριο  

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Παρατίθεται μέρος της τεκμηρίωσης: 

«στην εισαγωγή παρατίθενται οι στόχοι 

του μαθήματος»,  

«Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη 

της ενότητας θα είστε σε θέση να: 

Αναγνωρίζετε τις διαφορετικές 

καταστάσεις των διεργασιών. 

Εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ των 

ουρών αναμονής και ετοιμότητας. 

Εξηγήσετε τη λειτουργία του 

χρονοπρογραμματιστή διεργασιών. 

Ιεραρχήσετε τους διαφορετικούς 

αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού 

διεργασιών.  

Επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα 

του χρονοπρογραμματιστή διεργασιών» 

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Παρατίθεται μέρος της τεκμηρίωσης: 

«Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη της 

ενότητας θα είστε σε θέση να: Αναγνωρίζετε τις 

διαφορετικές καταστάσεις των διεργασιών. 

    Εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ των ουρών 

αναμονής και ετοιμότητας. 

    Εξηγήσετε τη λειτουργία του 

χρονοπρογραμματιστή διεργασιών. 

    Ιεραρχήσετε τους διαφορετικούς αλγόριθμους 

χρονοπρογραμματισμού διεργασιών. 

    Επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα του 

χρονοπρογραμματιστή διεργασιών». 

6. Ικανότητα σχεδίασης της σειράς με 

την οποία θα διδαχθούν οι έννοιες μέσα 

στο εκπαιδευτικό σενάριο  

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ 

ικανοποιητικά 

 

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ ικανοποιητικά 

 

- ανάλογα με το μαθησιακό στυλ και το γνωστικό 

επίπεδο των συμμετεχόντων αλλάζει η σειρά 

εκπόνησης των δραστηριοτήτων 
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- ανάλογα με το μαθησιακό στυλ αλλάζει 

η σειρά εκπόνησης των δραστηριοτήτων 

7. Επαρκής γνώση του συγκεκριμένου 

γνωστικού αντικειμένου και ικανότητα 

χρήσης του ιδιαίτερου τρόπου σκέψης 

της επιστήμης του γνωστικού 

αντικειμένου (μεθοδολογία) 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Προχωρημένη ανάλυση, αρκετά τεχνικό 

αντικείμενο 

Αναφέρεται το επίπεδο δυσκολίας του 

μαθήματος στην εισαγωγή: 

«Μέσο, απαιτείται στοιχειώδης θεωρητική 

γνώση  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

(Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) και 

χρήσης του φυλλομετρητή (πιθανώς να 

χρειαστεί να εγκαταστήσετε την java)» 

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

Προχωρημένη ανάλυση, αρκετά τεχνικό 

αντικείμενο 

 Αναφέρεται το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος 

στην εισαγωγή: 

«Μέσο, απαιτείται στοιχειώδης θεωρητική γνώση  

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρική Μονάδα 

Επεξεργασίας) και χρήσης του φυλλομετρητή 

(πιθανώς να χρειαστεί να εγκαταστήσετε την 

java)» 

8. Γνώση διαφορετικών τρόπων και 

τεχνικών για την ανάπτυξη της 

κατανόησης για το γνωστικό του 

εκπαιδευτικού σεναρίου 

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

-χρήση διαφορετικών ειδών 

δραστηριοτήτων (κυρίως δραστηριότητες 

αφομοίωσης και λίγες δραστηριότητες 

εφαρμογής), χωρίς όμως να είναι η 

ποικιλία μεγάλη 

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

 

-χρήση διαφορετικών ειδών δραστηριοτήτων 

(κυρίως δραστηριότητες αφομοίωσης και λίγες 

δραστηριότητες εφαρμογής),  

- προσθήκη περαιτέρω εργαλείων web 2.0 για 

αύξηση αλληλεπίδρασης 

 

Παιδαγωγική Γνώση (PK)  

Αναδιατύπωση κριτηρίου για μη 

προσαρμοστική φάση/Α φάση 

εργασιών 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση/ β φάση εργασιών 

9. Γνώση-ικανότητα αξιολόγησης 

επίδοσης μαθητών και ικανότητα 

αξιολόγησης επίδοσης εκπαιδευόμενων 

με διαφορετικούς τρόπους  

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-Υπάρχουν ερωτήσεις προσδιορισμού του 



 81 

 

-Υπάρχουν ερωτήσεις προσδιορισμού 

του επιπέδου των συμμετεχόντων, 

ερωτήσεις αξιολόγησης και 

αυτοαξιολόγησης της επίδοσης 

επιπέδου γνώσης των συμμετεχόντων, ερωτήσεις 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης της επίδοσης 

10. Ικανότητα προσαρμογής 

διδασκαλίας σε αυτά που καταλαβαίνουν 

οι εκπαιδευόμενοι-συμμετέχοντες ή σε 

αυτά που δεν καταλαβαίνουν/ 

γνωστικό επίπεδο  

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-υπάρχει έρευνα για να αναγνωριστεί το 

υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων 

Ικανότητα προσαρμογής διδασκαλίας σε αυτά 

που καταλαβαίνουν οι εκπαιδευόμενοι-

συμμετέχοντες ή σε αυτά που δεν 

καταλαβαίνουν/προσαρμογή σε γνωστικό επίπεδο 

εκπαιδευομένων-συμμετεχόντων 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-Διάγνωση γνωστικού επίπεδου (αρχάριοι, 

προχωρημένοι) και ύπαρξη περαιτέρω υλικού για 

τους προχωρημένους  

- ελεύθερη επιλογή επιπέδου γνώσεων 

11. Ικανότητα προσαρμογής στυλ της 

διδασκαλίας ανάλογα με τους 

εκπαιδευόμενους-συμμετεχόντων 

(προσαρμοστικότητα και 

προσαρμοσιμότητα) 

-μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για 

την υλοποίησή τους 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ 

ικανοποιητικά 

 

Ήδη από τη μη προσαρμοστική φάση 

υπάρχει: 

«Προσαρμογή σε μαθησιακό στυλ 

εκπαιδευόμενου κατά τα πρότυπα του 

INSPIRE και χρήση κατηγοριοποίησης 

των Honey & Mumford, έτσι ανάλογα με 

το στυλ που επιλέγει ότι του ταιριάζει ο 

εκπαιδευόμενος (ακτιβιστής, 

αναστοχαστικός, θεωρητικός, 

πραγματιστής) να ακολουθούνται 4 

διαφορετικές διακλαδώσεις» 

(απόσπασμα από την τεκμηρίωση) 

 

Ικανότητα προσαρμογής στυλ της διδασκαλίας 

ανάλογα με το μαθησιακό στυλ, το γνωστικό 

επίπεδο και τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευόμενων-συμμετεχόντων 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ ικανοποιητικά 

 

- χρήση θεωρητικών εργαλείων από ηλεκτρονική 

πλατφόρμα INSPIRE (κατηγοριοποίηση ασκήσεων 

ως εξής: ασκήσεις ανάκλησης, εφαρμογής και 

αναζήτησης) 

-χρήση θεωρητικών εργαλείων από 

κατηγοριοποίηση μαθησιακών στυλ των Honey & 

Mumford (ακτιβιστής, πραγματιστής, 

αναστοχαστικός και θεωρητικός) 

-χρήση θεωρητικών εργαλείων από τον κύκλο 

μάθησης του  Kolb με βάση τον οποίο διακρίνονται 

4 στυλ μάθησης: ακτιβιστής, αναστοχαστικός, 

θεωρητικός, πραγματιστής 

- ομαδοποίηση με βάση δύο μαθησιακά στυλ 

(θεωρητικός- αναστοχαστικός και ακτιβιστής-

πραγματιστής) διότι τα μαθησιακά στυλ μοιάζουν 

σε διάφορα στοιχεία 

- διάγνωση γνωστικού επιπέδου εκπαιδευόμενου 
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Υλοποίηση 2 διαφορετικών μονοπατιών 

προσανατολισμένων σε θεωρία και 

πράξη 

(αρχάριου, προχωρημένοι) 

-στοιχεία προσαρμοσιμότητας συστήματος σε 

επιλογές εκπαιδευόμενου: το μαθησιακό στυλ και 

το επίπεδο γνώσης  που προκύπτει από το 

σύστημα είναι προτεινόμενο και όχι δεσμευτικό 

12.Ικανότητα χρήσης ένα μεγάλου 

εύρους εκπαιδευτικών τεχνικών στη 

διδασκαλία του εκπαιδευτικού σεναρίου 

(π.χ. εργασία σε ομάδες, εισήγηση, 

διερευνήσεις, επίλυση προβλήματος, 

μελέτες περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, 

πρακτικές ασκήσεις κ.λπ) 

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

Σχετικά μικρή ποικιλία: ασκήσεις 

συμπλήρωσης κενών, μελέτες 

περίπτωσης, αυτοαξιολόγηση με 

ανατροφοδότηση, παραδείγματα, chat, 

forum 

-δεν υπάρχουν πολλές ομαδικές 

δραστηριότητες 

Δεν αλλάζει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

 

 

Σχετικά μικρή ποικιλία: ασκήσεις συμπλήρωσης 

κενών, μελέτες περίπτωσης, αυτοαξιολόγηση με 

ανατροφοδότηση, παραδείγματα 

-δεν υπάρχουν πολλές ομαδικές δραστηριότητες 

-προσθήκη δραστηριοτήτων (quiz, 

δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί με 

εργαλεία web 2.0, και προαιρετικής ενότητας) 

13. Εντοπισμός στο γνωστικό αντικείμενο 

των εννοιών που μπορεί να 

δυσκολεύουν τους εκπαιδευόμενους 

στην κατανόηση  

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

-από την εισαγωγή του μαθήματος 

αναφέρεται το επίπεδο δυσκολίας «Μέσο, 

απαιτείται στοιχειώδης θεωρητική γνώση  

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κεντρική 

Μονάδα Επεξεργασίας) και χρήσης του 

φυλλομετρητή (πιθανώς να χρειαστεί να 

εγκαταστήσετε την java)» 

-Στην τεκμηρίωση αναφέρεται ότι το 

εκπαιδευτικό υλικό «επεξηγεί δύσκολα 

σημεία και έννοιες (χρήση σχημάτων 

όταν μία καινούργια έννοια 

παρουσιάζεται)», ωστόσο δεν υπάρχει 

διατύπωση των δυσκολιών που θα 

Δεν αλλάζει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

 

 

-από την εισαγωγή του μαθήματος αναφέρεται το 

επίπεδο δυσκολίας «Μέσο, απαιτείται στοιχειώδης 

θεωρητική γνώση  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

(Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) και χρήσης του 

φυλλομετρητή (πιθανώς να χρειαστεί να 

εγκαταστήσετε την java)» 

-Στην τεκμηρίωση αναφέρεται ότι το εκπαιδευτικό 

υλικό «επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες 

(χρήση σχημάτων όταν μία καινούργια έννοια 

παρουσιάζεται)», ωστόσο δεν υπάρχει διατύπωση 

των δυσκολιών που θα συναντήσει ο 

εκπαιδευόμενος 

-παροχή συμβουλών (tips) σε δύσκολες ασκήσεις 
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συναντήσει ο εκπαιδευόμενος 

-παροχή συμβουλών (tips) σε δύσκολες 

ασκήσεις 

 

14. Ικανότητα ορισμού στόχων σε 

επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων που θα γίνει προσπάθεια να 

επιτευχθούν 

 Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

«στην εισαγωγή παρατίθενται οι στόχοι 

του μαθήματος: 

«Προσδοκώμενα αποτελέσματα – 

διδακτικοί στόχοι 

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη της 

ενότητας θα είστε σε θέση να: 

Αναγνωρίζετε τις διαφορετικές 

καταστάσεις των διεργασιών. 

Εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ των 

ουρών αναμονής και ετοιμότητας. 

Εξηγήσετε τη λειτουργία του 

χρονοπρογραμματιστή διεργασιών. 

Ιεραρχήσετε τους διαφορετικούς 

αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού 

διεργασιών.  

Επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα 

του χρονοπρογραμματιστή διεργασιών». 

 

Δεν αλλάζει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

«στην εισαγωγή παρατίθενται οι στόχοι του 

μαθήματος» 

«Προσδοκώμενα αποτελέσματα – διδακτικοί 

στόχοι 

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη της 

ενότητας θα είστε σε θέση να: 

Αναγνωρίζετε τις διαφορετικές καταστάσεις των 

διεργασιών. 

Εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ των ουρών 

αναμονής και ετοιμότητας. 

Εξηγήσετε τη λειτουργία του 

χρονοπρογραμματιστή διεργασιών. 

Ιεραρχήσετε τους διαφορετικούς αλγόριθμους 

χρονοπρογραμματισμού διεργασιών.  

Επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα του 

χρονοπρογραμματιστή διεργασιών». 

- δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση των στόχων 

που να σχετίζονται με την προσαρμοστική έκδοση 

 

 

 

Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου (PCK) 

Αναδιατύπωση κριτηρίου 

για μη προσαρμοστική φάση 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση 

15. Στο πλαίσιο του γνωστικού 

αντικειμένου όπου σχεδιάζεται το 

εκπαιδευτικό σενάριο, η διδασκαλία 

γίνεται με χρήση των κατάλληλων 

διδακτικών προσεγγίσεων και 

τεχνικών με στόχο την εμπλοκή και 

ενεργοποίηση των μαθητών και την 

ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας 

(π.χ. εργασία σε ομάδες, εισήγηση, 

Δεν αλλάξει κριτήριο 

 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 
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διερευνήσεις, επίλυση προβλήματος, 

μελέτες περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, 

πρακτικές ασκήσεις κ.λπ) 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-Παράθεση αποσπάσματος μέσα από την 

τεκμηρίωση: «υποστηρίζει την ενεργητική 

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων μέσα 

από την αξιοποίηση εμπειριών και 

γνώσεων που έχουν αποκτήσει 

(παρατίθενται μελέτες περίπτωσης και 

αντιστοίχιση με καταστάσεις από την 

πραγματική ζωή)» 

-Ύπαρξη πολλών παραδειγμάτων 

-Εκπαιδευτική προσέγγιση αναλογίας 

(παράδειγμα με μάγειρα σε διαχείριση 

διεργασιών) 

-Δραστηριότητες συζήτησης 

-Ύπαρξη πολλών μελετών περίπτωσης 

- chat, forum 

 

 

 

 

 

 

-Ύπαρξη πολλών παραδειγμάτων και μελετών 

περίπτωσης 

-Εκπαιδευτική προσέγγιση αναλογίας (παράδειγμα 

με μάγειρα σε διαχείριση διεργασιών) 

-Δραστηριότητες συζήτησης/forum και chat 

 

17. Στο πλαίσιο του γνωστικού 

αντικειμένου όπου σχεδιάζεται το 

εκπαιδευτικό σενάριο, γίνεται οργάνωση 

της διδασκαλίας με βάση την επίτευξη 

των στόχων που έχουν οριστεί 

-ύπαρξη δραστηριοτήτων για κάθε στόχο 

που έχει οριστεί (αφομοίωσης, 

διαχείρισης πληροφορίας, 

προσαρμοστική-εξατομικευμένη, 

επικοινωνιακή, παραγωγική εμπειρική) 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

«Προσδοκώμενα αποτελέσματα – 
διδακτικοί στόχοι: 

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη 
της ενότητας θα είστε σε θέση να: 

 Αναγνωρίζετε τις διαφορετικές 
καταστάσεις των διεργασιών 
(δραστηριότητες αφομοίωσης, 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

«Προσδοκώμενα αποτελέσματα – διδακτικοί 
στόχοι: 

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη της 
ενότητας θα είστε σε θέση να: 

 Αναγνωρίζετε τις διαφορετικές 
καταστάσεις των διεργασιών 
(δραστηριότητες αφομοίωσης, ανάγνωση 
κειμένων και προσθήκη δραστηριότητας 
εφαρμογής-quiz) 

 Εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ των 
ουρών αναμονής και ετοιμότητας 
(δραστηριότητες αφομοίωσης-
παραδείγματα- και εφαρμογής –
συμπλήρωσης κενών με προσθήκη drop 
down menu). 

 Εξηγήσετε τη λειτουργία του 
χρονοπρογραμματιστή διεργασιών 
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ανάγνωση κειμένων) 

 Εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ 
των ουρών αναμονής και 
ετοιμότητας (δραστηριότητες 
αφομοίωσης-παραδείγματα- και 
εφαρμογής –συμπλήρωσης 
κενών). 

 Εξηγήσετε τη λειτουργία του 
χρονοπρογραμματιστή 
διεργασιών (δραστηριότητες 
αφομοίωσης-παραδείγματα). 

 Ιεραρχήσετε τους διαφορετικούς 
αλγόριθμους 
χρονοπρογραμματισμού 
διεργασιών (δραστηριότητες 
αφομοίωσης και εφαρμογής).  

 Επαληθεύσετε την 
αποτελεσματικότητα του 
χρονοπρογραμματιστή 
διεργασιών» (δραστηριότητες 
αφομοίωσης και εφαρμογής-
υλοποίηση με εφαρμογή java). 

-Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται 

δραστηριότητες εμπειρικού τύπου: 

δραστηριότητες που ανακαλούν 

προηγούμενη γνώση και εμπειρία στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο, εφαρμογές και 

ασκήσεις, πειραματισμός, πρόταση 

λύσης,  

δραστηριότητες αφομοίωσης: ανάγνωση, 

παροχή υλικού και αναζήτηση, 

ανακεφαλαίωση, παροχή 

συμπληρωματικών πηγών και 

βιβλιογραφίας 

δραστηριότητες διαχείρισης 

πληροφορίας:  

συλλογή πληροφοριών 

επικοινωνιακή δραστηριότητα: 

συζήτηση/chat και forum 

(δραστηριότητες αφομοίωσης-
παραδείγματα). 

 Ιεραρχήσετε τους διαφορετικούς 
αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού 
διεργασιών (δραστηριότητες αφομοίωσης 
και εφαρμογής).  

 Επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα 
του χρονοπρογραμματιστή διεργασιών» 
(δραστηριότητες αφομοίωσης και 
εφαρμογής-υλοποίηση με εφαρμογή java, 
προσθήκη δραστηριοτήτων με web 2.0). 

 

 

-Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται δραστηριότητες 

εμπειρικού τύπου: δραστηριότητες που ανακαλούν 

προηγούμενη γνώση και εμπειρία στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο, εφαρμογές και 

ασκήσεις, πειραματισμός, πρόταση λύσης,  

δραστηριότητες αφομοίωσης ανάγνωση, παροχή 

υλικού και αναζήτηση, ανακεφαλαίωση, παροχή 

συμπληρωματικών πηγών και βιβλιογραφίας  

δραστηριότητες διαχείρισης πληροφορίας:  

συλλογή πληροφοριών 

επικοινωνιακή δραστηριότητα: συζήτηση/chat και 

forum 

 

 

Τεχνολογική Γνώση του αντικειμένου (TCK) 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για μη 

προσαρμοστική φάση 

 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση 

18. Γνώση των τεχνολογιών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 
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κατανόηση και για την πρακτική 

άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο 

που έχει επιλεγεί για το σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού σεναρίου 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Eπιλογή τεχνολογιών και εργαλείων 

κυρίως μέσα από τα εργαλεία του LAMS 

με την  

- χρήση java εφαρμογής που οπτικοποιεί 

αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού 

διεργασιών 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ ικανοποιητικά 

 

 

 

 

Eπιλογή τεχνολογιών και εργαλείων κυρίως μέσα 

από τα εργαλεία του LAMS  

- χρήση java εφαρμογής που οπτικοποιεί 

αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού διεργασιών 

-προσθήκη δραστηριοτήτων web 2.0 

 

19. Από τις τεχνολογίες που γνωρίζει ο 

σχεδιαστής του εκπαιδευτικού σεναρίου, 

γίνεται εκτίμηση και επιλογή αυτών 

που μπορούν να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευόμενους στην κατανόηση 

εννοιών από το γνωστικό αντικείμενο  

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Eπιλογή τεχνολογιών και εργαλείων 

κυρίως μέσα από τα εργαλεία του LAMS  

-χρήση  java εφαρμογής που οπτικοποιεί 

αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού 

διεργασιών 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ ικανοποιητικά 

 

 

 

Eπιλογή τεχνολογιών και εργαλείων κυρίως μέσα 

από τα εργαλεία του LAMS  

- χρήση java εφαρμογής που οπτικοποιεί 

αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού διεργασιών 

-προσθήκη δραστηριοτήτων web 2.0 

 

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση (TPK) 

Αναδιατύπωση κριτηρίου μη για 

προσαρμοστική φάση 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση 

20. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του 

εκπαιδευτικού σεναρίου, γίνεται επιλογή 

των τεχνολογιών που εμπλουτίζουν 

τις διδακτικές προσεγγίσεις που 

ακολουθούνται και που ενισχύουν τη 

μάθηση, κατά την υλοποίηση του μη 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

-Προβλέπεται η διενέργεια συζήτησης 

(chat) μετά την ολοκλήρωση ορισμένων 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

 

 

 

 

-Προβλέπεται η διενέργεια συζήτησης (chat) μετά 

την ολοκλήρωση ορισμένων δραστηριοτήτων (με 
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δραστηριοτήτων (με συγχρονισμό των 

συμμετεχόντων με τη χρήση του 

εργαλείου Πύλη του LAMS) 

-forum σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας 

συγχρονισμό των συμμετεχόντων με τη χρήση του 

εργαλείου Πύλη του LAMS) 

-forum σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας 

21. Ικανότητα προσαρμογής της 

χρήσης των τεχνολογιών στο πλαίσιο 

διαφορετικών διδακτικών 

δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων  

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Προσθήκη διάστασης προσαρμογής στο 

γνωστικό στυλ με τη χρήση εργαλείων 

διακλαδώσεων και ομαδοποιήσεων στο 

LAMS 

 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Προσθήκη περισσοτέρων εργαλείων web 2.0 για 

αύξηση της αλληλεπίδρασης με τον 

εκπαιδευόμενο. 

Προσθήκη διάστασης προσαρμοστικότητας στο 

γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων (αρχάριοι 

και προχωρημένοι) και διαστάσεων 

προσαρμοστικότητας (δυνατότητα επιλογής 

μαθησιακού στυλ πριν από κάθε ομάδα 

δραστηριοτήτων) 

 

Τεχνολογική και Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου (TPACK) 

Αναδιατύπωση κριτηρίου μη για 

προσαρμοστική φάση  

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση 

22. Ικανότητα διδασκαλίας των εννοιών 

του γνωστικού αντικειμένου 

συνδυάζοντας εναλλακτικές 

τεχνολογίες και διδακτικές 

προσεγγίσεις/τεχνικές για την ενίσχυση 

της μάθησης 

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

Σε περιορισμένο βαθμό (λίγα εργαλεία 

εκτός από τα εργαλεία που παρέχει το 

ίδιο το LAMS, μικρή ποικιλία 

εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, 

ικανοποιητική γνώση αντικειμένου) 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

Σε ικανοποιητικό βαθμό  

-υπάρχουν δραστηριότητες από διαφορετικές 

κατηγορίες, χρήση θεωρητικών εργαλείων από 

ηλεκτρονική πλατφόρμα INSPIRE 

(κατηγοριοποίηση ασκήσεων ως εξής: ασκήσεις 

ανάκλησης, εφαρμογής και αναζήτησης) και 

χρήση ορισμένων εναλλακτικών διδακτικών 

τεχνικών (forum/chat),  

-χρήση εργαλείων που παρέχονται από το LAMS 

και περισσοτέρων εργαλείων web 2.0, 

-ικανοποιητική γνώση του αντικειμένου 

23. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 
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εκπαιδευτικού σεναρίου, γίνεται χρήση 

στρατηγικών που συνδυάζουν το 

περιεχόμενο του γνωστικού 

αντικειμένου που διδάσκεται, των 

τεχνολογιών και διδακτικών 

προσεγγίσεων που διδάχθηκαν στο 

μάθημα Εκπαίδευση από Απόσταση 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-Σε ικανοποιητικό βαθμό (υπάρχουν 

δραστηριότητες από διαφορετικές 

κατηγορίες, χρήση αρχών συγγραφής 

υλικού για εκπαίδευση από απόσταση, 

χρήση σχεδόν αποκλειστικά εργαλείων 

που παρέχονται από το LAMS, 

ικανοποιητική γνώση του αντικειμένου) 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

-Σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, υπάρχει 

εμπλουτισμός του σεναρίου με στοιχεία 

προσαρμοσιμότητας και προσαρμοστικότητας, 

παρότι το μάθημα από την πρώτη φάση ήταν ήδη 

προσαρμοστικό, 

- Σχεδιασμός του μαθήματος με βάση της αρχές 

αξιολόγησης υλικού για Εκπαίδευση από 

Απόσταση 

-Επιπλέον υπάρχει περαιτέρω προσθήκη 

εργαλείων web 2.0 με σκοπό την αύξηση της 

αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου με το υλικό 

-χρήση ορισμένων εναλλακτικών διδακτικών 

τεχνικών (forum/chat),  

24. Ικανότητα επιλογής τεχνολογιών 

που εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του 

μαθήματός στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

-Χρήση αρχικά σχεδόν αποκλειστικά 

εργαλείων που παρέχονται από το 

LAMS, χρήση ορισμένων τεχνολογιών 

και τεχνικών για αύξηση της 

αλληλεπίδρασης (forum/συζήτηση) 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

 

-Περαιτέρω προσθήκη εργαλείων web 2.0 με 

σκοπό την αύξηση της αλληλεπίδρασης του 

εκπαιδευόμενου με το υλικό 

-χρήση θεωρητικών εργαλείων από ηλεκτρονική 

πλατφόρμα INSPIRE (κατηγοριοποίηση ασκήσεων 

ως εξής: ασκήσεις ανάκλησης, εφαρμογής και 

αναζήτησης) 

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: στη δεύτερη έκδοση χρησιμοποιούνται περισσότερα 

εργαλεία από τις κατηγορίες εργαλείων πληροφόρησης (εργαλείο πίνακα ανακοινώσεων 1 

εργαλείο) και πολύ περισσότερα εργαλεία ροής (εργαλεία διακλαδώσεων και 

ομαδοποιήσεων). Έχει προστεθεί επίσης προαιρετική ενότητα με δραστηριότητες. Στη 

δεύτερη ενότητα έχει προστεθεί επίσης και η χρήση ορισμένων εργαλείων web 2.0 

(Υλοποίηση δραστηριοτήτων σε hot potatoes και kubbu). Γίνεται παροχή επιπλέον υλικού σε 

εκπαιδευόμενους με προχωρημένο επίπεδο, ωστόσο υπάρχει και ελεύθερη επιλογή του 

επιπέδου γνώσεων. Γίνεται κατηγοριοποίηση ασκήσεων ως εξής: ασκήσεις ανάκλησης, 

εφαρμογής και αναζήτησης. Στη δεύτερη φάση γίνεται τελικά ομαδοποίηση με βάση δύο 

μαθησιακά στυλ.  
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Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: Η αναφορά σε αριθμό εξωτερικών πηγών και στις δύο 

φάσεις δεν αλλάζει. Και στις δύο φάσεις δεν περιλαμβάνονται πολλές δραστηριότητες με 

πολυμεσικό υλικό. Χρησιμοποιείται το εργαλείο της πύλης για συγχρονισμό πριν από μία 

συνεργατική δραστηριότητα. Υπάρχει στην προσαρμοστική φάση διάγνωση του γνωστικού 

επιπέδου των συμμετεχόντων. Και στις δύο εκδόσεις των μαθημάτων γίνεται χρήση της 

τεχνολογίας java για την οπτικοποίηση ενός αλγορίθμου (κατηγορία τεχνολογικής γνώσης του 

αντικειμένου). Οι στόχοι του μαθήματος δεν διαφοροποιούνται ανάμεσα στις δύο εκδόσεις. Οι 

κύριες κατηγορίες δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται είναι οι δραστηριότητες 

αφομοίωσης και εφαρμογής. Υπάρχει αλλαγή της σειράς της παρουσίασης του υλικού 

ωστόσο υπάρχει ελεύθερη πλοήγηση στο υλικό (κατηγορία παιδαγωγικής γνώσης). 

Υπάρχουν λίγες ομαδικές δραστηριότητες: chat, forum. Δεν υπάρχει αναφορά σε δύσκολες 

έννοιες. Χρήση πολλών παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης. 

 
 

2. Θέμα μαθήματος: Εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης 

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη 
 
Περιγραφή μαθήματος: Το θέμα του μαθήματος είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται 

ευφυής συμπεριφορά με τη χρήση υπολογιστικών μέσων στο πλαίσιο της Επιστήμης των 

Υπολογιστών, δηλαδή του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το θέμα παρουσιάζεται από 

θεωρητική σκοπιά, γιατί συνδυάζει πολλά πεδία των μαθηματικών προσπαθώντας να 

απαντήσει σε θεωρητικά ερωτήματα, και από πρακτική σκοπιά γιατί οι αλγόριθμοι, οι 

τεχνολογίες και τα συστήματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης 

χρησιμοποιούνται σε πολλές περιοχές, από τα οικονομικά και την εκπαίδευση έως τον 

Παγκόσμιο Ιστό και την ψυχαγωγία (απόσπασμα από την εισαγωγή του μαθήματος). Οι 

ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 

Εισαγωγή (Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη)- Διερευνητικές ερωτήσεις προς τον χρήστη 

(Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη) ΙΙ. Ενότητα 1-Μέρος Α (Βασικές Έννοιες & Ευφυείς 

πράκτορες), Μέρος Β (Τυπική αναπαράσταση γνώσης), Πόροι Ενότητας 1, Ερωτήσεις προς 

τον χρήστη, ΙΙ. Ενότητα 2: Μέρος Α (Λογική Πρώτης Τάξης), Ερωτήσεις προς τον χρήστη, 

Μέρος Β (Λεξιλόγιο γνώσης), Μέρος Γ (Λογική Πρώτης Τάξης – Σημασιολογία), Ερωτήσεις 

προς τον χρήστη, Μέρος Δ (Λογική Πρώτης Τάξης – Επίλογος), Πόροι Ενότητας 2, ΙΙΙ. 

Ενότητα 3, Μέρος Α (Συλλογιστική στην Προτασιακή Λογική), Μέρος Β (Ανάλυση στη Λογική 

Πρώτης Τάξης & Παράδειγμα) Ερωτήσεις προς τον χρήστη, Μέρος Γ (Εξαγωγή απαντήσεων 

σε ΛΠΤ), Ερωτήσεις προς τον χρήστη, Μέρος Δ (Δισεπιλυσιμότητα στην ΛΠΤ), Πόροι 

Ενότητας 3, Εργασία προς εκτέλεση, Ομαδοποίηση, Συνομιλία συμμετεχόντων, Επίσης 

υπάρχει forum και περιοχή για upload αρχείων εκτός αλληλουχίας. 

Μέθοδος υλοποίησης προσαρμοστικότητας: Θεωρητικά εργαλεία για διάγνωση του 

μαθησιακού στυλ με βάση το πρότυπο του Kolb, Ανάλογα με μαθησιακό στυλ, 

παρουσιάζονται με διαφορετική σειρά οι ενότητες της ύλης: Ερώτηση, Παράδειγμα, Θεωρία. 
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Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: στη δεύτερη έκδοση χρησιμοποιούνται περισσότερα 

εργαλεία κυρίως από τις κατηγορίες εργαλείων ροής (διακλάδωσης και ομαδοποίησης). 

Γίνεται προσθήκη εργαλείων web 2.0 στη δεύτερη φάση του μαθήματος. Γίνεται χρήση 

εργαλείων παρουσιάσεων. Ανάλογα με το μαθησιακό στυλ και τη βαθμολόγηση των 

επιδόσεων του εκπαιδευόμενου στις ασκήσεις αλλάζει η σειρά εκπόνησης των 

δραστηριοτήτων. Προβλέπεται βαθμολόγηση των επιδόσεων του εκπαιδευόμενου στις 

ασκήσεις και εμφάνιση υλικού με διαφορετική σειρά ανάλογα με την επίδοση. Ανάλογα με το 

μαθησιακό στυλ παρουσιάζονται με διαφορετική σειρά οι εξής τρεις ενότητες: Ερώτηση, 

Παράδειγμα, Θεωρία. Υπάρχει προαιρετικό Project:  ανάλογα με ικανότητα εκπαιδευόμενου, 

προτείνονται από το σύστημα περισσότερες ασκήσεις και ερωτήσεις στους εκπαιδευόμενους 

που θα πετύχουν καλή βαθμολογία στις απλές ασκήσεις. Ελεύθερη επιλογή μαθησιακού 

στυλ. Προσθήκη εργαλείων web 2.0: εργαλεία wordle και kubbu. 

 

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: ο εκπαιδευόμενος παραπέμπεται σε εξωτερικές πηγές 

και κείμενα. Γίνεται χρήση των ίδιων πηγών και στις δύο εκδόσεις. Γίνεται χρήση εικόνων, 

σχημάτων, και εργαλείων νοητικών χαρτών. Ο συγγραφέας του υλικού αναφέρει σαν 

δυσκολία για το σχεδιασμό των μαθημάτων στην πλατφόρμα την «αλλαγή του σχεδιασμού 

από content-centric σε activity-centric». Γίνεται χρήση των εργαλείων συνεργασίας του chat 

και του forum. Δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον εκπαιδευόμενο να αξιολογήσει ο ίδιος το  

μάθημα. Δεν υπάρχει διατύπωση των δυσκολιών που θα συναντήσει ο εκπαιδευόμενος. 

Χρήση αρχών συγγραφής υλικού για εκπαίδευση από απόσταση. 

 
 

3. Θέμα μαθήματος: Microsoft Excel 2003 – Οδηγός επιτυχίας για την πιστοποίηση 

Πληροφορικής 

Τίτλος μαθήματος: Microsoft Excel 2003 – Οδηγός επιτυχίας για την πιστοποίηση 

Πληροφορικής 

 

Περιγραφή μαθήματος: Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εκμάθηση βασικών λειτουργιών 

του προγράμματος Ms-Excel 2003. Ολοκληρώνοντας το μάθημα θα είσαι σε θέση να κάνεις 

τα εξής:Χειρίζεσαι το περιβάλλον εργασίας του Excel (γραμμές εργαλειών, βασικά μενού), 

Επεξεργάζεσαι φύλλα - βιβλία εργασιών του Excel ( δημιουργία, τροποποίηση, αποθήκευση, 

διαγραφή), Μορφοποιείς φύλλα εργασίων (αλλαγή γραμματοσειράς, μεγέθους, χρώματος, 

στοίχιση κειμένου-πίνακα), Χρησιμοποιείς τις βασικές συναρτήσεις του Excel, Εισάγεις 

απλά γραφήματα. Στην συνέχεια παρατίθεται ο οδηγός μελέτης του μαθήματος: «Στην πρώτη 

ενότητα "Εισαγωγή ", υπάρχει ο ορισμός του Excel και απλές οδηγίες για την εκκίνηση και το 

κλείσιμο του προγράμματος […] Στην δεύτερη ενότητα "Ας γνωρίσουμε το περιβάλλον του 

Excel ", παρουσιάζεται αναλυτικά το γραφικό περιβάλλον εργασίας (Γραμμές Εργαλειών, 

Μενού, Επιλογές κ.α) […] Στην τρίτη ενότητα "Μετακίνηση σε κελιά ", υπάρχουν βασικές 

οδηγίες και εντολές για την πλοήγησή σου στο φύλλο εργασίας του Excel […] Στην τέταρτη 

ενότητα "Μορφοποίηση κελιών", παρουσιάζονται οι δυνατότητες που έχουμε να αλλάξουμε τη 
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μορφή ενός πίνακα […] Στην πέμπτη ενότητα "Τύποι" και έκτη ενότητα 

"Συναρτήσεις" παρουσιάζεται το πιο σημαντικό μέρος του Excel, οι συναρτήσεις και οι τύποι 

για τις αριθμητικές πράξεις […] Στην έβδομη και τελευταία ενότητα, "Γραφήματα", υπάρχουν 

οδηγίες για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα γράφημα, αλλά και τους διαθέσιμους τύπους 

γραφήματων του Εxcel.» (απόσπασμα από την ενότητα οδηγός μελέτης του μαθήματος).  

Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: Μεθοδολογία Honey & Mumford 

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων:  χρησιμοποιούνται περισσότερα εργαλεία στη δεύτερη 

φάση με προσθήκη εργαλείων έρευνας (2), διαμοίρασης πόρων (1) και διακλαδώσεων, ενώ 

γίνεται και προσθήκη προαιρετικής ακολουθίας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται εργαλεία 

διαμοίρασης πόρων και έρευνας για τον εντοπισμό του μαθησιακού στυλ του 

εκπαιδευόμενου. Επίσης υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του υλικού ανάλογα με 

το μαθησιακό στυλ. Στη δεύτερη έκδοση προστίθενται εργαλεία web 2.0 (quiz στο hot 

potatoes, overstream). Ανάλογα με την επίδοση του εκπαιδευόμενου αλλάζει το διαθέσιμο 

υλικό που προτείνεται, ενώ προτείνονται επίσης και προαιρετικές δραστηριότητες. Όταν 

πρόκειται για εκπαιδευόμενο με υψηλό γνωστικό επίπεδο, παρέχονται περισσότερες 

δυνατότητες να επηρεάσει τη ροή του μαθήματος. Επίσης προτείνεται μία προαιρετική 

ακολουθία για εκπαιδευόμενο που θα συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία.  Το υλικό χωρίζεται 

στις ακόλουθες γνωστικές μονάδες: παραδείγματα, θεωρία ή ασκήσεις, και παρουσιάζεται με 

διαφορετική σειρά ανάλογα με το μαθησιακό στυλ του εκπαιδευόμενου.  Δίνεται η δυνατότητα 

ελεύθερης πλοήγησης στο υλικό.  

 

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: Γίνεται χρήση λίγων εξωτερικών πηγών,  πολυμεσικών 

στοιχείων (βίντεο) και εικόνων και στις δύο εκδόσεις. Γίνεται χρήση συνεργατικών εργαλείων 

(forum) στην υποστηρικτικής δραστηριότητας. Υπάρχει ερωτηματολόγιο διάγνωσης 

γνωστικού επιπέδου σε βάση 10 διαβαθμισμένες ερωτήσεις και στις δύο εκδόσεις. 

Αναφέρονται οι προαπαιτούμενες γνώσεις στην αρχή του μαθήματος. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τα εργαλεία του LAMS. Χρήση αρχών συγγραφής υλικού για 

Εκπαίδευση από Απόσταση.  

 
 

4. Θέμα μαθήματος: Εισαγωγή στον κόσμο της πληροφορικής 

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στον κόσμο της πληροφορικής, Επεξήγηση βασικών εννοιών, 

υλικό υπολογιστή και θέματα εργονομίας 

 

Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα της Εισαγωγής στην Πληροφορική έχει ως σκοπό να 

εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές έννοιες της πληροφορικής, τη δομή του υπολογιστή, 

των εφαρμογών των υπολογιστών και των βασικών αρχών του προγραμματισμού. Σύμφωνα 

με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ο εκπαιδευόμενος μετά από τη μελέτη αυτού του 

μαθήματος θα μπορεί να:  Αναγνωρίσει τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή, Χρησιμοποιεί έναν 

υπολογιστή χωρίς να επιβαρύνει την υγεία του, Αναφέρει τουλάχιστον 5 παραδείγματα 

χρήσης υπολογιστή στην καθημερινότητά του, Κατασκευάζει απλούς αλγορίθμους επίλυσης 
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προβλημάτων όπως η εύρεση της απόλυτης τιμής ενός αριθμού (απόσπασμα από εισαγωγή 

μαθήματος). 

Μέθοδος υλοποίησης προσαρμοστικότητας: τυπολογία Honey & Mumford 

Μάθημα 4: δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής της σχεδίασης όλων των δραστηριοτήτων του 

μαθήματος λόγω του ότι δεν έχει οριστεί επόπτης στο μάθημα. 

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Γίνεται χρήση περισσοτέρων εργαλείων, προστίθεται μία 

δραστηριότητα διαμοιρασμού πόρων, ένας πίνακας ανακοινώσεων για υλοποίηση μίας 

δραστηριότητας αναζήτησης με web 2.0 εργαλεία, και αρκετά εργαλεία διακλαδώσεων (στην 

αρχή του κάθε κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέγει διαφορετικό μαθησιακό στυλ). 

Τελικά γίνεται ομαδοποίηση εκπαιδευόμενων σε δύο ομάδες συγκλίνοντες – 

προσαρμοστικούς και αποκλίνοντες – αφομοιωτικούς και υλοποίηση δύο διαφορετικών 

μονοπατιών. Δίνεται τελικά η δυνατότητα επιλογής μαθησιακού στυλ. Προσθήκη 

δραστηριότητας με τη χρήση λέξεων –κλειδιών. Προσθήκη web 2.0 tagxedo και kubbu. 

 

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: Παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές πηγές, χρήση 

νοητικών χαρτών και εικόνων. Δεν υπάρχουν πολλά πολυμεσικά στοιχεία. Γίνεται χρήση των 

εργαλείων συνεργασίας της ψηφοφορίας και του forum, ύπαρξη αρκετών συνεργατικών 

δραστηριοτήτων. Τα περισσότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι εργαλεία του LAMS. 

Χρήση αρχών συγγραφής υλικού για εκπαίδευση από απόσταση.  

 
 

5. Θέμα μαθήματος: Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών 

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών 

 

Περιγραφή μαθήματος: Το θέμα του μαθήματος είναι η μελέτη των προβλημάτων 

ικανοποίησης περιορισμών. Οι στόχοι του μαθήματος είναι «Να μπορείτε να περιγράψετε 

ποια είναι αυτή η κατηγορία προβλημάτων και να αναγνωρίζετε ποια προβλήματα ανήκουν σε 

αυτήν, να μπορείτε να μοντελοποιείτε κάποια προβλήματα του πραγματικού κόσμου ως 

προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, να μπορείτε να αναφέρετε μια σειρά από βασικές 

προσεγγίσεις και τρόπους για την εύρεση λύσης σε αυτά και πιο συγκεκριμένα:  να μπορείτε 

να εφαρμόσετε οπισθοδρόμηση, πρώιμο έλεγχο και έλεγχο διατήρησης συνέπειας σε 

προβλήματα τέτοιου τύπου» (απόσπασμα από την εισαγωγή του μαθήματος) 

Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: προσδιορισμός του μαθησιακού στυλ 

σύμφωνα με τον Kolb και το ερωτηματολόγιο των Honey & Mumford και κατάτμηση του 

υλικού γνωστικές μονάδες 

Μάθημα 5: δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής όλων των δραστηριοτήτων του μαθήματος 

λόγω του ότι δεν έχει οριστεί επόπτης στο μάθημα. 

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Στην προσαρμοστική φάση έχουν προστεθεί εργαλεία 

διακλαδώσεων για την υλοποίηση των διαφορετικών μονοπατιών ανάλογα με το μαθησιακό 

στυλ, δραστηριότητες αφομοίωσης (προσθήκη περισσοτέρων παραδειγμάτων), και 

δραστηριότητες αξιολόγησης (ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών). Προσθήκη εργαλείων web 
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2.0 για επεξεργασία χαρτών και δημιουργία ερωτηματολογίου προσδιορισμού μαθησιακού 

στυλ (quikmaps, Quibble), ενώ στην πρώτη φάση δεν υπήρχαν τέτοιου είδους εργαλεία. 

Χρήση κατηγοριοποίησης μαθησιακού στυλ Honey & Mumford και κατάτμηση ύλης σε 

γνωστικές μονάδες. 

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: Χρήση εργαλείων διαμοιρασμού πόρων και αρκετών 

εξωτερικών πηγών, καθώς και χρήση συνεργατικών εργαλείων (εργαλείου forum). Γίνεται 

επίσης εκτός από το κείμενο, χρήση εικόνων και σχημάτων. Δεν προβλέπεται η διάγνωση του 

γνωστικού επιπέδου των εκπαιδευόμενων σε καμία από τις δύο εκδόσεις. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις παρέχεται ανατροφοδότηση μετά από τις απαντήσεις, ωστόσο σε άλλες δεν 

παρέχονται οι σωστές απαντήσεις αλλά δίνεται μόνο η  δυνατότητα από το σύστημα να δει 

κάποιος τις απαντήσεις των άλλων. Χρήση αρχών συγγραφής υλικού για εκπαίδευση από 

απόσταση.  

 

6. Θέμα μαθήματος: Το σκάκι από το μηδέν 

Τίτλος μαθήματος: Το σκάκι από το μηδέν 

 

Περιγραφή μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με το σκάκι. Οι συγγραφείς 

αναφέρουν ότι «Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε το 

σκάκι σε μεγαλύτερο βάθος, ξεκινώντας από τα πολύ βασικά και καταλήγοντας σε πιο 

προχωρημένα θέματα. Πιο συγκεκριμένα, θα κατανοήσετε τους κανόνες του παιχνιδιού ώστε 

να μπορείτε να παίξετε παρτίδες με οποιονδήποτε αντίπαλο και θα έχετε τη δυνατότητα να 

αναπτύξετε τη στρατηγική σας. Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε άτομα που είναι είτε αρχάριοι 

είτε αδαείς πάνω στο σκάκι» (απόσπασμα από την εισαγωγή». Στη συνέχεια παρατίθεται ο 

οδηγός μελέτης του μαθήματος «Το μάθημα αυτό αποτελείται από 5 κεφάλαια. […] 1ο 

κεφάλαιο: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να 

ξεκινήσετε μια παρτίδα σκακιού, […] 2ο κεφάλαιο: Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι 

κινήσεις των κομματιών του παιχνιδιού. […]   3ο κεφάλαιο: Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι 

ειδικές κινήσεις που έχουν μερικά κομμάτια και μπορούν να πραγματοποιηθούν κάτω από 

ορισμένες συνθήκες. […]  4ο κεφάλαιο: Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιπτώσεις 

στις οποίες το παιχνίδι τελειώνει, είτε έχοντας κάποιο νικητή είτε ισόπαλο. […] 5ο κεφάλαιο: 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι αξίες των κομματιών, οπότε θα μπορείτε να αποκτήσετε 

μια κριτική σκέψη πάνω στο παιχνίδι και να βελτιώσετε τη στρατηγική σας. […] Πρακτική 

εξάσκηση: Στο τέλος υπάρχει μια δραστηριότητα στην οποία καλείστε να παίξετε σκάκι, μέσω 

μιας διαδικτυακής εφαρμογής, με κάποιον συμμαθητή σας, καθώς και προαιρετικές ασκήσεις 

τις οποίες μπορείτε να λύσετε και να ανεβάσετε το αρχείο της λύσης στο χώρο ανεβάσματος 

αρχείων».  

Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: Διαχωρισμός εκπαιδευόμενων σε 

θεωρητικούς και πρακτικούς. Παρουσίαση διαφορετικού υλικού σε ορισμένα σημεία του 

μαθήματος ανάλογα με τον παραπάνω διαχωρισμό και παρουσίαση δραστηριοτήτων με 

διαφορετική σειρά ανάλογα με την προτίμηση των εκπαιδευόμενων. 
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Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Προσθήκη περισσότερων εργαλείων και συγκεκριμένα 

προσθήκη εργαλείων αφομοίωσης (εργαλείο πίνακα ανακοινώσεων, διαμοιρασμού πόρων) 

και εργαλείων ροής (εργαλεία διακλάδωσης). Προσθήκη εργαλείων web 2.0 στη δεύτερη 

έκδοση των μαθημάτων (spicy nodes, εφαρμογή με java, σταυρόλεξο, quiz). Χρήση 

διαδικτυακής εφαρμογής java. Στο τέλος του μαθήματος προτείνεται επιπλέον υλικό με 

δύσκολο ή εύκολο επίπεδο, ανάλογα με την επιλογή των εκπαιδευόμενων. Διαχωρισμός 

εκπαιδευόμενων σε θεωρητικούς και πρακτικούς με ελεύθερη επιλογή. Παρουσίαση 

διαφορετικού υλικού σε ορισμένα σημεία του μαθήματος ανάλογα με τον παραπάνω 

διαχωρισμό (για τους θεωρητικούς παρουσιάζονται περισσότερες πηγές, ενώ για τους 

πρακτικούς περισσότερες δραστηριότητες) και παρουσίαση δραστηριοτήτων με διαφορετική 

σειρά ανάλογα με την προτίμηση των εκπαιδευόμενων  (Προτιμάτε να κατανοείτε πρώτα 

πλήρως τη θεωρία πριν ασχοληθείτε με τις ασκήσεις;  ή Προτιμάτε περισσότερο την πρακτική 

εξάσκηση από τη θεωρητική;»). Συγκεκριμένα η προσαρμοστικότητα υλοποιείται με βάση μία 

διαφορετική προσέγγιση: τη χρήση διαφορετικών εργαλείων ανάλογα με το μαθησιακό στυλ 

(υπάρχει διακλάδωση όπου για τους θεωρητικούς παρουσιάζονται περισσότερες πηγές για 

ανάγνωση ενώ για τους πρακτικούς παρουσιάζονται πηγές σε μορφές βίντεο για τις κινήσεις 

των κομματιών).  

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: Υπάρχουν πολλές εξωτερικές πηγές και προτείνεται 

επίσης ένα διαδικτυακό παιχνίδι σκάκι για  εξάσκηση. Χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για 

τοποθέτηση κομματιών σε σκακιέρα και εξαγωγή τους με τη μορφή αρχείων εικόνων. Χρήση 

πολλών εικόνων και μελετών περίπτωσης. Αναλυτική παράθεση στόχων ανά κεφάλαιο. 

Χρήση διαφορετικών ειδών δραστηριοτήτων και πολλών παραδειγμάτων. Δεν παρατίθενται 

σε κάθε δραστηριότητα οι σωστές απαντήσεις.  Υπάρχουν προαιρετικές ασκήσεις εύκολου και 

δύσκολου επιπέδου και Forum & Περιοχή Υποβολής Αρχείων εκτός αλληλουχίας. Χρήση 

επίσης συνεργατικών εργαλείων chat και έρευνας. Χρήση αρχών συγγραφής υλικού για 

εκπαίδευση από απόσταση.  

 

 
7. Θέμα μαθήματος: Active, healthy lifestyle 

Τίτλος μαθήματος: Active, healthy lifestyle 

 

Περιγραφή μαθήματος: Σε αυτό τα μάθημα, παρουσιάζονται κάποιες κοινές παρανοήσεις 

σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και άσκηση. Επίσης παρουσιάζεται το πόσο δραστήριοι 

πρέπει να είναι οι νέοι και τίθεται το ζήτημα του πώς μπορούν οι καθηγητές φυσικής αγωγής 

να συμβάλλουν σε αυτό τον τομέα με σκοπό τη συμβολή στη δημόσια υγεία. Οι ενότητες του 

μαθήματος είναι: Μύθοι και παρανοήσεις, πόσο δραστήριοι πρέπει να είναι οι νέοι, η 

πρόκληση της αλλαγής, ενθάρρυνση της φυσικής δραστηριότητας (από την εισαγωγή του 

μαθήματος) 

Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: -  

 
 Α φάση: ατομική εργασία 
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 Β φάση: Δεν υλοποιήθηκε η προσαρμοστική φάση διότι το άτομο προσχώρησε σε άλλη 
ομάδα 

 
 

8. Θέμα μαθήματος: Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας με MatLab 

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας με MatLab 

 

Περιγραφή μαθήματος: Το θέμα του μαθήματος είναι οι τεχνικές επεξεργασίας εικόνας ως 

προς την κατωφλίωση και την αύξηση της αντίθεσης και το πως μπορούν οι τεχνικές αυτές να 

εφαρμοστούν με την βοήθεια του MatLab. Συγκεκριμένα το μάθημα επικεντρώνεται σε 2 

κομμάτια της επεξεργασίας εικόνας: τις Τεχνικές Αύξησης Αντίθεσης Εικόνας και τις Τεχνικές 

Κατωφλίωσης. 

Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: Υλοποίηση προσαρμογή με βάση την 

τυπολογία του Kolb και με τη χρήση εργαλείων διακλαδώσεων και εργαλείων ερωτήσεων και 

απαντήσεων.  Επίσης υπάρχει προσαρμογή ανάλογα με το μοντέλο δόμησης κειμένου που 

βασίζεται στη θεωρία του Kintsch. Γίνεται επίσης ανίχνευση γνωστικού επιπέδου πριν το 

μάθημα. 

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Γίνεται χρήση πολύ περισσοτέρων εργαλείων στο LAMS 

(από τα 31 στα 47 εργαλεία). Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται επιπλέον εργαλεία 

διαμοιρασμού πόρων,  εργαλεία υποβολής αρχείων, εργαλείο ερωτήσεις και απαντήσεις,  

εργαλεία πίνακα ανακοινώσεων, εργαλείο πολλαπλών επιλογών. Προσθήκη εργαλείων web 

2.0 (Kubbu). Για την υλοποίηση της προσαρμοστικότητας αναφορικά με το γνωστικό επίπεδο 

χρησιμοποιείται επιπλέον 1 εργαλείο πίνακα ανακοινώσεων σε όλα τα γνωστικά επίπεδα και 

για μέτριο ή κακό γνωστικό επίπεδο χρησιμοποιείται ένα επιπλέον εργαλείο διαμοιρασμού 

πόρων. Χρησιμοποιούνται εργαλεία πολλαπλών επιλογών για υλοποίηση ερωτηματολογίων 

μαθησιακών στυλ και εργαλεία διακλάδωσης. Ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο υπάρχει 

παρουσίαση επιπλέον υλικού και συγκεκριμένα εάν οι γνώσεις δεν είναι επαρκείς υπάρχει 

επιπλέον εισαγωγική ενότητα. Γίνεται ανίχνευση γνωστικού επιπέδου πριν το μάθημα. 

Υλοποίηση προσαρμογή με βάση την τυπολογία του Kolb και με τη χρήση εργαλείων 

διακλαδώσεων και εργαλείων ερωτήσεων και απαντήσεων.  Επίσης υπάρχει προσαρμογή 

ανάλογα με το μοντέλο δόμησης κειμένου που βασίζεται στη θεωρία του Kintsch.  

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: Παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές πηγές. Εκτενής 

χρήση εργαλείου forum, χρήση εικόνων, σχημάτων και πινάκων. Ύπαρξη ανατροφοδότησης 

μετά από δραστηριότητες. Χρήση αρχών συγγραφής υλικού για εκπαίδευση από απόσταση. 

Αναφορά επιπέδου δυσκολίας του μαθήματος. 

 

 
9. Θέμα μαθήματος: Σχεδίαση και χρήση βάσεων δεδομένων 

Τίτλος μαθήματος: Σχεδίαση και χρήση βάσεων δεδομένων 

 

Περίληψη μαθήματος:  Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στον μαθητή τον 

τρόπο Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων (Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων και Σχεσιακό 
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Μοντέλο) και την εξωτερική διάδραση που κάποιος μπορεί να έχει με αυτές με την χρήση 

επερωτήσεων. Παρατίθεται λεπτομερής οδηγός μελέτης:  

Ενότητα 1 - Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων, 1.1 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων, 1.2 

Σχεσιακό Μοντέλο, 1.3 Ποιοτική Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων, Ενότητα 2 - Χρήση Βάσεων 

Δεδομένων,  2.1 Εισαγωγή στην SQL, 2.2 Χρήση Επερωτήσεων  

Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: Για τον προσδιορισμό του μαθησιακού στυλ 

χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο των Honey & Mumford. Χωρισμός ύλης σε γνωστικές 

μονάδες και παρουσίασή τους με διαφορετική σειρά. Ανάλογα με το μαθησιακό στυλ του 

εκπαιδευόμενου παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό με διαφορετικής σειρά ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με το μαθησιακό στυλ υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στις 

δραστηριότητες που παρουσιάζονται. 

 

Για το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο δείγμα της ανάλυσης 

αναφορικά με όλες τις κατηγορίες γνώσης του TPACK. 

Τεχνολογική γνώση 

Κριτήρια για μη προσαρμοστική 

φάση/ Α φάση εργασιών 

Κριτήρια για προσαρμοστική φάση/ 

Β Φάση εργασιών 

1. Κατοχή τεχνικών δεξιοτήτων για 

χρήση τεχνολογίας για υλοποίηση μη 

προσαρμοστικού μαθήματος στην 

πλατφόρμα LAMS-αριθμός και είδος 

εργαλείων που χρησιμοποιούνται όπως 

αναφέρονται στην υποσημείωση 1): 

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ  

ικανοποιητικά (30 εργαλεία) 

 

Χρήση εργαλείων δραστηριοτήτων 

-Πληροφόρησης: πίνακα ανακοινώσεων 

(πλήθος εργαλείων: 16), διαμοίραση 

πόρων (1), επεξεργασία εικόνας (1), 

λίστα εργασιών (2) 

Ανατροφοδότησης: ερωτήσεις και 

απαντήσεις (2), συλλογή δεδομένων  (1),  

Αξιολόγησης: αξιολόγηση (3), υποβολής 

αρχείου (2), πολλαπλών επιλογών (1) 

Συνεργασίας: συζήτηση/forum (1) 

 

Χρήση εργαλείων ροής:  

-διαχείρισης: δραστηριότητα 

υποστήριξης-προαιρετική δραστηριότητα-

1. Κατοχή τεχνικών δεξιοτήτων για χρήση 

τεχνολογίας για υλοποίηση προσαρμοστικού 

μαθήματος στην πλατφόρμα LAMS-αριθμός και 

είδος δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται: 

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ ικανοποιητικά  

(45 εργαλεία, ο ακριβής αριθμός διαφοροποιείται 

ανάλογα με το μαθησιακό στυλ) 

 

Χρήση εργαλείων δραστηριοτήτων 

-Πληροφόρησης: πίνακα ανακοινώσεων (πλήθος 

εργαλείων: 14),  

Ανατροφοδότησης: συλλογή δεδομένων  (1) 

Αξιολόγησης: αξιολόγηση (1), υποβολής αρχείου 

(2), πολλαπλών επιλογών (1) 

Συνεργασίας: συζήτηση/forum (1) 

Χρήση εργαλείων ροής:  

-διαχείρισης: διακλάδωσης (6) 

δραστηριότητα υποστήριξης-προαιρετική 

δραστηριότητα-υποβολή αρχείου, συζήτηση-

forum)   

-προσαρμοστική φάση υλοποιείται με τα εξής 

εργαλεία: 

-1
η
 διακλάδωση: προαιρετική δραστηριότητα (1 
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δραστηριότητα αφομοίωσης (εργαλείο 

διαμοιρασμού πόρων)   

εργαλείο διαμοιρασμού πόρων) 

2
η
 διακλάδωση: (5 πίνακες ανακοινώσεων, 

εργαλείο επεξεργασίας εικόνας (2 εργαλεία)  και 

εργαλείο πολλαπλών επιλογών) 

3
η
: 3 πίνακες ανακοινώσεων και 1 εργαλείο 

υποβολής αρχείο και ένα εργαλείο αξιολόγησης) 

4
η
: είτε ένα μονοπάτι με εργαλεία 

ανατροφοδότησης (ψηφοφορία), πληροφόρησης 

(πίνακας ανακοινώσεων) και αξιολόγησης 

(αξιολόγηση), είτε ένα μονοπάτι με εργαλεία μόνο 

πληροφόρησης (πίνακας ανακοινώσεων) και 

αξιολόγησης (αξιολόγηση) 

5
η
: πίνακας ανακοινώσεων και λίστα εργασιών 

6
η
: έχει δύο μονοπάτια (διερευνητικός και 

επεξεργαστικός κλάδος)  και περιλαμβάνει 

ανάλογα με το μαθησιακό στυλ: είτε ένα μονοπάτι 

με εργαλεία πληροφόρησης (λίστα εργασιών) και 

αξιολόγησης (αξιολόγηση), των οποίων η σειρά 

παρουσίασης αλλάζει ανάλογα με το μαθησιακό 

στυλ 

2. Ικανότητα αναζήτησης και επιλογής 

πληροφοριών (κείμενο, εικόνες, Video, 

προσομοιώσεις κ.λπ) στο WEB μέσω 

μηχανών αναζήτησης σχετικών με το 

περιεχόμενο του μαθήματος 

Αξιολόγηση κριτηρίου: Ικανοποιητικά 

(παραπομπή σε  εξωτερικές πηγές) 

 

- παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές 

πηγές και κείμενα (παρουσιάσεις και 

κείμενα) 

-παραπομπή σε αρκετές πηγές στο 

διαδίκτυο (βίντεο σε youtube και 

Wikipedia) 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης 

προσαρμοστικού μαθήματος στην πλατφόρμα 

LAMS 

Αξιολόγηση κριτηρίου: Ικανοποιητικά 

(παραπομπή σε  εξωτερικές πηγές) 

 

- παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές πηγές και 

κείμενα (παρουσιάσεις και κείμενα) 

-παραπομπή σε αρκετές πηγές στο διαδίκτυο 

(βίντεο σε youtube και Wikipedia) 

3. Δυνατότητα κατασκευής 

μαθησιακών αντικειμένων με 

αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων Web 

2.0 που ενσωματώνονται στα 

εκπαιδευτικά σενάρια  

-Αναφορά εργαλείων Web 2.0 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης 

προσαρμοστικού μαθήματος στην πλατφόρμα 

LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου:  πολύ ικανοποιητικά 
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Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

- παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές 

πηγές στο διαδίκτυο  

-παραπομπή σε βίντεο σε youtube και 

Wikipedia 

- παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές πηγές στο 

διαδίκτυο  

-παραπομπή σε βίντεο σε youtube και Wikipedia 

- παραπομπή σε εξωτερική ιστοσελίδα όπου 

επιτρέπεται ο πειραματισμός των συμμετεχόντων 

με τη σύνταξη της SQL
26

 

-χρήση εργαλείων web 2.0 για αύξηση της 

αλληλεπιδραστικότητας: δραστηριότητα που έχει 

υλοποιηθεί σε Kubbu, χρήση slideshare, video 

-στη δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί με Kubbu 

ο εκπαιδευόμενος καλείται να αντιστοιχίσει όρους 

και ορισμούς  

4. Ικανότητα επιλογής και χρήσης 

ποικιλίας ψηφιακών εργαλείων για την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

- παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές 

πηγές και κείμενα (παρουσιάσεις και 

κείμενα) 

-παραπομπή σε αρκετές πηγές στο 

διαδίκτυο (βίντεο σε youtube και 

Wikipedia) 

-Γίνεται χρήση των παρακάτω εργαλείων: 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 

ανατροφοδότηση, επιλογής υποβολής 

αρχείου, χρήση εικόνων, σχημάτων και 

πινάκων, χρήση εργαλείων νοητικών 

χαρτών 

 

Δεν αλλάζει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

- παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές πηγές και 

κείμενα (παρουσιάσεις και κείμενα) 

-παραπομπή σε πολλές εξωτερικές πηγές στο 

διαδίκτυο 

-παραπομπή σε αρκετές πηγές στο διαδίκτυο 

(βίντεο σε youtube και Wikipedia) 

-Γίνεται χρήση των παρακάτω εργαλείων: 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 

ανατροφοδότηση, επιλογής υποβολής αρχείου, 

χρήση εικόνων, σχημάτων και πινάκων, χρήση 

εργαλείων νοητικών χαρτών 

- παραπομπή σε εξωτερική ιστοσελίδα όπου 

επιτρέπεται ο πειραματισμός των συμμετεχόντων 

με τη σύνταξη της SQL 

-χρήση εργαλείων web 2.0 για αύξηση της 

αλληλεπιδραστικότητας: δραστηριότητα που έχει 

υλοποιηθεί σε Kubbu, χρήση slideshare, video 

 

Γνώση του Αντικειμένου (CK) 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για μη 

προσαρμοστική φάση/ Α φάση 

εργασιών 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση/ Β φάση εργασιών 

                                                 
26

 http://www.w3schools.com/sql/default.asp 

 

http://www.w3schools.com/sql/default.asp


 99 

5. Ικανότητα απόφασης για το σκοπό και 

τους στόχους των εννοιών που θα 

διδαχθούν στο εκπαιδευτικό σενάριο  

Αξιολόγηση κριτηρίου:  πολύ 

ικανοποιητικά 

 

Παρατίθενται οι στόχοι και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

«Περιγραφή: Σκοπός αυτού του 

μαθήματος είναι να παρουσιάσει στον 

μαθητή τον τρόπο Σχεδίασης Βάσεων 

Δεδομένων (Μοντέλο 

Οντοτήτων/Συσχετήσεων και Σχεσιακό 

Μοντέλο) και την εξωτερική διάδραση 

που κάποιος μπορεί να έχει με αυτές με 

την χρήση επερωτήσεων. 

Ολοκληρώνοντας το μάθημα θα είσαι σε 

θέση να κάνεις τα εξής: 

 Να σχεδιάζεις το Μοντέλο 

Οντοτήτων/Συσχετίσεων μιας 

βάσης δεδομένων που σου 

ζητείται, λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκάστοτε απαιτήσεις της. 

 Να μετατρέπεις το Μοντέλο 

Οντοτήτων/Συσχετίσεων μιας 

βάσης στο αντίστοιχο Σχεσιακό 

Μοντέλο. 

 Να εκφράζεις αυτό που ζητάς 

από την βάση δεδομένων σαν 

επερώτηση. 

 Να αλληλεπιδράς με την βάση 

δεδομένων. 

Στην αρχή κάθε υποενότητας 

αναφέρονται οι στόχοι της, τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα και η 

διάρκεια ενασχόλησης του μαθητή με 

αυτήν» 

Παρουσιάζονται οι στόχοι ανά 

υποενότητα: Υποενότητα 1 «Σε αυτή την 

υποενότητα, ορίζεται το σχήμα 

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

Αξιολόγηση κριτηρίου:  πολύ ικανοποιητικά 

 

 

-Δεν υπάρχει διαφοροποίηση των στόχων από τη 

μη προσαρμοστική φάση 
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Οντοτήτων - Συσχετίσεων, η 

σημασιολογία του και η μεθοδολογία 

ανάπτυξής του.  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:  

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει, με την 

ολοκλήρωση αυτής της παραγράφου, να 

είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατανοεί 

σχεδιαγράμματα Οντοτήτων-

Συσχετίσεων». 

Υποενότητα 2: 

«Παρουσιάζεται το Σχεσιακό Μοντέλο, τα 

βασικά χαρακτηριστικά του και η 

μεθοδολογία μετάβασης από το Μοντέλο 

Οντοτήτων -Συσχετίσεων στο Σχεσιακό.  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:   

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει 

κατανοήσει σε βάθος τις βασικές έννοιες 

του σχεσιακού μοντέλου, και να είναι σε 

θέση να μετατρέπουν το μοντέλο 

Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό 

Μοντέλο και το αντίστροφο. 

Υποενότητα 3: 

«Γίνεται εισαγωγή στα βασικά 

χαρακτηριστικά ποιοτικής σχεδίασης 

βάσεων δεδομένων  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:  

Ο εκπαιδευόμενος θα  πρέπει να είναι σε 

θέση να σχεδιάζει βάσεις δεδομένων 

ποιοτικές από άποψη εννοιολογική και 

από άποψη λειτουργικότητας (ευχρηστία, 

μινιμαλισμός, ανεξαρτησία δεδομένων, 

εξάλειψη πλεονασμού)» 

Στόχος 3 « Γίνεται εισαγωγή στις 

γλώσσες επερωτήσεων σε βάσεις 

δεδομένων υψηλού επιπέδου και στην 

SQL  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:  

Παρουσιάζεται ένας οδηγός σύνταξης 

επερωτήσεων σε γλώσσα υψηλού 

επιπέδου. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει 
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να είναι σε θέση να μετατρέπει τις 

επερωτήσεις σε φυσική γλώσσα στη 

γλώσσα αυτή, και το αντίστροφο. 

 Γίνεται εισαγωγή στις γλώσσες 

επερωτήσεων σε βάσεις δεδομένων 

υψηλού επιπέδου και στην SQL 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα:  

Παρουσιάζεται ένας οδηγός σύνταξης 

επερωτήσεων σε γλώσσα υψηλού 

επιπέδου. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει 

να είναι σε θέση να μετατρέπει τις 

επερωτήσεις σε φυσική γλώσσα στη 

γλώσσα αυτή, και το αντίστροφο. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

Επανάληψη στο σύνολο της ύλης του 

μαθήματος και αξιολόγηση της γνώσεις 

που έχει αποκομίσει ο εκπαιδευόμενος 

από αυτό. 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα:  

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε 

θέση να χρησιμοποιεί με ευχέρεια 

πραγματικές ερωτήσεις σε SQL και να 

αλληλεπιδρά με βάσεις δεδομένων ώστε 

να ανακτά την πληροφορία που 

επιθυμεί.» 

6. Ικανότητα σχεδίασης της σειράς με 

την οποία θα διδαχθούν οι έννοιες μέσα 

στο εκπαιδευτικό σενάριο  

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-Ακολουθείται σειριακή παρουσίαση του 

υλικού 

 

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

- ανάλογα με το μαθησιακό στυλ του 

εκπαιδευόμενου παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό 

υλικό με διαφορετικής σειρά 

-σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με το 

μαθησιακό στυλ υπάρχουν και διαφοροποιήσεις 

στις δραστηριότητες που παρουσιάζονται 

7. Επαρκής γνώση του συγκεκριμένου 

γνωστικού αντικειμένου και ικανότητα 

χρήσης του ιδιαίτερου τρόπου σκέψης 

της επιστήμης του γνωστικού 

αντικειμένου (μεθοδολογία) 

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Προχωρημένη ανάλυση 
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Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Προχωρημένη ανάλυση 

Πολλά παραδείγματα και μελέτες 

περίπτωσης 

Αναφέρονται οι πηγές του υλικού 

Πολλά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης 

Αναφέρονται οι πηγές του υλικού 

8. Γνώση διαφορετικών τρόπων και 

τεχνικών για την ανάπτυξη της 

κατανόησης για το γνωστικό του 

εκπαιδευτικού σεναρίου 

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

-χρήση διαφορετικών ειδών 

δραστηριοτήτων 

-μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων  

- χρήση δραστηριοτήτων αξιολόγησης 

-ύπαρξη ανατροφοδότησης μετά από τις 

δραστηριότητες 

-χρήση εξωτερικών πηγών σε διαδίκτυο 

-χρήση εργαλείων web 2.0 (youtube, 

Wikipedia) 

-χρήση παραδειγμάτων και μελετών 

περίπτωσης 

-χρήση νοητικών χαρτών 

-χρήση παραγωγικών δραστηριοτήτων 

(υποβολής αρχείου)  

 

 

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

 

 

-χρήση διαφορετικών ειδών δραστηριοτήτων 

-μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων  

- χρήση δραστηριοτήτων αξιολόγησης 

-ύπαρξη ανατροφοδότησης μετά από τις 

δραστηριότητες 

-χρήση εξωτερικών πηγών σε διαδίκτυο 

-χρήση εργαλείων web 2.0 (youtube, Wikipedia) 

-χρήση παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης 

-χρήση νοητικών χαρτών 

-χρήση παραγωγικών δραστηριοτήτων (υποβολής 

αρχείου)  

-χρήση εξωτερικού συνδέσμου για πειραματισμό 

στη σύνταξη με SQL 

-χρήση εργαλείων web 2.0 για αύξηση της 

αλληλεπιδραστικότητας: kubbu, χρήση slideshare, 

video  

-χρήση εργαλείων συλλογής δεδομένων και 

ψηφοφορίας  

 

Παιδαγωγική Γνώση (PK)  

Αναδιατύπωση κριτηρίου για μη 

προσαρμοστική φάση/Α φάση 

εργασιών 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση/ β φάση εργασιών 

9. Γνώση-ικανότητα αξιολόγησης 

επίδοσης μαθητών και ικανότητα 

αξιολόγησης επίδοσης εκπαιδευόμενων 

με διαφορετικούς τρόπους  

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 
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Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

- Εργαλεία LAMS αξιολόγησης: 

αξιολόγηση (3), υποβολής αρχείου (2), 

πολλαπλών επιλογών (1) 

-ύπαρξη ανατροφοδότησης μετά από τις 

δραστηριότητες 

-Παρατίθεται απόσπασμα από την 

τεκμηρίωση «Το εκπαιδευτικό υλικό 

συνοδεύεται από ένα πλήθος από 

δραστηριότητες και τεστ αξιολόγησης 

διαφορετικού τύπου […] Για παράδειγμα, 

για να ελεγχθεί αν ο εκπαιδευόμενος 

κατανόησε θεωρητικά τις καινούριες 

έννοιες μιας διδακτικής μονάδας, 

επιλέγονται οι δραστηριότητες κλειστού 

τύπου, […] Στο στάδιο που ο 

εκπαιδευόμενος έχει κατανοήσει τις 

βασικές έννοιες και καλείται να εμβαθύνει 

περισσότερο, υπάρχουν ερωτήσεις 

κρίσεως, […] Ακόμη, όταν το ζητούμενο 

είναι ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση 

να αντιλαμβάνεται και να σχεδιάζει 

σχήματα με συγκεκριμένη 

μοντελοποίηση, τότε επιστρατεύονται 

δραστηριότητες επεξεργασίας εικόνας 

Σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος 

υποβάλει τις απαντήσεις του και λαμβάνει 

είτε τις σωστές απαντήσεις απευθείας 

από το σύστημα (αν πρόκειται για 

κλειστού τύπου ερωτήσεις), ή τις 

διορθώσεις από το διδάσκοντα (για 

ανοικτού τύπου δραστηριότητες)» 

Αναφέρονται τα εργαλεία LAMS αξιολόγησης που 

χρησιμοποιούνται: 

Αξιολόγησης: αξιολόγηση (1), υποβολής αρχείου 

(2), πολλαπλών επιλογών (1), ενώ στο εσωτερικό 

των διακλαδώσεων υπάρχουν περαιτέρω 

εργαλεία:  

-η δεύτερη διακλάδωση περιλαμβάνει 

εργαλεία αξιολόγησης (πολλαπλών επιλογών) 

η τρίτη διακλάδωση περιλαμβάνει 

εργαλεία αξιολόγησης (1 εργαλείο υποβολής 

αρχείο και ένα εργαλείο αξιολόγησης) 

η τέταρτη διακλάδωση περιλαμβάνει 

εργαλεία  αξιολόγησης (αξιολόγηση),  

-η έκτη διακλάδωση περιλαμβάνει εργαλεία 

αξιολόγησης (αξιολόγηση) 

 

-ύπαρξη ανατροφοδότησης μετά από τις 

δραστηριότητες 

-δυνατότητα του εκπαιδευόμενου να αξιολογήσει 

το μάθημα στο τέλος 

10. Ικανότητα προσαρμογής 

διδασκαλίας σε αυτά που καταλαβαίνουν 

οι εκπαιδευόμενοι-συμμετέχοντες ή σε 

αυτά που δεν καταλαβαίνουν/ 

γνωστικό επίπεδο  

Αξιολόγηση κριτηρίου: μέτρια 

 

Δεν αλλάξει το κριτήριο 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-Παράθεση αποσπάσματος από το μάθημα 

«Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο 

(Απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν ήδη κάποιες 

βασικές γνώσεις για τα χαμηλότερα στρώματα 



 104 

-Παράθεση αποσπάσματος από το 

μάθημα «Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο 

(Απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν ήδη 

κάποιες βασικές γνώσεις για τα 

χαμηλότερα στρώματα ενός συστήματος 

βάσεων δεδομένων)» 

 

ενός συστήματος βάσεων δεδομένων)» 

-στην αρχή του μαθήματος υπάρχει τεστ 

αξιολόγησης των γνώσεων των εκπαιδευόμενων. 

Σε περίπτωση που η βαθμολογία είναι κάτω από 

το 50%, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση μίας 

προαιρετικής ενότητας. Στην περίπτωση που η 

βαθμολογία είναι πάνω από 50% η παραπάνω 

δραστηριότητα είναι προαιρετική, ενώ στην 

περίπτωση που η επίδοση είναι 100%, η 

δραστηριότητα δεν εμφανίζεται καθόλου   

11. Ικανότητα προσαρμογής στυλ της 

διδασκαλίας ανάλογα με τους 

εκπαιδευόμενους-συμμετεχόντων 

(προσαρμοστικότητα και 

προσαρμοσιμότητα) 

-μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για 

την υλοποίησή τους 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: καθόλου 

 

-δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο 

Ικανότητα προσαρμογής στυλ της διδασκαλίας 

ανάλογα με το μαθησιακό στυλ, το γνωστικό 

επίπεδο και τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευόμενων-συμμετεχόντων 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-Για τον προσδιορισμό του μαθησιακού στυλ 

χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο των Honey & 

Mumford, το οποίο υλοποιείται με Quiz: 

- Ερωτηματολόγιο Honey και Mumford (80 

ερωτήσεις)
27

 

- "Rough and Ready" Ερωτηματολόγιο (24 

ερωτήσεις) 
28

» 

 - ο συμμετέχων μπορεί να επιλέξει ο ίδιος το 

μαθησιακό στυλ που θεωρεί ότι του ταιριάζει παρά 

την πρόταση του συστήματος 

-Παρατίθεται κομμάτι της τεκμηρίωσης: «το 

περιεχόμενο κάθε γνωστικής ενότητας χωρίστηκε 

σε τρία διακριτά στοιχεία: θεωρία, παράδειγμα, 

εφαρμογή. Η διάταξη των τριών αυτών στοιχείων 

μέσα στην ενότητα είναι αντίστοιχη του 

μαθησιακού τύπου που έχει επιλεχθεί». 

                                                 
27

 
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.paho.org%2FEnglish%2FAD%2FTrainingOfTrainers_ToT_Tools_LearningStyleQuestionn
aire_Eng.doc&rct=j&q=I%20have%20strong%20beliefs%20about%20what%20is%20right%2
0and%20wrong%2C%20good%20and%20bad.&ei=Ti4UTom8EISPswaI8IjrDg&usg=AFQjCN
FU3U5Sgo5sCCYKEQ1BGz36B1t-Kw&cad=rja 
28

 http://www.brainboxx.co.uk/a2_learnstyles/pages/roughandready.htm 

 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.paho.org%2FEnglish%2FAD%2FTrainingOfTrainers_ToT_Tools_LearningStyleQuestionnaire_Eng.doc&rct=j&q=I%20have%20strong%20beliefs%20about%20what%20is%20right%20and%20wrong%2C%20good%20and%20bad.&ei=Ti4UTom8EISPswaI8IjrDg&usg=AFQjCNFU3U5Sgo5sCCYKEQ1BGz36B1t-Kw&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.paho.org%2FEnglish%2FAD%2FTrainingOfTrainers_ToT_Tools_LearningStyleQuestionnaire_Eng.doc&rct=j&q=I%20have%20strong%20beliefs%20about%20what%20is%20right%20and%20wrong%2C%20good%20and%20bad.&ei=Ti4UTom8EISPswaI8IjrDg&usg=AFQjCNFU3U5Sgo5sCCYKEQ1BGz36B1t-Kw&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.paho.org%2FEnglish%2FAD%2FTrainingOfTrainers_ToT_Tools_LearningStyleQuestionnaire_Eng.doc&rct=j&q=I%20have%20strong%20beliefs%20about%20what%20is%20right%20and%20wrong%2C%20good%20and%20bad.&ei=Ti4UTom8EISPswaI8IjrDg&usg=AFQjCNFU3U5Sgo5sCCYKEQ1BGz36B1t-Kw&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.paho.org%2FEnglish%2FAD%2FTrainingOfTrainers_ToT_Tools_LearningStyleQuestionnaire_Eng.doc&rct=j&q=I%20have%20strong%20beliefs%20about%20what%20is%20right%20and%20wrong%2C%20good%20and%20bad.&ei=Ti4UTom8EISPswaI8IjrDg&usg=AFQjCNFU3U5Sgo5sCCYKEQ1BGz36B1t-Kw&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.paho.org%2FEnglish%2FAD%2FTrainingOfTrainers_ToT_Tools_LearningStyleQuestionnaire_Eng.doc&rct=j&q=I%20have%20strong%20beliefs%20about%20what%20is%20right%20and%20wrong%2C%20good%20and%20bad.&ei=Ti4UTom8EISPswaI8IjrDg&usg=AFQjCNFU3U5Sgo5sCCYKEQ1BGz36B1t-Kw&cad=rja
http://www.brainboxx.co.uk/a2_learnstyles/pages/roughandready.htm
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12.Ικανότητα χρήσης ένα μεγάλου 

εύρους εκπαιδευτικών τεχνικών στη 

διδασκαλία του εκπαιδευτικού σεναρίου 

(π.χ. εργασία σε ομάδες, εισήγηση, 

διερευνήσεις, επίλυση προβλήματος, 

μελέτες περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, 

πρακτικές ασκήσεις κ.λπ) 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητική 

 

Υπάρχει ικανοποιητική ποικιλία: 

Δραστηριότητες πολλαπλών επιλογών, 

αξιολόγησης 

Υπάρχουν δύο δραστηριότητες συλλογής 

δεδομένων- και μία δραστηριότητα 

ψηφοφορίας 

-εργαλείο συζήτησης forum 

-Υπάρχει παρότρυνση για χρήση του 

forum, παρατίθεται απόσπασμα από το 

μάθημα : «Οδηγίες/Τρόπος μελέτης αν 

αντιμετωπίσεις δυσκολίες στο μάθημα 

Αν σε οποιοδήποτε σημείο του 

μαθήματος νιώσεις ότι: 

1. δεν κατάλαβες κάτι καλά 

2. κάποια ερώτηση δεν την 

κατανοείς/σε δυσκολεύει 

3. δεν κατανοείς γιατί μια 

συγκεκριμένη απάντηση είναι η 

σωστή και όχι κάποια άλλη 

Μην διστάσεις: 

1. να επιστρέψεις στο αντίστοιχο 

κομμάτι τις θεωρίας και να το 

μελετήσεις λίγο πιο προσεκτικά 

2. να ποστάρεις στο forum του 

μαθήματος για περισσότερη 

βοήθεια. (Εφόσον έχεις 

δοκιμάσει το 1 και εξακολουθείς 

να έχεις απορίες/δυσκολίες 

κατανόησης κλπ)» 

-δεν υπάρχουν πολλές ομαδικές 

δραστηριότητες 

Δεν αλλάζει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

 

 

Υπάρχει ικανοποιητική ποικιλία: 

Δραστηριότητες πολλαπλών επιλογών, 

αξιολόγησης 

Υπάρχουν δύο δραστηριότητες συλλογής 

δεδομένων- και μία δραστηριότητα ψηφοφορίας 

-εργαλείο συζήτησης forum 

Υπάρχει παρότρυνση για χρήση του forum, 

παρατίθεται απόσπασμα από το μάθημα : 

«Οδηγίες/Τρόπος μελέτης αν αντιμετωπίσεις 

δυσκολίες στο μάθημα 

Αν σε οποιοδήποτε σημείο του μαθήματος νιώσεις 

ότι: 

1. δεν κατάλαβες κάτι καλά 

2. κάποια ερώτηση δεν την κατανοείς/σε 

δυσκολεύει 

3. δεν κατανοείς γιατί μια συγκεκριμένη 

απάντηση είναι η σωστή και όχι κάποια 

άλλη 

  

Μην διστάσεις: 

1. να επιστρέψεις στο αντίστοιχο κομμάτι τις 

θεωρίας και να το μελετήσεις λίγο πιο 

προσεκτικά 

2. να ποστάρεις στο forum του μαθήματος 

για περισσότερη βοήθεια. (Εφόσον έχεις 

δοκιμάσει το 1 και εξακολουθείς να έχεις 

απορίες/δυσκολίες κατανόησης κλπ)» 

-δεν υπάρχουν πολλές ομαδικές δραστηριότητες 

-χρήση εργαλείων web 2.0 για αύξηση της 

αλληλεπιδραστικότητας: kubbu και εξωτερική 

ιστοσελίδα για σύνταξη με τη χρήση της SQL, 

χρήση slideshare, video 
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13. Εντοπισμός στο γνωστικό αντικείμενο 

των εννοιών που μπορεί να 

δυσκολεύουν τους εκπαιδευόμενους 

στην κατανόηση  

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Παρατίθεται απόσπασμα από το μάθημα: 

«Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο 

(Απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν ήδη 

κάποιες βασικές γνώσεις για τα 

χαμηλότερα στρώματα ενός συστήματος 

βάσεων δεδομένων)» 

- Παρατίθεται μέρος από την τεκμηρίωση: 

«Μέσα στην ανατροφοδότηση που 

λαμβάνει ο συμμετέχων υπάρχουν 

τονισμένα τα σημεία στα οποία πρέπει να 

δείξει προσοχή με την κατάλληλη 

μορφοποίηση» και  «το αντικείμενο του 

μαθήματος είναι αρκετά απαιτητικό για 

κάποιον που δεν έχει το υπόβαθρο που 

απαιτείται, και οι έννοιες αρκετά 

πολύπλοκες δεδομένου ότι δεν υπάρχει η 

παρουσία του διδάσκοντα» 

Δεν αλλάζει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Παρατίθεται απόσπασμα από το μάθημα: 

«Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο 

(Απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν ήδη κάποιες 

βασικές γνώσεις για τα χαμηλότερα στρώματα 

ενός συστήματος βάσεων δεδομένων)» 

-Παρατίθεται μέρος από την τεκμηρίωση: «Μέσα 

στην ανατροφοδότηση που λαμβάνει ο 

συμμετέχων υπάρχουν τονισμένα τα σημεία στα 

οποία πρέπει να δείξει προσοχή με την κατάλληλη 

μορφοποίηση» 

 

14. Ικανότητα ορισμού στόχων σε 

επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων που θα γίνει προσπάθεια να 

επιτευχθούν 

 Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ 

ικανοποιητικά 

 

Παρατίθενται οι στόχοι και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

 

Βλέπε κριτήριο 5 

Δεν αλλάζει το κριτήριο 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ ικανοποιητικά 

 

Παρατίθενται οι στόχοι και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. 

Βλέπε κριτήριο 5 

 

Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου (PCK) 

Αναδιατύπωση κριτηρίου 

για μη προσαρμοστική φάση 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση 

15. Στο πλαίσιο του γνωστικού 

αντικειμένου όπου σχεδιάζεται το 

Δεν αλλάξει κριτήριο 
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εκπαιδευτικό σενάριο, η διδασκαλία 

γίνεται με χρήση των κατάλληλων 

διδακτικών προσεγγίσεων και 

τεχνικών με στόχο την εμπλοκή και 

ενεργοποίηση των μαθητών και την 

ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας 

(π.χ. εργασία σε ομάδες, εισήγηση, 

διερευνήσεις, επίλυση προβλήματος, 

μελέτες περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, 

πρακτικές ασκήσεις κ.λπ) 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Υπάρχει μέτρια ποικιλία: 

Δραστηριότητες πολλαπλών επιλογών, 

αξιολόγησης 

Υπάρχουν δύο δραστηριότητες συλλογής 

δεδομένων- και μία δραστηριότητα 

ψηφοφορίας 

-εργαλείο συζήτησης forum 

-Υπάρχει παρότρυνση για χρήση του 

forum 

-πολλά παραδείγματα και μελέτες 

περίπτωσης 

-παροχή περαιτέρω πηγών για 

αναζήτηση υλικού  

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει ικανοποιητική ποικιλία: 

Δραστηριότητες πολλαπλών επιλογών, 

αξιολόγησης 

Υπάρχουν δύο δραστηριότητες συλλογής 

δεδομένων- και μία δραστηριότητα ψηφοφορίας 

-εργαλείο συζήτησης forum 

-Υπάρχει παρότρυνση για χρήση του forum 

-πολλά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης 

-παροχή περαιτέρω πηγών για αναζήτηση υλικού  

 

 

17. Στο πλαίσιο του γνωστικού 

αντικειμένου όπου σχεδιάζεται το 

εκπαιδευτικό σενάριο, γίνεται οργάνωση 

της διδασκαλίας με βάση την επίτευξη 

των στόχων που έχουν οριστεί 

-ύπαρξη δραστηριοτήτων για κάθε στόχο 

που έχει οριστεί (αφομοίωσης, 

διαχείρισης πληροφορίας, 

προσαρμοστική-εξατομικευμένη, 

επικοινωνιακή, παραγωγική εμπειρική) 

Αξιολόγηση κριτηρίου: πολύ 

ικανοποιητικά 

 

Παρατίθενται οι στόχοι και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου:  πολύ ικανοποιητικά 

 

 

 

Παρατίθενται οι στόχοι και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα: 

«Περιγραφή: Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι 

να παρουσιάσει στον μαθητή τον τρόπο Σχεδίασης 

Βάσεων Δεδομένων (Μοντέλο 

Οντοτήτων/Συσχετίσεων και Σχεσιακό Μοντέλο) 

και την εξωτερική διάδραση που κάποιος μπορεί 

να έχει με αυτές με την χρήση επερωτήσεων. 
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«Περιγραφή: Σκοπός αυτού του 

μαθήματος είναι να παρουσιάσει στον 

μαθητή τον τρόπο Σχεδίασης Βάσεων 

Δεδομένων (Μοντέλο 

Οντοτήτων/Συσχετίσεων και Σχεσιακό 

Μοντέλο) και την εξωτερική διάδραση 

που κάποιος μπορεί να έχει με αυτές με 

την χρήση επερωτήσεων. 

Ολοκληρώνοντας το μάθημα θα είσαι σε 

θέση να κάνεις τα εξής: 

 Να σχεδιάζεις το Μοντέλο 

Οντοτήτων/Συσχετίσεων μιας 

βάσης δεδομένων που σου 

ζητείται, λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκάστοτε απαιτήσεις της. 

(δραστηριότητες αφομοίωσης-πινακες 

ανακοινώσεων, διαμοιρασμού πόρων, 

λίστα εργασιών-, δραστηριότητες 

εφαρμογής –πολλαπλών επιλογών, 

επεξεργασίας εικόνας, ερωτήσεις και 

απαντήσεις-) 

 Να μετατρέπεις το Μοντέλο 

Οντοτήτων/Συσχετίσεων μιας 

βάσης στο αντίστοιχο Σχεσιακό 

Μοντέλο. 

(δραστηριότητες αφομοίωσης-πινακες 

ανακοινώσεων, δραστηριότητες 

εφαρμογής –, ερωτήσεις και απαντήσεις-) 

 Να εκφράζεις αυτό που ζητάς 

από την βάση δεδομένων σαν 

επερώτηση. 

(δραστηριότητες αφομοίωσης-πινακες 

ανακοινώσεων, λίστα εργασιών-, 

δραστηριότητες εφαρμογής –πολλαπλών 

επιλογών, επεξεργασίας εικόνας, 

ερωτήσεις και απαντήσεις- 

παραγωγικές δραστηριότητες: 

σχεδιασμός μοντέλου 

οντοτήτων/συσχετίσεων σαν εικόνα και 

υποβολή αρχείου, μετατροπή παραπάνω 

Ολοκληρώνοντας το μάθημα θα είσαι σε θέση να 

κάνεις τα εξής: 

 Να σχεδιάζεις το Μοντέλο 

Οντοτήτων/Συσχετίσεων μιας βάσης 

δεδομένων που σου ζητείται, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εκάστοτε απαιτήσεις της. 

(δραστηριότητες αφομοίωσης-πινακες 

ανακοινώσεων, δραστηριότητες εφαρμογής –, 

ερωτήσεις και απαντήσεις-, διαχείρισης 

πληροφορίας-ψηφοφορία) 

 Να μετατρέπεις το Μοντέλο 

Οντοτήτων/Συσχετίσεων μιας βάσης στο 

αντίστοιχο Σχεσιακό Μοντέλο. 

(δραστηριότητες αφομοίωσης-πινακες 

ανακοινώσεων, παραγωγικές δραστηριότητες: 

σχεδιασμός μοντέλου οντοτήτων/συσχετίσεων σαν 

εικόνα και υποβολή αρχείου, μετατροπή 

παραπάνω μοντέλου σε σχεσιακό μοντέλο και 

υποβολή αρχείου), δραστηριότητες διαχείρισης 

πληροφορίας: αξιολόγηση) 

 Να εκφράζεις αυτό που ζητάς από την 

βάση δεδομένων σαν επερώτηση. 

(δραστηριότητες αφομοίωσης-πινακες 

ανακοινώσεων, παραγωγικές δραστηριότητες: 

σχεδιασμός μοντέλου οντοτήτων/συσχετίσεων σαν 

εικόνα και υποβολή αρχείου, μετατροπή 

παραπάνω μοντέλου σε σχεσιακό μοντέλο και 

υποβολή αρχείου, δραστηριότητες διαχείρισης 

πληροφορίας: αξιολόγηση) 

 Να αλληλεπιδράς με την βάση δεδομένων. 

-αναφέρεται γενικά σε όλο το μάθημα 

 

-προσθήκη 2 δραστηριοτήτων που έχουν 

σχεδιαστεί με web 2.0 : kubbu, χρήση slideshare, 

video, χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για 

πειραματισμό με SQL 
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μοντέλου σε σχεσιακό μοντέλο και 

υποβολή αρχείου, δραστηριότητες 

διαχείρισης πληροφορίας: αξιολόγηση) 

 Να αλληλεπιδράς με την βάση 

δεδομένων. 

-αναφέρεται γενικά σε όλο το μάθημα 

 

Τεχνολογική Γνώση του αντικειμένου (TCK) 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για μη 

προσαρμοστική φάση 

 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση 

18. Γνώση των τεχνολογιών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

κατανόηση και για την πρακτική 

άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο 

που έχει επιλεγεί για το σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού σεναρίου 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-Χρήση εργαλείων LAMS και 

διαδικτυακών εργαλείων (όπως 

αναφέρονται παραπάνω) 

-Χρήση εξωτερικών πηγών και 

βιβλιογραφίας 

-χρήση εργαλείων web 2.0 

-παραπομπή σε εξωτερικές πηγές στο 

διαδίκτυο 

-χρήση εργαλείων νοητικών χαρτών, 

εικόνων και πινάκων 

-χρήση εργαλείου forum 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

 

-Χρήση εργαλείων LAMS και διαδικτυακών 

εργαλείων (όπως αναφέρονται παραπάνω) 

-Χρήση πολλών εξωτερικών πηγών και 

βιβλιογραφίας 

-χρήση εργαλείων web 2.0: Kubbu, slideshare, 

video, wiki 

-παραπομπή σε εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο 

-χρήση εργαλείων νοητικών χαρτών, εικόνων και 

πινάκων 

-χρήση εργαλείου forum 

-χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για πειραματισμό 

με γλώσσα SQL
29

 

19. Από τις τεχνολογίες που γνωρίζει ο 

σχεδιαστής του εκπαιδευτικού σεναρίου, 

γίνεται εκτίμηση και επιλογή αυτών 

που μπορούν να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευόμενους στην κατανόηση 

εννοιών από το γνωστικό αντικείμενο  

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικό 

 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

 

                                                 
29

 http://www.w3schools.com/sql/default.asp 

http://www.w3schools.com/sql/default.asp
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-Χρήση εργαλείων LAMS και 

διαδικτυακών εργαλείων (όπως 

αναφέρονται παραπάνω) 

-Χρήση εξωτερικών πηγών και 

βιβλιογραφίας 

-χρήση εργαλείων web 2.0 

-παραπομπή σε εξωτερικές πηγές στο 

διαδίκτυο 

-χρήση εργαλείων νοητικών χαρτών, 

εικόνων και πινάκων 

-χρήση εργαλείου forum 

-Χρήση εργαλείων LAMS και διαδικτυακών 

εργαλείων (όπως αναφέρονται παραπάνω) 

-χρήση εργαλείων web 2.0: Kubbu, slideshare, 

video, wiki 

-παραπομπή σε εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο 

-χρήση εργαλείων νοητικών χαρτών, εικόνων και 

πινάκων 

-χρήση εργαλείου forum 

-χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για πειραματισμό 

με γλώσσα SQL
30

 

 

 

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση (TPK) 

Αναδιατύπωση κριτηρίου μη για 

προσαρμοστική φάση 

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση 

20. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του 

εκπαιδευτικού σεναρίου, γίνεται επιλογή 

των τεχνολογιών που εμπλουτίζουν 

τις διδακτικές προσεγγίσεις που 

ακολουθούνται και που ενισχύουν τη 

μάθηση,  

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-Χρήση εργαλείων LAMS και 

διαδικτυακών εργαλείων (όπως 

αναφέρονται παραπάνω) 

-χρήση εργαλείων web 2.0 

-παραπομπή σε εξωτερικές πηγές στο 

διαδίκτυο 

-χρήση εργαλείων νοητικών χαρτών, 

εικόνων και πινάκων 

-χρήση εργαλείου forum, συλλογής 

δεδομένων και ψηφοφορίας 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

 

-Χρήση εργαλείων LAMS και διαδικτυακών 

εργαλείων (όπως αναφέρονται παραπάνω) 

-χρήση εργαλείων web 2.0 

-παραπομπή σε εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο 

-χρήση εργαλείων νοητικών χαρτών, εικόνων και 

πινάκων 

-χρήση εργαλείου forum, συλλογής δεδομένων και 

ψηφοφορίας 

-χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για πειραματισμό 

με γλώσσα SQL 

 

21. Ικανότητα προσαρμογής της 

χρήσης των τεχνολογιών στο πλαίσιο 

διαφορετικών διδακτικών 

δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων  

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

                                                 
30

 http://www.w3schools.com/sql/default.asp 

 

http://www.w3schools.com/sql/default.asp
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Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-χρήση εργαλείων forum, συλλογής 

δεδομένων και ψηφοφορίας 

 

-χρήση διαδικτυακών εφαρμογών 

 -χρήση εργαλείων forum, συλλογής δεδομένων 

και ψηφοφορίας 

-χρήση εξωτερικών ψηφιακών ερωτηματολογίων 

για προσδιορισμό μαθησιακού στυλ και γνωστικού 

επιπέδου 

 

Τεχνολογική και Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου (TPACK) 

Αναδιατύπωση κριτηρίου μη για 

προσαρμοστική φάση  

Αναδιατύπωση κριτηρίου για προσαρμοστική 

φάση 

22. Ικανότητα διδασκαλίας των εννοιών 

του γνωστικού αντικειμένου 

συνδυάζοντας εναλλακτικές 

τεχνολογίες και διδακτικές 

προσεγγίσεις/τεχνικές για την ενίσχυση 

της μάθησης 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

- χρήση εργαλείων LAMS και αρκετών 

εξωτερικών πηγών,  

-αναλυτική παράθεση εκπαιδευτικού 

υλικού,  

-χρήση αρχών συγγραφής υλικού για 

εκπαίδευση από απόσταση (κατάτμηση 

υλικού σε μικρές ενότητες, ποικιλία 

δραστηριοτήτων και παραδειγμάτων) 

-χρήση ορισμένων εργαλείων web 2.0  

-χρήση εργαλείων forum, συλλογής 

δεδομένων και ψηφοφορίας 

-χρήση διαφόρων ειδών δραστηριοτήτων 

-χρήση εργαλείων forum,  

-χρήση πολλών παραδειγμάτων και 

μελετών περίπτωσης 

-χρήση νοητικών χαρτών, πινάκων και 

σχημάτων 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

Σε ικανοποιητικό βαθμό 

- χρήση εργαλείων LAMS και αρκετών εξωτερικών 

πηγών,  

-αναλυτική παράθεση εκπαιδευτικού υλικού,  

-χρήση αρχών συγγραφής υλικού για εκπαίδευση 

από απόσταση (κατάτμηση υλικού σε μικρές 

ενότητες, ποικιλία δραστηριοτήτων και 

παραδειγμάτων) 

-χρήση ορισμένων εργαλείων web 2.0  

-χρήση εργαλείων forum, συλλογής δεδομένων και 

ψηφοφορίας 

-χρήση διαφόρων ειδών δραστηριοτήτων 

-χρήση εργαλείων forum,  

-χρήση πολλών παραδειγμάτων και μελετών 

περίπτωσης 

-χρήση νοητικών χαρτών, πινάκων και σχημάτων  

-χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για εξάσκηση σε 

SQL, 

-χρήση εργαλείων web 2.0: Kubbu, slideshare, 

video, wiki 

-χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για πειραματισμό 

με γλώσσα SQL 

23. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του 

εκπαιδευτικού σεναρίου, γίνεται χρήση 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 
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στρατηγικών που συνδυάζουν το 

περιεχόμενο του γνωστικού 

αντικειμένου που διδάσκεται, των 

τεχνολογιών και διδακτικών 

προσεγγίσεων που διδάχθηκαν στο 

μάθημα Εκπαίδευση από Απόσταση 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

- χρήση εργαλείων LAMS και αρκετών 

εξωτερικών πηγών,  

-αναλυτική παράθεση εκπαιδευτικού 

υλικού, 

- χρήση αρχών συγγραφής υλικού για 

εκπαίδευση από απόσταση (κατάτμηση 

υλικού σε μικρές ενότητες, ποικιλία 

δραστηριοτήτων και παραδειγμάτων) 

-χρήση ορισμένων εργαλείων web 2.0  

-χρήση εργαλείων forum, συλλογής 

δεδομένων και ψηφοφορίας 

-χρήση διαφόρων ειδών δραστηριοτήτων 

-χρήση εργαλείων forum,  

-χρήση πολλών παραδειγμάτων και 

μελετών περίπτωσης 

-χρήση νοητικών χαρτών, πινάκων και 

σχημάτων 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

 

- χρήση εργαλείων LAMS και αρκετών εξωτερικών 

πηγών,  

-αναλυτική παράθεση εκπαιδευτικού υλικού,  

-χρήση αρχών συγγραφής υλικού για εκπαίδευση 

από απόσταση (κατάτμηση υλικού σε μικρές 

ενότητες, ποικιλία δραστηριοτήτων και 

παραδειγμάτων) 

-χρήση ορισμένων εργαλείων web 2.0  

-χρήση εργαλείων forum, συλλογής δεδομένων και 

ψηφοφορίας 

-χρήση διαφόρων ειδών δραστηριοτήτων 

-χρήση εργαλείων forum,  

-χρήση πολλών παραδειγμάτων και μελετών 

περίπτωσης 

-χρήση νοητικών χαρτών, πινάκων και σχημάτων  

-χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για εξάσκηση σε 

SQL, 

-χρήση εργαλείων web 2.0: Kubbu, slideshare, 

video, wiki 

χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για πειραματισμό 

με γλώσσα SQL 

- Σχεδιασμός του μαθήματος με βάση της αρχές 

αξιολόγησης υλικού για Εκπαίδευση από 

Απόσταση 

-χρήση ορισμένων εναλλακτικών διδακτικών 

τεχνικών (forum/chat) 

24. Ικανότητα επιλογής τεχνολογιών 

που εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του 

μαθήματός στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-χρήση ορισμένων εργαλείων web 2.0  

-χρήση εργαλείων forum, συλλογής 

δεδομένων και ψηφοφορίας 

-χρήση νοητικών χαρτών, πινάκων και 

σχημάτων 

Ίδιο κριτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προσαρμοστικού μαθήματος στο LAMS 

Αξιολόγηση κριτηρίου: ικανοποιητικά 

 

-χρήση ορισμένων εργαλείων web 2.0  

-χρήση εργαλείων forum, συλλογής δεδομένων και 

ψηφοφορίας  

-χρήση νοητικών χαρτών, πινάκων και σχημάτων  

-χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για εξάσκηση σε 

SQL, 

-χρήση εργαλείων web 2.0: Kubbu, slideshare, 
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-χρήση ορισμένων τεχνολογιών και 

τεχνικών για αύξηση της αλληλεπίδρασης 

(forum/συζήτηση, ψηφοφορία και 

συλλογή δεδομένων) 

video, wiki 

χρήση εξωτερικής ιστοσελίδας για πειραματισμό 

με γλώσσα SQL 

 -χρήση ορισμένων τεχνολογιών και τεχνικών για 

αύξηση της αλληλεπίδρασης (forum/συζήτηση,  

ψηφοφορία) 

 

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερα εργαλεία (από 30 

σε περίπου 45 εργαλεία, ανάλογα με τη συγκεκριμένη διακλάδωση που βασίζεται στο 

μαθησιακό στυλ του εκπαιδευόμενου). Συγκεκριμένα τα επιπλέον εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται  στην προσαρμοστική έκδοση με τα εργαλεία των διακλαδώσεων είναι τα 

ακόλουθα: 1η διακλάδωση: προαιρετική δραστηριότητα (1 εργαλείο διαμοιρασμού πόρων), 2η 

διακλάδωση: (5 πίνακες ανακοινώσεων, εργαλείο επεξεργασίας εικόνας (2 εργαλεία)  και 

εργαλείο πολλαπλών επιλογών), 3η: 3 πίνακες ανακοινώσεων και 1 εργαλείο υποβολής 

αρχείο και ένα εργαλείο αξιολόγησης), 4η: είτε ένα μονοπάτι με εργαλεία ανατροφοδότησης 

(ψηφοφορία), πληροφόρησης (πίνακας ανακοινώσεων) και αξιολόγησης (αξιολόγηση), είτε 

ένα μονοπάτι με εργαλεία μόνο πληροφόρησης (πίνακας ανακοινώσεων) και αξιολόγησης 

(αξιολόγηση), 5η: πίνακας ανακοινώσεων και λίστα εργασιών, 6η: έχει δύο μονοπάτια 

(διερευνητικός και επεξεργαστικός κλάδος)  και περιλαμβάνει ανάλογα με το μαθησιακό στυλ: 

είτε ένα μονοπάτι με εργαλεία πληροφόρησης (λίστα εργασιών) και αξιολόγησης 

(αξιολόγηση), των οποίων η σειρά παρουσίασης αλλάζει ανάλογα με το μαθησιακό στυλ. 

Παραπομπή σε εξωτερική ιστοσελίδα όπου επιτρέπεται ο πειραματισμός των συμμετεχόντων 

με τη σύνταξη της SQL. Χρήση εργαλείων web 2.0: Kubbu, χρήση slideshare, video, wiki. 

Ανάλογα με το μαθησιακό στυλ του εκπαιδευόμενου παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό με 

διαφορετική σειρά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με το μαθησιακό στυλ υπάρχουν 

και διαφοροποιήσεις στις δραστηριότητες που παρουσιάζονται. Στην αρχή του μαθήματος 

υπάρχει τεστ αξιολόγησης των γνώσεων των εκπαιδευόμενων. Για τον προσδιορισμό του 

μαθησιακού στυλ χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο των Honey & Mumford, ενώ τελικά ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει ο ίδιος το μαθησιακό στυλ που θεωρεί ότι του ταιριάζει. 

Χωρισμός ύλης σε γνωστικές μονάδες και παρουσίασή τους με διαφορετική σειρά.  

 

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές πηγές και κείμενα 

(παρουσιάσεις και κείμενα), σε βίντεο σε youtube και Wiki. Χρήση εικόνων, σχημάτων και 

πινάκων, χρήση εργαλείων νοητικών χαρτών. Αναλυτική παράθεση στόχων ανά ενότητα.  

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης, επίσης αναφέρονται και οι πηγές 

του υλικού έτσι ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να ανατρέξει σε επιπλέον υλικό ή να 

ελέγξει την ορθότητα του υλικού. Χρήση συνεργατικών εργαλείων συλλογής δεδομένων και 

ψηφοφορίας (δύο δραστηριότητες συλλογής δεδομένων και μία δραστηριότητα ψηφοφορίας). 

Παρέχεται η δυνατότητα του εκπαιδευόμενου να αξιολογήσει το μάθημα στο τέλος του 
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μαθήματος. Υπάρχει παρότρυνση και ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου για χρήση του forum. 

Χρήση αρχών συγγραφής υλικού για εκπαίδευση από απόσταση.  

 

 
Εικόνα 18: Παρουσίαση μαθήματος «Σχεδίαση και χρήση βάσεων δεδομένων» στο LAMS 

μέσα από το περιβάλλον του συγγραφέα,  μη προσαρμοστικό μάθημα.  
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Εικόνα 19: Παρουσίαση μαθήματος «Σχεδίαση και χρήση βάσεων δεδομένων» στο LAMS 

μέσα από το περιβάλλον του συγγραφέα,  προσαρμοστικό μάθημα. 

 

 
10. Θέμα μαθήματος: Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας 

Τίτλος μαθήματος: Παιδική ηλικία, τηλεόραση και τηλεοπτική διαφήμιση 

 

Περιγραφή μαθήματος: Οι σκοποί του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: Ενημέρωση τόσο των 

γονέων όσο και των εκπαιδευτικών για το ρόλο και τις επιπτώσεις της τηλεόρασης και της 

τηλεοπτικής διαφήμισης στο παιδί και στο περιβάλλον του, Παροχή οδηγιών σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς για να μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τα ζητήματα που προκύπτουν, 

Δημιουργία ερωτηματολογίων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να διαμορφώσουν 

τα δικά τους συμπεράσματα, Παρουσίαση προτάσεων προς τους ενδιαφερόμενους που 

σχετίζονται με τις σωστές στάσεις και  πρακτικές που οφείλουν να ακολουθούν για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε 

γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώση του 

θέματος. 

Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: υλοποίηση προσαρμογής με βάση την 

κατηγοριοποίηση των Honey & Mumford και κατάταξή τους με βάση το γνωστικό του επίπεδο 

ή την ιδιότητά τους (γονείς-εκπαιδευτικοί και αρχάριοι-προχωρημένοι). 

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Χρήση περισσοτέρων εργαλείων στο LAMS, προσθήκη 

εργαλείων Ανατροφοδότησης: ερωτήσεις και απαντήσεις για ανίχνευση γνωστικού 

υποβάθρου, πίνακας ανακοινώσεων  και συλλογή δεδομένων  για εύρεση μαθησιακού στυλ, 

εργαλείου χώρου έκθεσης εικόνων. Χρήση εργαλείου ροής της διακλάδωσης. Στην 

προσαρμοστική έκδοση γίνεται προσθήκη εργαλείων web 2.0:  εργαλείων spicy nodes, 
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άσκησης αντιστοίχισης στο kubbu και επιπλέον γίνεται προσθήκη εικόνων και σκίτσων. 

Αρχικά αναφορικά με το μαθησιακό στυλ, παρουσιάζονται τα μαθησιακά στυλ των Honey & 

Mumford και δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα επιλογής μαθησιακού στυλ. 

Υπάρχει δραστηριότητα διάγνωσης του γνωστικού επιπέδου: χαμηλό-αρχάριος ή υψηλό-

προχωρημένος και συμπλήρωση ερωτηματολογίου για προσδιορισμό ιδιαίτερων 

γνωρισμάτων εκπαιδευόμενων και κατάταξή τους στις κατηγορίες: γονείς-εκπαιδευτικοί και 

αρχάριοι-προχωρημένοι.  

 

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: παραπομπή σε λίγες εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο, 

σε κείμενα και σε βίντεο στο youtube για προβολή διαφημίσεων στο πλαίσιο του μαθήματος. 

Χρήση εργαλείου συζήτησης/forum. Χρήση αρχών συγγραφής υλικού για εκπαίδευση από 

απόσταση. 

 

11. Θέμα μαθήματος: Θέματα ασφαλείας και προστασίας πληροφοριακών συστημάτων με 

έμφαση στην κρυπτογραφία 

Τίτλος μαθήματος: Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στην κρυπτογραφία 

 

Περιγραφή μαθήματος: Το θέμα του μαθήματος σχετίζεται με την ανάγκη για την ύπαρξη 

μέσων προστασίας των πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή και για την παροχή υπηρεσιών 

ασφάλειας. Η Κρυπτογραφία, μία μέθοδος ασφάλειας των δεδομένων και των 

πληροφοριακών συστημάτων γενικότερα, έχει μια μακρά και συναρπαστική ιστορία, που έχει 

απασχολήσει πολλούς ανθρώπους του τομέα της ασφάλειας και όχι μόνο (από την εισαγωγή 

του μαθήματος). Στη συνέχεια παρατίθενται οι στόχοι του μαθήματος και ο οδηγός μελέτης: 

 Το υλικό χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες: Εισαγωγικές Πληροφορίες για την Ασφάλεια 

Πληροφοριακών Συστημάτων και Αναλυτική παρουσίαση της επιστήμης της Κρυπτογραφίας. 

Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται: Βασικές έννοιες-ορισμοί της Ασφάλειας Πληροφοριακών 

Συστημάτων (αγαθά, κίνδυνοι, αδυναμίες κτλ.), Βασικές διαστάσεις και κύριοι στόχοι που 

πρέπει να επιτευχθούν μέσω της χρήσης της ασφάλειας, Απειλές ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος, οι οποίες μπορεί να είναι σκόπιμες ή και τυχαίες. Μηχανισμοί προστασίας του 

συστήματος από πιθανούς κινδύνους. Αναφέρονται μέθοδοι όπως η Στεγανογραφία, η 

Ψηφιακή Υπογραφή και φυσικά η Κρυπτογραφία. Στην δεύτερη ενότητα αναφέρονται: Απλοί 

αλγόριθμοι κρυπτογράφησης, Εισαγωγή στην ασύμμετρη και συμμετρική κρυπτογραφία. 

Διαφορές τους. 

Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: Χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο των 

Honey & Mumford για προσαρμογή στο μαθησιακό στυλ. Η ύλη χωρίζεται σε γνωστικές 

μονάδες και η παρουσίαση βασίζεται στο μοντέλο του INSPIRE. Υπάρχει προσαρμογή σε 

γνωστικό επίπεδο. Επίσης υπάρχει προσαρμογή στα Ενδιαφέροντα: (Ασφάλεια και / ή 

Κρυπτογραφία). Το υλικό παρουσιάζεται με διαφορετική σειρά, υπάρχει διαφοροποίηση ως 

προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς την προσέγγιση του θέματος. 

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Προσθήκη των παρακάτω εργαλείων LAMS στην 

προσαρμοστική έκδοση: εργαλείου ομαδοποίησης όπου οι συμμετέχοντες δηλώνουν αν 
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ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ενότητα της ασφάλειας και κρυπτογραφίας ή μόνο 

την ενότητα της κρυπτογραφίας, εργαλείου διακλάδωσης, εργαλείου αξιολόγησης, όπου 

γίνεται διάγνωση του γνωστικού επιπέδου των συμμετεχόντων, εργαλείο διακλάδωσης 

επιπέδου. Υλοποίηση προσαρμογής με βάση το μαθησιακό στυλ, το γνωστικό επίπεδο και τις 

προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων. Προσθήκη προαιρετικών Δραστηριοτήτων ή Προαιρετικών 

Ακολουθιών και Ομαδοποίησης. Προσθήκη εργαλείου αξιολόγησης στην αρχή της ενότητας 

για την κρυπτογραφία για την κατάταξη με βάση το στυλ μάθησης, και εργαλείου 

διακλάδωσης για υλοποίηση της προσαρμογής με βάση το μαθησιακό στυλ. Γίνεται η χρήση 

των παρακάτω εργαλείων: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Αξιολόγησης. 

Προσθήκη εργαλείων web 2.0: spicy nodes, slideshare για προβολή επιπλέον πηγών, χρήση 

ιστοσελίδας weebly, animoto,prezi, υλοποίηση σταυρόλεξου σε kubbu, χρήση γραφήματος 

tagxedo και αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών στο διαδίκτυο μέσα από το διάγραμμα, χρήση 

εργαλείου δημιουργίας comic pixton. Προσαρμογή σε γνωστικό επίπεδο. Υπάρχει διαφορετικό 

υλικό και διαφορετικός οδηγός μελέτης ανάλογα με το μαθησιακό στυλ και το επίπεδο γνώση 

και διαφορετικός τρόπος υλοποίησης ορισμένων δραστηριοτήτων. Πέραν της 

διαφορετικότητας του υλικού ως προς τα θέματα, επίσης υπάρχει διαφοροποίηση σε 

ορισμένες περιπτώσεις στον τρόπο προσέγγισης του ίδιου του θεματικού  αντικειμένου. Η 

παρουσίαση βασίζεται στο μοντέλο του INSPIRE. Χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο των 

Honey & Mumford. Επίσης υπάρχει προσαρμογή στα Ενδιαφέροντα: (Ασφάλεια και / ή 

Κρυπτογραφία). 

 

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: Παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο 

και παροχή επιπλέον βιβλιογραφίας (σε μορφές παρουσιάσεων και εκπαιδευτικού υλικού). 

Δραστηριότητα αναζήτηση εξωτερικών πηγών στο διαδίκτυο: στις προαιρετικές 

δραστηριότητες υπάρχει δραστηριότητα αναζήτησης πληροφοριών για την κρυπτογράφηση 

στο διαδίκτυο και υποβολής αρχείου. Αναλυτική παράθεση στόχων ανά ενότητα. Παράθεση 

πηγών και βιβλιογραφίας μετά τις δραστηριότητες. Χρήση βίντεο, πολυμεσικών στοιχείων, 

εργαλείου forum, σημειωματάριου. Υπάρχουν πολλές  ατομικές δραστηριότητες διαφορετικών 

ειδών. Υπάρχουν συνεργατικές δραστηριότητες: ψηφοφορία και συλλογή δεδομένων. Σαφής 

αναφορά του βαθμού δυσκολίας των δραστηριοτήτων με τα κατάλληλα σύμβολα.  χρήση 

αρχών συγγραφής υλικού για εκπαίδευση από απόσταση. 

 

 
12. Θέμα μαθήματος: Vehicular Networks (Δίκτυα Οχημάτων) 

Τίτλος μαθήματος: Vehicular Networks (Δίκτυα Οχημάτων) 

 

Περιγραφή μαθήματος:  Το μάθημα  ασχολείται με τη μελέτη των δικτύων οχημάτων 

(vehicular networks) και έχει σαν στόχο να αντιληφθούν οι φοιτητές τις βασικές αρχές και τον 

τρόπο λειτουργίας αυτών των δικτύων. Σκοπός είναι να γνωρίσουν επίσης οι εκπαιδευόμενοι 

τα πλεονεκτήματα αυτών των δικτύων, τους κινδύνους που απειλούν τη σωστή λειτουργία 
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τους καθώς και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίζονται αυτοί οι 

κίνδυνοι (από την εισαγωγή του μαθήματος). 

Μεθοδολογία ανάπτυξης προσαρμοστικότητας: Υλοποίηση με βάση ερωτηματολόγιο Honey & 

Mumford. Το υλικό και οι δραστηριότητες χωρίζονται σε γνωστικές μονάδες.  

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Προσθήκη  εργαλείων επεξεργασίας εικόνων, υπάρχουν 3 

προαιρετικές δραστηριότητες προβολής περαιτέρω υλικού και χρήση εργαλείου διακλάδωσης 

για υλοποίησης προσαρμογής. Γίνεται χρήση εργαλείων web 2.0: προσθήκη εργαλείων  

kubbu και  slideshare, εργαλείο επεξεργασίας εικόνας Pixlr του LAMS.  

Ανάλογα με το μαθησιακό στυλ παρουσιάζονται οι δραστηριότητες με διαφορετική σειρά, ενώ 

υπάρχει και διαφοροποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων. Επίσης ανάλογα με το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευόμενων παρουσιάζονται και επιπλέον δραστηριότητες για εκείνους που θέλουν 

να δουν επιπλέον υλικό. Παρουσίαση ερωτηματολογίου ερωτήσεων Honey & Mumford. Το 

υλικό και οι δραστηριότητες χωρίζονται σε γνωστικές μονάδες 

 

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο 

και παροχή επιπλέον βιβλιογραφίας (σε μορφές παρουσιάσεων και επιστημονικών άρθρων). 

Γίνεται χρήση βίντεο (βίντεο σε youtube, γίνεται χρήση ενός βίντεο το οποίο παρουσιάζει τη 

λειτουργία των δικτύων), forum, πολλών εικόνων δικτύων και σχημάτων δικτύων, αρχείων 

παρουσιάσεων και επιστημονικών άρθρων. Χρήση πολυμεσικών στοιχείων. Υπάρχει 

δραστηριότητα ελέγχου προηγούμενης γνώσης μέσω του εργαλείου της έρευνας. Υπάρχουν 

επικοινωνιακές δραστηριότητες (δραστηριότητες συζήτησης και δραστηριότητες ψηφοφορίας). 

Προβλέπεται η διενέργεια συζήτησης και η δραστηριότητα υποβολής αρχείου σε όλη τη 

διάρκεια της ακολουθίας. Σχεδιασμός του μαθήματος με βάση ορισμένες  αρχές αξιολόγησης 

υλικού για Εκπαίδευση από Απόσταση 

 

 
13. Θέμα μαθήματος: Introducing the environment: ecology and ecosystems 

Τίτλος μαθήματος: Introducing the environment: ecology and ecosystems 

 

Περιγραφή μαθήματος: το θέμα του μαθήματος είναι το πώς μπορούμε να μελετάμε τα 

οικοσυστήματα και να εντοπίζουμε τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι επιδρούν στο 

περιβάλλον. Στην αρχή εξετάζονται τα οικοσυστήματα και οι οργανισμοί που ζουν σε αυτά. 

Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στην ικανότητα αναγνώρισης των οργανισμών που ζουν σε 

αυτά, καθώς επίσης και στην καταγραφή των σχέσεων μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων 

και των ανθρώπων. Στη συνέχει παρουσιάζεται η έννοια της «οικολογικής υγείας» (από την 

εισαγωγή του μαθήματος). 

Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: Υλοποίηση προσαρμογής με βάση τη  

θεωρία των Soloman & Felder. Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται είναι το ίδιο για όλα 

τα μαθησιακά στυλ, αλλάζει μόνο η σειρά παρουσίασης. Υπάρχουν τμήματα της ακολουθίας 

των δραστηριοτήτων του μαθήματος που παρουσιάζονται με την ίδια σειρά σε όλους του 
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εκπαιδευόμενους και τμήματα της ακολουθίας που παρουσιάζονται με διαφορετική σειρά 

ανάλογα με το μαθησιακό στυλ των εκπαιδευόμενων, ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των 

εκπαιδευόμενων σε κάποια συγκεκριμένα θέματα και ανάλογα με την επιλογή τους για το τι 

θέλουν να παρακολουθήσουν πρώτα. 

Η συγκεκριμένη εργασία στην Α φάση ήταν ατομική, ενώ στη δεύτερη φάση έγινε ομαδική 

διότι  προσχώρησε στην ομάδα ένα άλλο άτομο που στην πρώτη φάση είχε επίσης καταθέσει 

μία ατομική εργασία 

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Χρησιμοποιούνται περισσότερα εργαλεία στην 

προσαρμοστική έκδοση (από 29 στα 44): Προσθήκη εργαλείων ομαδοποίησης (3), εργαλείων 

διακλαδώσεων (6) και εργαλείου πίνακα ανακοινώσεων. Γίνεται προσθήκη αρκετών 

εργαλείων web 2.0:  Παραπομπή σε εξωτερική ιστοσελίδα σε βίντεο,  χρήση εργαλείου 

υποτιτλισμού dotsub  σε αγγλικό βίντεο στα ελληνικά για εκπαιδευόμενους που προτιμούν 

περισσότερο οπτικού τύπου παρουσιάσεις, χρήση εργαλείου δημιουργίας νοητικών χαρτών 

spicynodes, χρήση εργαλείου κατασκευής κουίζ και σταυρόλεξων kubbu,  ειδικό διαδικτυακό 

παιχνίδι για τροφική αλυσίδα. Υπάρχουν τμήματα της ακολουθίας των δραστηριοτήτων του 

μαθήματος που παρουσιάζονται με την ίδια σειρά σε όλους του εκπαιδευόμενους και τμήματα 

της ακολουθίας που παρουσιάζονται με διαφορετική σειρά ανάλογα με το μαθησιακό στυλ 

των εκπαιδευόμενων, ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο τω εκπαιδευόμενων σε κάποια 

συγκεκριμένα θέματα και ανάλογα με την επιλογή τους για το τι θέλουν να παρακολουθήσουν 

πρώτα. Υπάρχει στην αρχή του μαθήματος ένα ερωτηματολόγιο διάγνωσης του μαθησιακού 

στυλ σύμφωνα με τη θεωρία των Soloman & Felder –ομαδοποίηση και υλοποίηση δύο 

μονοπατιών που παρουσιάζεται με διαφορετική σειρά ενώ το εκπαιδευτικό υλικό είναι 

ακριβώς το ίδιο και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Προσθήκη προαιρετικών 

δραστηριοτήτων.  

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: Γίνεται παραπομπή σε εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο, 

ενώ υπάρχει δραστηριότητα αναζήτησης πληροφοριών και εικόνων και υποβολής αρχείου  με 

τη χρήση μηχανών αναζήτησης. Χρήση  βίντεο, forum, εικόνων, σχημάτων και πινάκων. 

Υπάρχουν δραστηριότητες επεξεργασίας εικόνων της τροφικής αλυσίδας και πολλά 

παραδείγματα ή μελέτες περίπτωσης. Υπάρχει forum σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας 

 
 

14. Θέμα μαθήματος: Η ψηφιακή εικόνα  

Τίτλος μαθήματος: Η ψηφιογραφική εικόνα: Δομή, Σχεδίαση, Αποθήκευση, Επεξεργασία 

 

Περιγραφή μαθήματος: Παρατίθεται απόσπασμα από την εισαγωγή του μαθήματος: «Στην 

καθημερινή ζωή, όλοι χρησιμοποιούμε συσκευές που αναπαριστούν εικόνες:  

παρακολουθούμε τηλεόραση, βλέπουμε τις φωτογραφίες που "τραβήξαμε" με τη 

φωτογραφική μας μηχανή στον υπολογιστή, βλέπουμε εικόνες στις ιστοσελίδες. Λίγοι, όμως, 

γνωρίζουν τον τρόπο που αναπαριστάται η εικόνα στις ψηφιακές συσκευές. Μέσα από τα 

κείμενα, τα παραδείγματα και τις δραστηριότητες που ακολουθούν, μπορεί κανείς να μάθει για 
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τον τρόπο αναπαράστασης και αποθήκευσης των εικόνων στις ψηφιακές συσκευές» 

(απόσπασμα από την εισαγωγή του μαθήματος). Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι 

ακόλουθες: Η οθόνη του υπολογιστή και η δομή της εικόνας, Η αναπαράσταση του 

χρώματος, Υπολογισμός μεγέθους αρχείου εικόνας, Βασικές επεξεργασίες, Σχεδίαση ευθείας 

γραμμής.  

Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: Για το προσδιορισμό του μαθησιακού στυλ 

του εκπαιδευόμενου χρησιμοποιήθηκε η θεωρία των Honey & Mumford. Η ύλη χωρίστηκε σε 

γνωστικές μονάδες και παρουσιάζεται με διαφορετική σειρά. Σε ορισμένα σημεία, υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις του περιεχομένου ανάλογα με το μαθησιακό στυλ.  

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Προσθήκη εργαλείων LAMS διακλάδωσης και πίνακα 

ανακοινώσεων. Χρήση εργαλείων web 2.0:  χρήση slideshare για παρουσίαση υλικού 

εργαλείο LAMS επεξεργασίας εικόνας Pixlr. Γίνεται χρήση forum, εικόνων και σχημάτων, 

εργαλείου επεξεργασίας εικόνας. Γίνεται χρήση εργαλείου συλλογής δεδομένων. Υπάρχει 

δραστηριότητα αξιολόγησης του γνωστικού επιπέδου των συμμετεχόντων με τεστ 

πολλαπλών επιλογών. Διαχωρισμός υλικού ανάλογα με γνωστικό επίπεδο (έγινε διαχωρισμός 

των περιεχομένων σε θέματα για το βασικό επίπεδο, θέματα για το προχωρημένο επίπεδο 

αλλά και θέματα κοινά και για τα δύο επίπεδα). Για το προσδιορισμό του μαθησιακού στυλ του 

εκπαιδευόμενου χρησιμοποιήθηκε η θεωρία των Honey & Mumford. Η ύλη χωρίστηκε σε 

γνωστικές μονάδες και παρουσιάζεται με διαφορετική σειρά. Σε ορισμένα σημεία, υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις του περιεχομένου ανάλογα με το μαθησιακό στυλ.  

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: Παραπομπή σε αρκετές εξωτερικές πηγές στο 

διαδίκτυο. Δημιουργία Links σε λέξεις κλειδιά που παραπέμπουν σε σελίδες στο διαδίκτυο. 

Χρήση εργαλείων forum και συλλογής δεδομένων. Χρήση αρχών συγγραφής υλικού για 

εκπαίδευση από απόσταση και χρήση πολλών παραδειγμάτων 

 

 
15. Θέμα μαθήματος: Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ελεύθερης βούλησης  

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ελεύθερης βούλησης 

 

Περιγραφή μαθήματος: Γίνεται μία εισαγωγή στο ζήτημα της ελεύθερης βούλησης. 

Συγκεκριμένα από τη μία «αναλύεται η προσέγγιση ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση και πάνω 

σε αυτή την πεποίθηση έχουν οικοδομηθεί τα θεμέλια των ανθρώπινων κοινωνιών και του 

πολιτισμού. Στη συνέχει αναλύεται η φιλοσοφική προσέγγιση ότι η ύπαρξη της ελεύθερης 

βούλησης δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι υπάρχει. Οι φιλόσοφοι που ασχολούνται με αυτά τα 

ζητήματα τελικά δεν μπορούν να δώσουν μια σίγουρη απάντηση» (απόσπασμα από την 

εισαγωγή του μαθήματος). Μεθοδολογία υλοποίησης προσαρμοστικότητας: Χρήση 

μαθησιακού στυλ από τυπολογία Honey & Mumford. Παρουσίαση υλικού με διαφορετική 

σειρά ανάλογα με το μαθησιακό στυλ. 

Σύγκριση μεταξύ δύο εκδόσεων: Προσθήκη μικρού αριθμού εργαλείων διακλάδωσης και 

ομαδοποίησης (2). Γίνεται χρήση διακλαδώσεων για υλοποίηση προσαρμοστικότητας σε 

μαθησιακό στυλ. Προσθήκη εργαλείων web 2.0: κουίζ με εργαλείο kubbu. Χρήση μαθησιακού 
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στυλ από τυπολογία Honey & Mumford. Παρουσίαση υλικού με διαφορετική σειρά ανάλογα με 

το μαθησιακό στυλ.  

Ομοιότητες μεταξύ δύο εκδόσεων: Γίνεται παραπομπή σε εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο 

και σε επιστημονικά άρθρα, καθώς και παροχή επιπλέον βιβλιογραφίας. Γίνεται χρήση βίντεο 

(όπου παρουσιάζονται πειράματα και  ομιλίες). Γίνεται  εκτενής χρήση του εργαλείου του  

forum, ζητείται αρκετές φορές η γνώμη των συμμετεχόντων και η συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητα συζήτησης. Δεν υπάρχει διάγνωση γνωστικού επιπέδου εκπαιδευόμενων. 

Υπάρχουν πολλές ατομικές δραστηριότητες: ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου 

(παραγωγικές δραστηριότητες).  

 Σε αυτή την ενότητα του Κεφαλαίου παρουσιάστηκαν δύο πλήρεις αναλύσεις με βάση 

τα κριτήρια αξιολόγησης του TPACK για τα μαθήματα 1 και 9. Η συγκεκριμένη ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε για όλα τα μαθήματα, ωστόσο σε αυτή την ενότητα της εργασίας 

παρουσιάστηκε μία σύνοψη για κάθε μία από τις αναλύσεις των υπόλοιπων μαθημάτων που 

περιλαμβάνει μία μικρή περιγραφή του θέματος του μαθήματος, καθώς και τις διαφορές και τις 

ομοιότητες μεταξύ των δύο εκδόσεων των μαθημάτων (μη προσαρμοστική και 

προσαρμοστική έκδοση). Οι πλήρεις αναλύσεις όλων των μαθημάτων βρίσκονται στο 

παράρτημα της εργασίας. Στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου ακολουθεί η περιγραφική και 

ποσοτική ανάλυση μεταξύ των προσαρμοστικών μαθημάτων με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης. 

 
3.1.2 Περιγραφική και ποσοτική ανάλυση μεταξύ προσαρμοστικών μαθημάτων με 
βάση κριτήρια αξιολόγησης  

 
Τα μαθήματα που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος Εκπαίδευση από 

Απόσταση αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια του TPACK που προσδιορίστηκαν στη βάση 

μίας πενταβάθμιας κλίμακας ανάλογα με το βαθμό στον οποίο ικανοποιούν το κάθε κριτήριο, 

σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές ως εξής: 

 

Καθόλου=0 Λίγο=1 Μέτρια=2 ικανοποιητικά=3 πολύ 

ικανοποιητικά=4 

Πίνακας 5: Βαθμολόγηση κριτηρίων αξιολόγησης 

 

Από την ανάλυση της βαθμολογίας προέκυψαν τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία με 

τους μέσους όρους της βαθμολογίας: 

ελάχιστος ΜΟ βαθμολογίας μέγιστος ΜΟ βαθμολογίας γενικός μέσος όρος 

βαθμολογίας 

2,086 3,652 2,695 

Πίνακας 6: Μέσοι όροι βαθμολογίας 

 

Οι διαφορές ανάμεσα στην προσαρμοστική και μη προσαρμοστική φάση είναι οι 

ακόλουθες:  
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 Όλα τα προσαρμοστικά μαθήματα έχουν υψηλότερη βαθμολογία κατά μέσο όρο 

από τα μη προσαρμοστικά μαθήματα ανά κριτήριο. 

 

Πίνακας 7: ΜΟ κριτηρίων ανά α΄ και β΄ φάση 

 

 Παρατηρήθηκε υψηλότερη βαθμολογία στη δεύτερη φάση σε κάθε κατηγορία γνώσης 

σε όλα τα κριτήρια. 

 Τα πεδία γνώσης που εξελίχθηκαν περισσότερο ήταν η Τεχνολογική γνώση και η 

Παιδαγωγική γνώση. 

 Το κριτήριο με τη μεγαλύτερη βελτίωση ανάμεσα στη μη προσαρμοστική και στην 

προσαρμοστική φάση ήταν: 

o το κριτήριο 11: Ικανότητα προσαρμογής στυλ της διδασκαλίας ανάλογα με 

τους εκπαιδευόμενους (προσαρμοστικότητα και προσαρμοσιμότητα) -

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την υλοποίησή τους (2,61 βαθμοί 

βελτίωσης) και  

o το κριτήριο 3: Δυνατότητα κατασκευής μαθησιακών αντικειμένων με 

αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων Web 2.0 που ενσωματώνονται στα 

εκπαιδευτικά σενάρια-Αναφορά εργαλείων Web 2.0 (1,28 βαθμοί βελτίωσης).  

 Τα κριτήρια με τη μικρότερη βελτίωση ανάμεσα στη μη προσαρμοστική και στην 

προσαρμοστική φάση ήταν: 

o  το κριτήρια 5 (Ικανότητα απόφασης για το σκοπό και τους στόχους των 

εννοιών που θα διδαχθούν στο εκπαιδευτικό σενάριο) (0,07 βαθμοί 

βελτίωσης),  

o το κριτήριο 6 (Ικανότητα σχεδίασης της σειράς με την οποία θα διδαχθούν οι 

έννοιες μέσα στο εκπαιδευτικό σενάριο) (0,08 βαθμοί βελτίωσης),  

o το κριτήριο 7 (Επαρκής γνώση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου και 

ικανότητα χρήσης του ιδιαίτερου τρόπου σκέψης της επιστήμης του 

γνωστικού αντικειμένου - μεθοδολογία) (0,07 βαθμοί βελτίωσης),  
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o το κριτήριο 13 (Εντοπισμός στο γνωστικό αντικείμενο των εννοιών που 

μπορεί να δυσκολεύουν τους εκπαιδευόμενους στην κατανόηση) (0,09 

βαθμοί βελτίωσης), και  

o το κριτήριο 14 (Ικανότητα ορισμού στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων που θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθούν) (0,08 βαθμοί 

βελτίωσης), 

 Το κριτήριο με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας και στις 2 φάσεις ήταν το 

κριτήριο 1: αριθμός και είδος εργαλείων του LAMS που χρησιμοποιήθηκαν και 

υπάγεται στον παράγοντα της τεχνολογικής γνώσης (3,39).  

 Τα υπόλοιπα κριτήρια που παρουσίασαν επίσης υψηλή βαθμολογία ήταν:  

o το κριτήριο 14: Ικανότητα ορισμού στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων που θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθούν (3,17) που ανήκει 

στην κατηγορία της παιδαγωγικής γνώσης,  

o το κριτήριο 17: Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου όπου σχεδιάζεται το 

εκπαιδευτικό σενάριο, γίνεται οργάνωση της διδασκαλίας με βάση την 

επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί (3,11) που ανήκει στη κατηγορία της 

παιδαγωγικής γνώσης του αντικειμένου,  

o το κριτήριο 6: Ικανότητα σχεδίασης της σειράς με την οποία θα διδαχθούν οι 

έννοιες μέσα στο εκπαιδευτικό σενάριο (3,10) που ανήκει στη κατηγορία της 

παιδαγωγικής γνώσης,  

o το κριτήριο 7: Επαρκής γνώση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου και 

ικανότητα χρήσης του ιδιαίτερου τρόπου σκέψης της επιστήμης του 

γνωστικού αντικειμένου (μεθοδολογία) που ανήκει στη κατηγορία της γνώσης 

του αντικειμένου (3,04), και  

o το κριτήριο 5: Ικανότητα απόφασης για το σκοπό και τους στόχους των 

εννοιών που θα διδαχθούν στο εκπαιδευτικό σενάριο (3,04). 

 Το κριτήριο με το χαμηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας ήταν το κριτήριο 11: εντοπισμός 

στοιχείων προσαρμογής στα χαρακτηριστικά του χρήστη, δεδομένου ότι στην αρχική 

φάση πολύ λίγα μαθήματα συμπεριέλαβαν κάποια στοιχεία προσαρμογής (1,84). 

Ορισμένες ομάδες συμπεριέλαβαν ήδη από την πρώτη φάση στοιχεία προσαρμογής 

στα χαρακτηριστικά του χρήστη (μαθήματα των Λειτουργικών Συστημάτων, μάθημα 

1). Το κριτήριο 10 είχε επίσης χαμηλή βαθμολογία για αυτό το λόγο (προσαρμογή σε 

ότι γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος- σε γνωστικό επίπεδο εκπαιδευόμενου) (2,25). 

Ορισμένες ομάδες συμπεριέλαβαν ήδη από την πρώτη φάση στοιχεία προσαρμογής 

στο γνωστικό επίπεδο του χρήστη (μαθήματα 3, 11 και 12). Τα κριτήρια 10 και 11 

υπάγονται στον παράγοντα της Παιδαγωγικής γνώσης. 

 Από τα υπόλοιπα κριτήρια, εκείνα που παρουσίασαν συνολικά τη χαμηλότερη 

βαθμολογία ήταν: 
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o  το κριτήριο 13: Εντοπισμός στο γνωστικό αντικείμενο των εννοιών που 

μπορεί να δυσκολεύουν τους εκπαιδευόμενους στην κατανόηση (2,31), που 

υπάγεται στην κατηγορία της παιδαγωγικής γνώσης, και  

o το κριτήριο 21: Ικανότητα προσαρμογής της χρήσης των τεχνολογιών στο 

πλαίσιο διαφορετικών διδακτικών δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων (2,19), 

που υπάγεται στην κατηγορία της τεχνολογικής παιδαγωγικής γνώσης. 

 Οι μέσοι όροι ανά κατηγορία γνώσης προκύπτουν από τους μέσους όρους των 

κριτηρίων με βάση τα οποία αξιολογείται ένα πεδίο γνώσης και στις δύο φάσεις.  

o Η τεχνολογική γνώση υπολογίζεται με βάση τα κριτήρια 1-4 και έχει γενικό 

μέσο όρο 2,91.  

o Η γνώση του αντικειμένου υπολογίζεται με βάση τα κριτήρια 5-8 και έχει 

γενικό μέσο όρο 2,99.  

o Η Παιδαγωγική γνώση υπολογίζεται με βάση τα κριτήρια 9-14 και έχει γενικό 

μέσο όρο 2,46.  

o Η Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου υπολογίζεται με βάση τα κριτήρια 15-

17 και έχει γενικό μέσο όρο 2,78.  

o Η Τεχνολογική Γνώση του Αντικειμένου υπολογίζεται με βάση τα κριτήρια 18-

19 και έχει γενικό μέσο όρο 2,78.  

o Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση υπολογίζεται με βάση τα κριτήρια 20-21 

και έχει γενικό μέσο όρο 2,30.  

o Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου υπολογίζεται με βάση 

τα κριτήρια 22-24 και έχει γενικό μέσο όρο 2,69.  

 Το πεδίο γνώσης με την υψηλότερη βαθμολογία είναι η γνώση του αντικειμένου 

(2,99) και το πεδίο με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία είναι η τεχνολογική γνώση 

(2,91). Το πεδίο γνώση με το χαμηλότερο μέσο όρο είναι η Τεχνολογική Παιδαγωγική 

Γνώση με 2,30 και η Παιδαγωγική γνώση με 2,46. 

 

Ποσοτικά  
στοιχεία από  
αξιολόγηση  
κριτηρίων  

ΜΟ ανά 
κριτήριο για μη 
προσαρμοστική 
φάση 

ΜΟ ανά 
κριτήριο για  
προσαρμοστική 
φάση 

Διαφορά 
μεταξύ 2 
εκδόσεων 

ΜΟ ανά 
κριτήριο 
και στις 
2 
φάσεις 
 

ΜΟ 2 
εκδόσεων 
ανά είδος 
γνώσης 
 

  

Κριτήριο 1 3,20   3,57   0,37   3,39   

2,91   
τεχνολογική 

 γνώση 

Κριτήριο 2 2,80   2,93   0,13   2,86   

Κριτήριο 3 1,87   3,14   1,28   2,50   

Κριτήριο 4 2,73   3,00   0,27   2,87   

Κριτήριο 5 3,00   3,07   0,07   3,04   

2,99   
Γνώση  

αντικειμένου 

Κριτήριο 6 3,07   3,14   0,08   3,10   

Κριτήριο 7 3,00   3,07   0,07   3,04   

Κριτήριο 8 2,67   2,93   0,26   2,80   

Κριτήριο 9 2,27   2,64   0,38   2,45   

2,46   
Παιδαγωγική  

γνώση Κριτήριο 10 1,93   2,57   0,64   2,25   
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Κριτήριο 11 0,53   3,14   2,61   1,84   

Κριτήριο 12 2,47   3,00   0,53   2,73   

Κριτήριο 13 2,27   2,36   0,09   2,31   

Κριτήριο 14 3,13   3,21   0,08   3,17   

Κριτήριο 15 2,40   2,43   0,03   2,45   

2,78   

Παιδαγωγική 
Γνώση  

Αντικειμένου  Κριτήριο 17 3,00   3,21   0,21   3,11   

Κριτήριο 18 2,67   2,93   0,26   2,80   

2,78   

Τεχνολογική 
Γνώση  

αντικειμένου  Κριτήριο 19 2,67   2,86   0,19   2,76   

Κριτήριο 20 2,33   2,50   0,17   2,42   

2,30   

Τεχνολογική  
Παιδαγωγική 

 Γνώση  Κριτήριο 21 1,80   2,57   0,77   2,19   

Κριτήριο 22 2,53   2,86   0,32   2,70   

2,69   

Τεχνολογική   
Παιδαγωγική 

Γνώση  
του 

Αντικειμένου  

Κριτήριο 23 2,60   2,79   0,19   2,69   

Κριτήριο 24 2,60   2,79   0,19   2,69   

Πίνακας 8: Επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων μαθημάτων ανά κριτήριο αξιολόγησης  

 
Στη συγκεκριμένη ενότητα  του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε περιγραφική και 

ποσοτική ανάλυση μεταξύ των προσαρμοστικών μαθημάτων με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης. Στην επόμενη ενότητα γίνεται παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων σε 

σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης. 

 
 
3.1.3 Παρουσίαση, σχολιασμός αποτελεσμάτων και  συμπεράσματα 

 
Tα γενικά ερευνητικά ερωτήματα της διπλωματικής εργασίας είναι τα εξής: 

α. Ερώτημα 1: πώς ενσωματώνεται και υλοποιείται η εξατομικευμένη υποστήριξη 

(προσαρμογή) με βάση τα χαρακτηριστικά του χρήστη (προσαρμοστικότητα και 

προσαρμοσιμότητα) σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και  

β.  Ερώτημα 2: ποια πεδία γνώσης αναπτύσσει ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός σχεδιάζοντας 

ψηφιακό υλικό για εκπαίδευση από απόσταση και εμπλουτίζοντάς το με στοιχεία 

εξατομικευμένης υποστήριξης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. 

Συγκεκριμένα διερευνήθηκε το πώς συμβάλλει το θεωρητικό πλαίσιο TPACK στο να 

αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους υλοποιείται η προσαρμογή των μαθημάτων που  

σχεδιάστηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα LAMS στα χαρακτηριστικά του χρήστη. Επίσης 

διερευνήθηκε η συμβολή του θεωρητικού πλαισίου του TPACK στο να εντοπιστούν τα πεδία 

γνώσης που πρέπει να αναπτύξει ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός που σχεδιάζει υλικό για 

Εκπαίδευση από Απόσταση.  

.  

3.1.3.1 Ερευνητικό ερώτημα 1 

 
Στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε έγινε σύγκριση μεταξύ των προσαρμοστικών 

εκδόσεων μαθημάτων ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Α. τα χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας, 

Β. τα χαρακτηριστικά του χρήστη ως πηγή προσαρμογής, 
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Γ. την υλοποίηση της προσαρμοστικότητας, και 

Δ. τη σχεδίαση και την υλοποίηση της προσαρμοσιμότητας. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση των παραπάνω χαρακτηριστικών: 

Α. Χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας 

Α. Αναφορικά με το πρώτο χαρακτηριστικό, τη σύγκριση ως προς τα χαρακτηριστικά 

της  προσαρμοστικότητας παρατηρείται από την ανάλυση των προσαρμοστικών μαθημάτων 

ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό με βάση το οποίο 

σχεδιάστηκε η προσαρμοστικότητα. Σε όλες τις προσαρμοστικές εκδόσεις των μαθημάτων 

υπήρξε σχεδιασμός της προσαρμογής ως προς τα χαρακτηριστικά του χρήστη και 

συγκεκριμένα ως προς την προσαρμογή στο μαθησιακό στυλ, ωστόσο πέραν αυτού σε 

ορισμένα μόνο από τα μαθήματα υπήρξε και προσαρμογή ως προς τα χαρακτηριστικά της 

προσαρμοστικότητας. Συγκεκριμένα: 

 Σε ένα μάθημα δόθηκε η δυνατότητα επιλογής του θέματος που επιθυμεί ο 

εκπαιδευόμενος να παρακολουθήσει και υλοποίηση της προσαρμοστικότητας με 

βάση τα ενδιαφέροντα του χρήστη (στο μάθημα 11, δυνατότητα επιλογής της 

ενότητας που θέλει να παρακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος: Ασφάλεια και / ή 

Κρυπτογραφία),  

 Ένα μάθημα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού 

τρόπου παρουσίασης του κειμένου που προτιμάει εκπαιδευόμενος σύμφωνα με το 

μοντέλο δόμησης κειμένου του Kintsch (στο μάθημα 8), 

 Σε ένα μάθημα δόθηκε η δυνατότητα επιλογής της σειράς με την οποία επιθυμεί ο 

εκπαιδευόμενος παρακολουθήσει τις δραστηριότητες (στο μάθημα 13: «Προτιμάτε να 

κατανοείτε πρώτα πλήρως τη θεωρία πριν ασχοληθείτε με τις ασκήσεις;  ή Προτιμάτε 

περισσότερο την πρακτική εξάσκηση από τη θεωρητική;») 

 

Β. Χαρακτηριστικά χρήστη ως πηγή προσαρμογής 

 Αναφορικά με το δεύτερο χαρακτηριστικό της προσαρμοστικότητας στα 

χαρακτηριστικά του χρήστη επισημαίνεται ότι σε όλα τα μαθήματα υπήρξε υλοποίηση της 

προσαρμογής με βάση τα χαρακτηριστικά του χρήστη. Ειδικότερα: 

 Σε όλα τα μαθήματα της δεύτερης φάσης υλοποιήθηκε προσαρμογή με βάση το 

μαθησιακό στυλ. Το μαθησιακό στυλ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω αφορά τον  

ξεχωριστό τρόπο που έχει κάθε άτομο για να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να 

οργανώνει τις πληροφορίες (Riding & Rayne, 1998). Από τα προσαρμοστικά 

μαθήματα που υλοποιήθηκαν με βάση το μαθησιακό στυλ οι θεωρίες οι οποίες 

αποτέλεσαν τη βάση της υλοποίησης της προσαρμογής με βάση το μαθησιακό 

στυλ είναι οι ακόλουθες: 

o Η θεωρία των Honey & Mumford ήταν η θεωρία που χρησιμοποιήθηκε 

στα περισσότερα μαθήματα, και συγκεκριμένα σε έντεκα μαθήματα, 

o Η θεωρία του Kolb, η οποία και αποτελεί τη βάση της θεωρίας των Honey 

& Mumford, χρησιμοποιήθηκε σε δύο μαθήματα,  
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o Η θεωρία των Soloman & Felder, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε ένα 

μάθημα. 

 

Εικόνα 20: υλοποίηση προσαρμοστικού μαθήματος με βάση τα χαρακτηριστικά του χρήστη και 

συγκεκριμένα το μαθησιακό στυλ 

 

 Το δεύτερο χαρακτηριστικό του χρήστη με βάση το οποίο σχεδιάστηκαν 

προσαρμοστικά μαθήματα ήταν η διάγνωση του γνωστικού επιπέδου του χρήστη. 

Συγκεκριμένα στην α΄ φάση σχεδιάστηκαν  τέσσερα προσαρμοστικά μαθήματα με 

βάση το γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευόμενου ενώ στη β΄ φάση τα 

προσαρμοστικά μαθήματα που σχεδιάστηκαν με βάση αυτό το χαρακτηριστικό 

αυξήθηκαν σε δέκα. Η διάγνωση του γνωστικού επιπέδου γινόταν με τη χρήση 

ερωτηματολογίων σχεδιασμένων εμπειρικά και όχι με βάση κάποια συνεκτική 

θεωρία αξιολόγησης του γνωστικού επιπέδου σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό 

πεδίο. 

 Σε μία περίπτωση δόθηκε η επιλογή στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν 

διαφορετική ακολουθία δραστηριοτήτων με βάση τη ιδιότητά τους  (γονείς ή 

εκπαιδευτικοί σε ένα μάθημα κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας). 

 

Γ. Υλοποίηση προσαρμοστικότητας 

Αναφορικά με το τρίτο χαρακτηριστικό της προσαρμοστικότητας και συγκεκριμένα τον 

τρόπο υλοποίησής της χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες βασικές τεχνικές για το σχεδιασμό των 

προσαρμοστικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα: 

 Ο βασικότερος τρόπος που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της προσαρμογής 

ήταν η διαφορετική σειρά παρουσίασης των γνωστικών μονάδων που συνέθεταν το 

μάθημα και η διαφορετική αλληλουχία παρουσίασης των δραστηριοτήτων. Η 
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παρουσίαση του υλικού με βάση διαφορετική σειρά στην παρουσίαση των γνωστικών 

μονάδων έγινε με βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

o Ανάλογα με μαθησιακό στυλ σε 14 μαθήματα, 

o Ανάλογα με τις προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου σε 2 μαθήματα και 

o Ανάλογα με την επίδοση του εκπαιδευόμενου σε 2 μαθήματα. 

Σε ορισμένα μαθήματα χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο ένας τρόπος υλοποίησης της 

προσαρμοστικότητας από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω, δηλαδή συγκεκριμένα για 

παράδειγμα έγινε υλοποίηση της προσαρμοστικότητας με βάση και το μαθησιακό στυλ και τις 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων στο μάθημα 11.  

Ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης της προσαρμοστικότητας με την παρουσίαση  

των γνωστικών μονάδων σε διαφορετική σειρά ανάλογα με το μαθησιακό στυλ βασίζεται στην 

παρουσίαση του υλικού με βάση το μαθησιακό στυλ που χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης του INSPIRE, η οποία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και συγκεκριμένα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.  

 

 

Εικόνα 21: διαφορετική σειρά παρουσίασης γνωστικών μονάδων αντικειμένου ανάλογα με 

κάποιο χαρακτηριστικό ή την επιλογή των εκπαιδευόμενων.   

 

 Ο δεύτερος βασικότερος τρόπος υλοποίησης της προσαρμοστικότητας είναι η 

παρουσίαση διαφορετικού υλικού με χρήση διαφορετικών εργαλείων ανάλογα με το 

μαθησιακό στυλ. Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο υλοποίησης της προσαρμοστικότητας 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο ίδιο το υλικό ενώ χρησιμοποιούνται ο ίδιες γνωστικές 

μονάδες του υλικού ή ακόμα γίνεται χρήση διαφορετικών εργαλείων ανάλογα με το 

μαθησιακό στυλ. Σε πέντε μαθήματα που σχεδιάστηκαν στην παρούσα έρευνα έγινε 

χρήση αυτού του τρόπου υλοποίησης ης προσαρμοστικότητας ανάλογα με το 

μαθησιακό στυλ και συγκεκριμένα έγινε χρήση των παρακάτω τεχνικών:   

o για άτομα που είχαν θεωρητικό μαθησιακό στυλ παρουσιάζονται 

περισσότερες πηγές, 
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o για άτομα που είχαν πρακτικό μαθησιακό στυλ παρουσιάζονται περισσότερες 

δραστηριότητες, 

o γίνεται χρήση της τεχνικής της προσαρμοστικής παρουσίασης. 

 

Εικόνα 22: προσαρμοστικό μάθημα που ανάλογα με το μαθησιακό στυλ παρουσιάζονται 

διαφοροποιήσεις στο υλικό και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

 

Δ. Σχεδίαση & υλοποίηση προσαρμοσιμότητας 

 Η επόμενη διάσταση πάνω στην οποία έγινε σύγκριση ανάμεσα στα προσαρμοστικά 

μαθήματα είναι τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος υλοποίησης της προσαρμοσιμότητας, δηλαδή 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο τρόπος υλοποίησης της προσαρμογής των χαρακτηριστικών 

του συστήματος τα οποία ο χρήστης μπορεί να ελέγξει. 

 Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησης της 

προσαρμοσιμότητας είναι η δημιουργία υποστηρικτικών και προαιρετικών 

δραστηριοτήτων τις οποίες μπορεί ο εκπαιδευόμενος να επιλέξει ελεύθερα αν θα 

παρακολουθήσει. Στο πλαίσιο των μαθημάτων που σχεδιάστηκαν δημιουργήθηκαν 

προαιρετικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες σε 12 μαθήματα. 

 Οι τρόποι υλοποίησης της προσαρμοσιμότητας που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι 

ακόλουθοι:  

o Με την ελεύθερη επιλογή του επιπέδου γνώσεων. Η παραπάνω επιλογή ήταν 

διαθέσιμη σε δέκα μαθήματα. 

o Με την ελεύθερη επιλογή του μαθησιακού στυλ. Η παραπάνω επιλογή ήταν 

διαθέσιμη σε δεκατρία μαθήματα. 
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Εικόνα 23: τρόποι υλοποίησης της προσαρμοσιμότητας στο LAMS 

 
 
3.1.3.2 Αξιολόγηση LAMS ως προς προσαρμοστικά χαρακτηριστικά 

 
Το LAMS διαθέτει περισσότερες δυνατότητες προσαρμοστικότητας και λιγότερες 

προσαρμοσιμότητας λόγω της σειριακής φύσης των ακολουθιών. Συγκεκριμένα παρατίθεται 

ένα απόσπασμα από τις τεκμηριώσεις των μαθημάτων που κατατέθηκαν: «Από τη στιγμή που 

θα επιλεγεί το μαθησιακό στυλ και το γνωστικό υπόβαθρο, η ακολουθία της μελέτης του 

εκπαιδευτικού υλικού είναι συγκεκριμένη και ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να την 

τροποποιήσει». Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει ένα μονοπάτι στο πλαίσιο μίας 

διακλάδωσης ενός μαθήματος εφόσον ο σχεδιαστής του μαθήματος έχει αφήσει ελεύθερη την 

τελική επιλογή στο εκπαιδευόμενο, ωστόσο όταν βρίσκεται μέσα στη διακλάδωση πρέπει 

υποχρεωτικά να ακολουθήσει τη σειρά που προτείνεται από το σύστημα. Επιπλέον το LAMS 

επιτρέπει στο εκπαιδευόμενο να δει τις προηγούμενες δραστηριότητες που έχει εκπονήσει 

καθώς και το γενικό σχεδιάγραμμα της ακολουθίας δραστηριοτήτων του μαθήματος, ωστόσο 

δεν του επιτρέπει να δει τις επόμενες δραστηριότητες. Μόνο όταν ολοκληρώνει την τρέχουσα 

δραστηριότητα μπορεί ο εκπαιδευόμενος να προβάλει την επόμενη δραστηριότητα με 

δεδομένη τη σειριακή φύση του LAMS. 
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Εικόνα 24: Εργαλείο διακλάδωσης (αριστερά) και εσωτερικό διακλάδωσης με σειριακή 

παρουσίαση δραστηριοτήτων 

 

Επισημαίνεται τέλος ότι το LAMS είναι ένα από τα λίγα συστήματα ηλεκτρονικής 

μάθησης γενικού σκοπού που επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοστικών μαθημάτων, σε 

αντίθεση με άλλα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης γενικού σκοπού, τα οποία δεν διαθέτουν 

εργαλεία για τη δημιουργία προσαρμοστικών μαθημάτων. Πέρα από το LAMS, τα συστήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης που επιτρέπουν τη δημιουργία προσαρμοστικών μαθημάτων είναι 

κυρίως εξειδικευμένα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για 

τη δημιουργία προσαρμοστικών μαθημάτων, όπως είναι για παράδειγμα το INSPIRE.  

  

 

3.1.3.3 Ερευνητικό ερώτημα 2 

 
Πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση μεταξύ των προσαρμοστικών και των μη 

προσαρμοστικών εκδόσεων μαθημάτων με σκοπό να εντοπιστούν: 

 Τα πεδία γνώσης με τη μεγαλύτερη βελτίωση από α΄ σε β΄φάση στο πλαίσιο του 

TPACK  

 Ποια πεδία γνώσης αναπτύσσει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός ο οποίος σχεδιάζει 

υλικό για εκπαίδευση από απόσταση. 

 

Τεχνολογική γνώση: Αναφορικά με την τεχνολογική γνώση προκύπτει ότι για την υλοποίηση 

της προσαρμογής κρίνονται αναγκαίες ορισμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τις 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 

Κριτήριο 1: Σε όλα τα μαθήματα υπάρχει εμπλουτισμός του υλικού στην προσαρμοστική 

φάση σε σχέση με τη μη προσαρμοστική φάση με την προσθήκη περισσοτέρων 

δραστηριοτήτων και εργαλείων. Ειδικότερα σε όλα τα μαθήματα υπάρχει αύξηση του αριθμού 

των εργαλείων του LAMS που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προσαρμοστικού 

μαθήματος. Η αύξηση του αριθμού των εργαλείων κυμαίνεται από πολύ μικρή έως πολύ 

μεγάλη (από 2 εργαλεία έως και 16 εργαλεία):  

Μάθημα Αριθμός 

εργαλείων 

μη 

προσαρμο

στικής 

Αριθμός 

εργαλείων 

προσαρμοστικής 

φάσης 

Διαφορά Είδος εργαλείων 
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φάσης 

Μάθημα 

1 

19 33 14 εργαλείο πίνακα ανακοινώσεων 

(1 εργαλείο) και πολύ 

περισσότερα εργαλεία ροής 

(εργαλεία διακλαδώσεων και 

ομαδοποιήσεων). 

Μάθημα 

2 

28 32 4 εργαλεία κυρίως από τις 

κατηγορίες εργαλείων ροής 

(διακλάδωσης και 

ομαδοποίησης). 

Μάθημα 

3 

17 21 4 Προσθήκη εργαλείων έρευνας, 

διακλαδώσεων, και προσθήκη 

προαιρετικής ακολουθίας. 

Προσθήκη εργαλείων 

διαμοίρασης πόρων και έρευνας 

για τον εντοπισμό του 

μαθησιακού στυλ του 

εκπαιδευόμενου.  

Μάθημα 

4 

25 27 2 προστίθεται μία δραστηριότητας 

διαμοιρασμού πόρων, ένας 

πίνακας ανακοινώσεων για 

υλοποίηση μίας δραστηριότητας 

αναζήτησης με web 2.0 εργαλεία, 

και αρκετά εργαλεία 

διακλαδώσεων 

Μάθημα 

5 

13 16 3 Προσθήκη εργαλείων 

διακλαδώσεων για την 

υλοποίηση των διαφορετικών 

μονοπατιών ανάλογα με το 

μαθησιακό στυλ, δραστηριότητες 

αφομοίωσης (προσθήκη 

περισσοτέρων παραδειγμάτων), 

και δραστηριότητες αξιολόγησης 

(ερωτήσεων πολλαπλών 

επιλογών). 

Μάθημα 

6 

43 46 3 προσθήκη εργαλείων 

αφομοίωσης (εργαλείο πίνακα 

ανακοινώσεων, διαμοιρασμού 

πόρων) και εργαλείων ροής 

(εργαλεία διακλάδωσης) 
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Μάθημα 

8 

31 47 16 πολύ περισσότερα εργαλεία. 

Χρησιμοποιούνται εργαλεία 

διαμοιρασμού πόρων,  υποβολής 

αρχείων, εργαλείο ερωτήσεις και 

απαντήσεις, πίνακα 

ανακοινώσεων, πολλαπλών 

επιλογών. Για την υλοποίηση της 

προσαρμοστικότητας για το 

γνωστικό επίπεδο 

χρησιμοποιείται επιπλέον 1 

εργαλείο πίνακα ανακοινώσεων 

σε όλα τα γνωστικά επίπεδα και 

για μέτριο ή κακό γνωστικό 

επίπεδο χρησιμοποιείται ένα 

επιπλέον εργαλείο διαμοιρασμού 

πόρων. Χρησιμοποιούνται 

εργαλεία πολλαπλών επιλογών 

για υλοποίηση ερωτηματολογίων 

μαθησιακών στυλ και εργαλεία 

διακλάδωσης. 

Μάθημα 

9 

30 ~45 15 πολύ περισσότερα εργαλεία. 

Ακριβής αριθμός εξαρτάται από 

μαθησιακό στυλ. Χρήση 

εργαλείων: 1 εργαλείο 

διαμοιρασμού πόρων, 5 πίνακες 

ανακοινώσεων, εργαλείο 

επεξεργασίας εικόνας, 2 εργαλεία  

και εργαλείο πολλαπλών 

επιλογών, 3 πίνακες 

ανακοινώσεων και 1 εργαλείο 

υποβολής αρχείο και ένα 

εργαλείο αξιολόγησης, είτε ένα 

μονοπάτι με εργαλεία 

ανατροφοδότησης (ψηφοφορία), 

πληροφόρησης (πίνακας 

ανακοινώσεων) και αξιολόγησης 

(αξιολόγηση), είτε ένα μονοπάτι 

με εργαλεία μόνο πληροφόρησης 

(πίνακας ανακοινώσεων) και 

αξιολόγησης (αξιολόγηση), 
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πίνακας ανακοινώσεων και λίστα 

εργασιών, είτε ένα μονοπάτι με 

εργαλεία πληροφόρησης (λίστα 

εργασιών) και αξιολόγησης 

(αξιολόγηση) 

Μάθημα 

10 

40 42 2 προσθήκη εργαλείων 

ανατροφοδότησης: ερωτήσεις και 

απαντήσεις για ανίχνευση 

γνωστικού υποβάθρου, πίνακας 

ανακοινώσεων  και συλλογή 

δεδομένων  για εύρεση 

μαθησιακού στυλ, εργαλείου 

χώρου έκθεσης εικόνων. Χρήση 

εργαλείου ροής της διακλάδωσης 

Μάθημα 

11 

33 37 4 εργαλείο ομαδοποίησης, 

διακλάδωσης, αξιολόγησης και 

εργαλείο διακλάδωσης επιπέδου, 

προσθήκη προαιρετικών 

Δραστηριοτήτων ή Προαιρετικών 

Ακολουθιών και Ομαδοποίησης.  

Εργαλείο Ερωτήσεων 

Πολλαπλής Επιλογής και 

Αξιολόγησης 

Μάθημα 

12 

37 ~43 6 Προσθήκη  εργαλείων 

επεξεργασίας εικόνων, 3 

προαιρετικών δραστηριοτήτων 

προβολής περαιτέρω υλικού και 

χρήση εργαλείου διακλάδωσης  

Μάθημα 

13 

29 44 15 Προσθήκη εργαλείων 

ομαδοποίησης (3), εργαλείων 

διακλαδώσεων (6), και εργαλείου 

πίνακα ανακοινώσεων 

Μάθημα 

14 

18 20 2 Προσθήκη εργαλείων 

διακλάδωσης και πίνακα 

ανακοινώσεων 

Μάθημα 

15 

15 17 2 Προσθήκη μικρού αριθμού 

εργαλείων διακλάδωσης και 

ομαδοποίησης 

Πίνακας 9: αριθμός και είδη εργαλείων σε α’ και β΄ φάση σχεδιασμού μαθημάτων 
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Η προσαρμογή υλοποιείται συνήθως με την προσθήκη του εργαλείου της 

διακλάδωσης στο LAMS, κάτι το οποίο ευνοεί κυρίως τη δημιουργία ατομικών 

δραστηριοτήτων. Πέρα από το εργαλείο της διακλάδωσης, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

είναι τα εργαλεία της ομαδοποίησης, εργαλεία πολλαπλών επιλογών και εργαλεία 

αξιολόγησης. 

 

 

 

 

Εικόνα 25: προσθήκη εργαλείων στο LAMS για υλοποίηση της προσαρμοστικότητας. 

 

Tα περισσότερα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού σεναρίου και στις δύο φάσεις ήταν τα εργαλεία που παρέχει το ίδιο το LAMS. 

Από αυτά, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν πιο συχνά ήταν ο πίνακας ανακοινώσεων, οι 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, το εργαλείο ερωτήσεις και απαντήσεις (για δημιουργία 

ερωτήσεων ανοιχτού τύπου), και στις υποστηρικτικές δραστηριότητες τα εργαλεία της 

συζήτησης/forum και της υποβολής αρχείου. 

 

Κριτήριο 2: Στην πρώτη φάση της υλοποίησης των μη προσαρμοστικών μαθημάτων έγινε 

πολύ μικρή χρήση εργαλείων web 2.0 καθώς και πολύ μικρή χρήση πολυμεσικών στοιχείων. 

Στη δεύτερη έκδοση των μαθημάτων γίνεται προσθήκη επίσης εργαλείων web 2.0. Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην προσαρμοστική φάση είναι τα εξής:  
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Μάθημα Εργαλεία web 2.0 

Μάθημα 1 hot potatoes και kubbu, χρήση εφαρμογής java για υλοποίηση αλγορίθμου 

Μάθημα 2 wordle και kubbu, χρήση εργαλείων παρουσιάσεων 

Μάθημα 3 quiz στο hot potatoes, overstream για υποτιτλισμό βίντεο 

Μάθημα 4 tagxedo και kubbu 

Μάθημα 5 quikmaps για επεξεργασία χαρτών, Quibble για δημιουργία ερωτηματολογίου 

προσδιορισμού μαθησιακού στυλ 

Μάθημα 6 spicy nodes, εφαρμογή με java, σταυρόλεξο, quiz. Χρήση διαδικτυακής 

εφαρμογής java για εξάσκηση σε σκάκι 

Μάθημα 8 kubbu 

Μάθημα 9 εξωτερική ιστοσελίδα όπου επιτρέπεται ο πειραματισμός των συμμετεχόντων 

με τη σύνταξη της SQL, Kubbu, slideshare, video, wiki 

Μάθημα 10 spicy nodes, άσκησης αντιστοίχισης στο kubbu και επιπλέον γίνεται 

προσθήκη εικόνων και σκίτσων 

Μάθημα 11 spicy nodes, slideshare για προβολή επιπλέον πηγών, χρήση ιστοσελίδας 

weebly, animoto, prezi, υλοποίηση σταυρόλεξου σε kubbu, χρήση 

γραφήματος tagxedo και αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών στο διαδίκτυο μέσα 

από το διάγραμμα, χρήση εργαλείου δημιουργίας comic pixton 

Μάθημα 12 εργαλείων  kubbu και  slideshare, εργαλείο επεξεργασίας εικόνας Pixlr του 

LAMS 

Μάθημα 13 βίντεο,  χρήση εργαλείου υποτιτλισμού dotsub, spicynodes 

κατασκευή κουίζ και σταυρόλεξων στο kubbu, διαδικτυακό παιχνίδι για 

τροφική αλυσίδα 

Μάθημα 14 Slideshare, εργαλείο LAMS επεξεργασίας εικόνας Pixlr 

Μάθημα 15 Kubbu, βίντεο 

Πίνακας 10: προσθήκη εργαλείων web 2.0 στην προσαρμοστική φάση 

 

Από τις κατηγορίες εργαλείων web 2.0 που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των 

προσαρμοστικών μαθημάτων ορισμένες κατηγορίες χρησιμοποιούνται πιο συχνά. 

Συγκεκριμένα τα εργαλεία δημιουργίας δραστηριοτήτων όπως είναι η δημιουργία 

σταυρόλεξων, κουίζ και δραστηριοτήτων αντιστοίχισης χρησιμοποιούνται πιο συχνά από όλες 

τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαλείων. Τέτοια εργαλεία είναι το Kubbu και το hot potatoes, από 

τα οποία το πρώτο χρησιμοποιείται σε 10 μαθήματα ενώ το δεύτερο σε δύο μαθήματα 

αντίστοιχα. Εργαλεία παρουσιάσεων όπως είναι το slideshare και το prezi χρησιμοποιούνται 

σε 6 μαθήματα. Εργαλεία με τα οποία χρησιμοποιούνται σύννεφα λέξεων όπως είναι τα 

tagxedo και wordle χρησιμοποιούνται σε τέσσερα μαθήματα. Επίσης τα εργαλεία δημιουργίας 

νοητικών χαρτών και συγκεκριμένα το εργαλείο spicynodes χρησιμοποιείται σε τέσσερα 

μαθήματα. Σε τρία μαθήματα γίνεται χρήση βίντεο (youtube, animoto) ενώ έχει γίνει χρήση 

εργαλείων δημιουργίας υπότιτλων σε δύο μαθήματα με τη χρήση των εργαλείων overstream, 

dotsub.  Σε δύο μαθήματα υπάρχει δραστηριότητα επεξεργασίας εικόνας με τα εργαλεία του 
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LAMS. Σε ένα μάθημα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία: εργαλείο δημιουργίας κόμικ  

pixton, εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων weebly και εργαλείο επεξεργασίας χαρτών Quibble. 

Σε τέσσερα μαθήματα χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία που ταιριάζουν με το συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται κάθε φορά: η χρήση εφαρμογής java για υλοποίηση 

ενός αλγορίθμου στο μάθημα 1, στο μάθημα 6 η χρήση διαδικτυακής εφαρμογής για 

εξάσκηση στο σκάκι, στο μάθημα 9 η χρήση ιστοσελίδας όπου επιτρέπεται ο πειραματισμός 

των συμμετεχόντων με τη σύνταξη της SQL και στο μάθημα 13, η χρήση ενός διαδικτυακού 

παιχνιδιού για την τροφική αλυσίδα. 

Είδος εργαλείων web 2.0 Εργαλεία web 2.0 Συχνότητα χρήσης εργαλείων 

web 2.0 

εργαλεία δημιουργίας 

δραστηριοτήτων: σταυρόλεξων, 

κουίζ και δραστηριοτήτων 

αντιστοίχισης 

Kubbu, hot potatoes 10 μαθήματα 

εργαλεία παρουσιάσεων  Slideshare, prezi 6 μαθήματα 

εργαλεία για σύννεφα λέξεων  Tagxedo, wordle 4 μαθήματα 

εργαλεία δημιουργίας νοητικών 

χαρτών  

spicynodes 4 μαθήματα 

χρήση βίντεο  youtube, animoto 3 μαθήματα 

εργαλεία δημιουργίας υπότιτλων overstream, dotsub 2 μαθήματα 

εργαλεία επεξεργασίας εικόνας Pixlr (LAMS) 2 μαθήματα 

εργαλείο δημιουργίας κόμικ   pixton 1 μάθημα 

εργαλείο δημιουργίας 

ιστοσελίδων  

weebly 1 μάθημα 

εργαλείο επεξεργασίας χαρτών  Quibble 1 μάθημα 

ειδικά εργαλεία που ταιριάζουν 

με το συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο 

1. εφαρμογή java για 

υλοποίηση ενός 

αλγορίθμου, 2. 

διαδικτυακή εφαρμογή 

για εξάσκηση στο σκάκι, 

3. ιστοσελίδα όπου 

επιτρέπεται ο 

πειραματισμός των 

συμμετεχόντων με τη 

σύνταξη της SQL, 4. 

διαδικτυακό παιχνίδι για 

τροφική αλυσίδα 

4 μαθήματα 

Πίνακας 11: Συχνότητα χρήσης είδους εργαλείων web 2.0 σε προσαρμοστική φάση 
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Κριτήριο 3: Υπάρχουν δύο μόνο δραστηριότητες αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

Για παράδειγμα αναφέρεται η δραστηριότητα αναζήτησης στο μάθημα «Ασφάλεια 

πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στην κρυπτογραφία «Αναζητήστε στο διαδίκτυο 

κάποια διαφορετική μέθοδο κρυπτογράφησης από αυτές που μέχρι τώρα αναφέρθηκαν και 

αποστείλετε πληροφορίες για αυτήν αποθηκεύοντας ό,τι θεωρείτε απαραίτητο σε ένα αρχείο 

του Word που θα του δώσετε το όνομά σας κρυπτογραφημένο όμως με την χρήση της 

μεθόδου που βρήκατε! Επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα βρείτε περισσότερες από μια, 

επιλέξτε αυτήν που θα σας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση!». Η δεύτερη δραστηριότητα 

αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης βρίσκεται στο 

μάθημα Introducing the environment. Στις περισσότερες εργασίες παρέχεται επιπλέον υλικό ή 

ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ως συμπληρωματική βιβλιογραφία, όπου ο εκπαιδευόμενος 

παραπέμπεται άμεσα μέσα από Links. 

 

Κριτήριο 4: υπάρχει βελτίωση στην ποικιλία των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε όλα τα 

μαθήματα, ειδικότερα και με την προσθήκη των web 2.0 εργαλείων στην προσαρμοστική 

φάση. 

 

Γνώση Αντικειμένου 

Κριτήριο 5: Αναφορικά με τη γνώση του Αντικειμένου προκύπτει θα πρέπει να 

ακολουθούνται κάποιες αρχές σχετικά με την παρουσίαση του υλικού. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένοι, στην αρχή του μαθήματος και στην αρχή της κάθε 

ενότητας, και η διατύπωσή τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές σχεδίασης υλικού 

εκπαίδευσης από απόσταση (για παράδειγμα όπως στο μάθημα 11). Ειδικότερα οι στόχοι θα 

πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια, θα πρέπει να αναφέρονται σε δεξιότητες και να 

μην είναι γενικόλογοι. Σε όλα τα μαθήματα υπάρχει παράθεση των στόχων και των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, ωστόσο σε μία περίπτωση η αναφορά των στόχων είναι 

πολύ γενική και αναφέρεται στο σύνολο του μαθήματος (μάθημα 13). Οι στόχοι των 

μαθημάτων δεν διαφοροποιήθηκαν ανάμεσα στις δύο εκδόσεις σε κανένα μάθημα. 

 

Κριτήριο 6: Στη μη προσαρμοστική φάση ακολουθείται σειριακή παρουσίαση των 

δραστηριοτήτων, ενώ στην προσαρμοστική φάση η σειρά παρουσίασης των γνωστικών 

μονάδων του υλικού γίνεται με βάση το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων (σε 10 

μαθήματα), το μαθησιακό στυλ (σε 14 μαθήματα), τα ενδιαφέροντα (σε ένα μάθημα). Στα 

προσαρμοστικά μαθήματα, τις περισσότερες φορές (με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται 

παρακάτω), δεν υπάρχει αλλαγή ούτε προσθήκη στο ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά η 

παρουσίασή του γίνεται με διαφορετική σειρά ανάλογα με το μαθησιακό στυλ του 

εκπαιδευόμενου  Συγκεκριμένα όλα τα μαθήματα περιέχουν την ίδια δομή δραστηριοτήτων, 

εκτός από πέντε μαθήματα όπου δεν υπάρχει ίδια σειρά παρουσίασης των εργαλείων, ούτε 

χρησιμοποιούνται τα ίδια εργαλεία σε όλο το μάθημα (εξαιρέσεις: Στο μάθημα 6 

παρουσιάζεται διαφορετικό υλικό για θεωρητικούς και για πρακτικούς, στην πρώτη κατηγορία 
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παρουσιάζονται περισσότερες πηγές για ανάγνωση, ενώ στη δεύτερη περισσότερες 

δραστηριότητες με τη μορφή βίντεο για τις κινήσεις των κομματιών στο σκάκι. Επίσης στο 

μάθημα 13 υπάρχει διαφοροποίηση του υλικού ανάλογα με το μαθησιακό στυλ των 

συμμετεχόντων). 

 

Παιδαγωγική γνώση: Αναφορικά με την παιδαγωγική γνώση προκύπτει ότι για την 

υλοποίηση της προσαρμογής κρίνονται αναγκαίες ορισμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικές 

με τις έννοιες της προσαρμογής, της προσαρμοστικότητας και της προσαρμοσιμότητας. 

 

Κριτήριο 9: αναφορικά με την ύπαρξη δραστηριοτήτων αξιολόγησης της επίδοσης, καθώς 

και την ύπαρξη ποικιλίας τύπων αξιολόγησης, γίνεται το ίδιο συχνή χρήση εργαλείων 

αξιολόγησης επίδοσης μεταξύ α΄και  β΄φάση (μικρή βελτίωση στη βαθμολογία). 

 

Κριτήριο 10: Σε λίγα μαθήματα υπήρχε μία αρχική δραστηριότητα διάγνωσης του γνωστικού 

επιπέδου των εκπαιδευόμενων με καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα για τον εκπαιδευόμενο 

(μαθήματα 1, 3, 11, 12). Οι περισσότερες από αυτές είχαν το χαρακτήρα επιλογής σωστής 

απάντησης σε κάποιες ερωτήσεις πάνω στο γνωστικό αντικείμενο, ενώ μία είχε το χαρακτήρα 

του να δηλώσει ο εκπαιδευόμενος του αν γνωρίζει ή όχι τη σωστή απάντηση, χωρίς όμως να 

ζητείται από τον εκπαιδευόμενο να απαντήσει σε αυτήν (μάθημα 11). Στη δεύτερη φάση της 

υλοποίησης του προσαρμοστικού μαθήματος, δέκα από τα μαθήματα είχαν κάποιο τεστ 

διάγνωσης του επιπέδου των συμμετεχόντων και αντίστοιχα πρότειναν την ολοκλήρωσης 

κάποιας προαιρετικής-εισαγωγικής δραστηριότητας, είτε τη συνέχιση του μαθήματος σε 

ξεχωριστή ακολουθία όπου υπήρχε διαφοροποίηση του υλικού ανάλογα με το γνωστικό 

επίπεδο. Σε όλα τα μαθήματα που περιέχουν προσαρμογή στο γνωστικό επίπεδο υπάρχει 

ελεύθερη επιλογή του επιπέδου γνώσεων και της αντίστοιχης ακολουθίας, τα οποία και 

συνιστούν στοιχεία της προσαρμοσιμότητας.  

 

Κριτήριο 11: Στην πρώτη φάση της υλοποίησης του μη προσαρμοστικού μαθήματος, σε 

ελάχιστα μαθήματα υπήρχε πρόβλεψη για προσαρμογή ανάλογα με το μαθησιακό στυλ (μόνο 

στο μάθημα 1). Στη δεύτερη φάση της υλοποίησης του προσαρμοστικού μαθήματος, σε όλα 

τα μαθήματα έγινε διάγνωση μαθησιακού στυλ των εκπαιδευόμενων.  

Η υλοποίηση της προσαρμοστικότητας γίνεται μέσα από τη διαφορετική σειρά 

παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού και συγκεκριμένα των γνωστικών μονάδων. Σε όλες 

τις εργασίες γίνεται διαχωρισμός του εκπαιδευτικού υλικού σε γνωστικές μονάδες στα 

πρότυπα του συστήματος INSPIRE και παρουσίαση του υλικού με διαφορετική σειρά 

ανάλογα με το μαθησιακό στυλ του εκπαιδευόμενου.  

Στο μάθημα 6, πέρα από την παρουσίαση του υλικού με διαφορετική σειρά, υπάρχει 

παρουσίαση διαφορετικού υλικού σε ορισμένα σημεία του μαθήματος ανάλογα με το 

μαθησιακό στυλ (για τους θεωρητικούς παρουσιάζονται περισσότερες πηγές, ενώ για τους 

πρακτικούς περισσότερες δραστηριότητες) και παρουσίαση δραστηριοτήτων με διαφορετική 
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σειρά ανάλογα με την προτίμηση των εκπαιδευόμενων  (Προτιμάτε να κατανοείτε πρώτα 

πλήρως τη θεωρία πριν ασχοληθείτε με τις ασκήσεις;  ή Προτιμάτε περισσότερο την πρακτική 

εξάσκηση από τη θεωρητική;»). Συγκεκριμένα η προσαρμοστικότητα σε αυτό το μάθημα 

υλοποιείται με βάση μία διαφορετική προσέγγιση: τη χρήση διαφορετικών εργαλείων ανάλογα 

με το μαθησιακό στυλ (υπάρχει διακλάδωση όπου για τους θεωρητικούς παρουσιάζονται 

περισσότερες πηγές για ανάγνωση ενώ για τους πρακτικούς παρουσιάζονται πηγές σε 

μορφές βίντεο για τις κινήσεις των κομματιών). Επίσης στα μαθήματα 8 και 14 υπάρχει 

διαφοροποίηση στο υλικό που παρουσιάζεται ανάλογα με το μαθησιακό στυλ. Στα μαθήματα 

11 και 13 υπάρχει προσαρμογή με βάση τις προτιμήσεις και τις επιλογές των 

εκπαιδευόμενων, ενώ στο μάθημα 10 υπάρχει προσαρμογή ανάλογα με την ιδιότητα των 

εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμένα στην τεκμηρίωση για το μάθημα 11 αναφέρεται ότι «Υπάρχει 

διαφορετικό υλικό και διαφορετικός οδηγός μελέτης ανάλογα με το μαθησιακό στυλ και το 

επίπεδο γνώση και διαφορετικός τρόπος υλοποίησης ορισμένων δραστηριοτήτων. Πέραν της 

διαφορετικότητας του υλικού ως προς τα θέματα, επίσης υπάρχει διαφοροποίηση σε 

ορισμένες περιπτώσεις στον τρόπο προσέγγισης του ίδιου του θεματικού  αντικειμένου». Στο 

μάθημα 2 προβλέπεται η εμφάνιση του υλικού με διαφορετική σειρά ανάλογα με την επίδοση 

στις δραστηριότητες. 

Τα θεωρητικά πλαίσια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάγνωση του μαθησιακού στυλ 

ήταν σε όλα τα μαθήματα με την εξαίρεση ενός η θεωρία των Honey & Mumford (είτε με το 

πλήρες ερωτηματολόγιο, είτε με μικρότερα ερωτηματολόγια στο πνεύμα της θεωρίας) (σε 

έντεκα μαθήματα), η θεωρία του Kolb (σε δύο μαθήματα), και σε μία περίπτωση η θεωρία των 

Soloman & Felder (σε ένα μάθημα). Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε ομαδοποίηση 

κάποιων μαθησιακών στυλ που θεωρήθηκε ότι ήταν παρόμοια, και υλοποίηση λιγότερων 

ακολουθιών. Στα περισσότερα μαθήματα η προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευόμενου υλοποιήθηκε κυρίως ως προσαρμογή στο μαθησιακό στυλ και 

δευτερευόντως στο γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευόμενου. Σε μία περίπτωση, πέρα από την 

προσαρμογή στο γνωστικό επίπεδο και στο μαθησιακό στυλ, έγινε προσαρμογή με βάση τις 

προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου, τι θέματα θέλει να παρακολουθήσει στο μάθημα 11 (θέματα 

ασφάλειας ή κρυπτογραφίας). Επίσης στο μάθημα 13 έγινε προσαρμογή με βάση το 

μαθησιακό στυλ, το γνωστικό επίπεδο και την προτίμηση των εκπαιδευομένων για το τι 

θέλουν να παρακολουθήσουν πρώτα. Σε μία άλλη περίπτωση (μάθημα 10), έγινε 

διαχωρισμός των εκπαιδευόμενων με βάση την ιδιότητά τους  (γονείς ή εκπαιδευτικοί). Στο 

μάθημα 8 έγινε προσαρμογή πέρα από το μαθησιακό στυλ και στον τρόπο της παρουσίασης 

του κειμένου που προτιμάει ο εκπαιδευόμενος, σύμφωνα με το μοντέλο του Kintsch).  

Η προσαρμοστικότητα υλοποιείται με τη χρήση των εργαλείων διακλάδωσης, 

ομαδοποίησης και ενίοτε εργαλείων πολλαπλών επιλογών ή αξιολόγησης του LAMS. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται παροχή επιπλέον υλικού σε εκπαιδευόμενους με 

προχωρημένο επίπεδο (μάθημα 1 και 2), ενώ σε άλλες προτείνεται περαιτέρω υλικό σε 

εκπαιδευόμενους με χαμηλό επίπεδο (μάθημα 3 και 8).  
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Η προσαρμοσιμότητα υλοποιείται στο LAMS με την προσθήκη προαιρετικών και 

υποστηρικτικών δραστηριοτήτων καθώς και με τη δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης στο 

υλικό. Στην πρώτη φάση αυτό δεν είναι εφικτό, με δεδομένη τη σειριακή φύση της 

παρουσίασης του  υλικού στο LAMS. Στη δεύτερη προσαρμοστική έκδοση των μαθημάτων η 

προσαρμοσιμότητα υλοποιείται με τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μαθησιακού στυλ, 

γνωστικού επιπέδου και αντικειμένου μέσα στην ακολουθία σε όλα τα μαθήματα, εκτός από το 

μάθημα 14, όπου αναφέρεται ότι «Αν το επιθυμεί, μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα που 

αντιστοιχεί και στα δύο επίπεδα γνώσεων. Δεν ισχύει το ίδιο και για τα μαθησιακά στυλ».  

 

Κριτήριο 12: αναφορικά με τη χρήση εύρους εκπαιδευτικών τεχνικών όπως είναι για 

παράδειγμα η εργασία σε ομάδες, οι μελέτες περίπτωσης, οι πρακτικές ασκήσεις, γίνεται το 

ίδιο συχνή χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών ανάμεσα στις δύο εκδόσεις των μαθημάτων 

(υπάρχει μικρή βελτίωση στη βαθμολογία).  

Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των 

μαθημάτων ήταν ατομικές. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά από τις 

συνεργατικές δραστηριότητες ήταν το εργαλείο της συζήτησης/forum, ενώ σε κάποιες 

ακολουθίες χρησιμοποιήθηκαν και τα εργαλεία της ψηφοφορίας, συλλογής δεδομένων και 

chat. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις το εργαλείο της συζήτησης ήταν διαθέσιμο σε όλη τη 

διάρκεια της ακολουθίας ως μέρος υποστηρικτής δραστηριότητας για υποβολή ερώτησης 

προς το σχεδιαστή του μαθήματος ή για ανάρτηση κάποιας σκέψης ή προβληματισμού, ενώ 

σε λίγες περιπτώσεις το εργαλείο ήταν ενσωματωμένο ως μέρος της κύριας ακολουθίας με 

υποχρεωτική συμμετοχή (για παράδειγμα στο μάθημα 15). 

 

Κριτήριο 13: Σε αρκετά μαθήματα υπάρχει αναφορά του γενικού επιπέδου δυσκολίας του 

μαθήματος. Σε λίγα μαθήματα υπήρχε αναφορά των δυσκολιών που θα συναντήσει ο 

εκπαιδευόμενος στη διάρκεια της ακολουθίας. Μόνο σε ένα μάθημα, στο μάθημα 11, υπήρχε 

αναφορά ακόμα και του βαθμού δυσκολίας κάθε μεμονωμένης δραστηριότητας με τη χρήση 

συμβόλων +,++, και +++. 

 

Κριτήριο 14: Αναφέρονται οι στόχοι σε όλα τα μαθήματα, εκτός από μία περίπτωση (μάθημα 

13) όπου η αναφορά των στόχων ήταν πολύ γενική και αφορούσε στο σύνολο του 

μαθήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει αναφορά προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων. Συνήθως υπάρχει ορισμός στόχων σε επίπεδο γνώσεων, και λιγότερο σε 

επίπεδο δεξιοτήτων και στάσεων. 

 

Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου: Αναφορικά με την παιδαγωγική γνώση του 

αντικειμένου προκύπτει ότι για την υλοποίηση της προσαρμογής στο πλαίσιο της πλατφόρμας 

του LAMS, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στη δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων και 

στη δημιουργία δραστηριοτήτων διαφορετικών κατηγοριών. Η παραπάνω διαπίστωση 

προκύπτει δεδομένου ότι ο χαρακτήρας του LAMS ευνοεί τη δημιουργία συνεργατικών 
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δραστηριοτήτων και προσφέρει πολλά συνεργατικά εργαλεία (forum, chat, ψηφοφορία, 

συλλογή δεδομένων), ενώ επίσης προσφέρει εργαλεία δημιουργίας δραστηριοτήτων που 

ανήκουν σε πολλές κατηγορίες  (εργαλεία αφομοίωσης, εφαρμογής, επικοινωνίας, 

αξιολόγησης). 

Κριτήρια 15-16: υπάρχει βελτίωση στη β΄ φάση με την προσθήκη συνεργατικών εργαλείων, 

δεδομένου ότι το LAMS ευνοεί δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων αφού διαθέτει 

πολλά συνεργατικά εργαλεία (forum, chat, ψηφοφορία, συλλογή δεδομένων) ενώ επίσης 

διαθέτει και μία μεγάλη ποικιλία ειδών δραστηριοτήτων.  

 Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των 

μαθημάτων ήταν ατομικές. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά από τις 

συνεργατικές δραστηριότητες ήταν το εργαλείο της συζήτησης/forum, ενώ σε κάποιες 

ακολουθίες χρησιμοποιήθηκαν και τα εργαλεία της ψηφοφορίας, συλλογής δεδομένων και 

chat. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις το εργαλείο της συζήτησης ήταν διαθέσιμο σε όλη τη 

διάρκεια της ακολουθίας ως μέρος υποστηρικτής δραστηριότητας για υποβολή ερώτησης 

προς το σχεδιαστή του μαθήματος ή για ανάρτηση κάποιας σκέψης ή προβληματισμού, ενώ 

σε λίγες περιπτώσεις το εργαλείο ήταν ενσωματωμένο ως μέρος της κύριας ακολουθίας με 

υποχρεωτική συμμετοχή (για παράδειγμα στο μάθημα 15). 

 

Κριτήριο 17: Στα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί αναφέρονται οι στόχοι και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα του μαθήματος, καθώς και το είδος των δραστηριοτήτων που 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους. Συνήθως χρησιμοποιούνται δραστηριότητες 

αφομοίωσης (ανάγνωσης ή θέασης υλικού) και δραστηριότητες εφαρμογής (ερωτήσεις 

ανοιχτού και κλειστού τύπου), χωρίς δηλαδή να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες της 

πλατφόρμας. Οι στόχοι των μαθημάτων δεν διαφοροποιούνται ανάμεσα στις δύο εκδόσεις σε 

κανένα μάθημα. 

 

Τεχνολογική Γνώση του Αντικειμένου: Αναφορικά με την τεχνολογική γνώση του 

αντικειμένου προκύπτει ότι για την υλοποίηση της προσαρμογής θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται και εργαλεία τα οποία είναι ειδικά για το συγκεκριμένο αντικείμενο που 

παρουσιάζεται κάθε φορά.  

 

Κριτήρια 18-19: Στην α΄ και στη β΄ φάση σε όλα τα μαθήματα χρησιμοποιούνται γενικού 

τύπου τεχνολογίες και εργαλεία για τη δημιουργία δραστηριοτήτων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Στην α΄ φάση σε τρία μαθήματα 

χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ενώ στη β΄ φάση 

τα μαθήματα στα οποία χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους τεχνολογίες αυξάνονται σε τέσσερα. 

Παρατίθεται η χρήση των τεχνολογιών από τη συγκεκριμένη κατηγορία γνώσης: 

 -στο μάθημα 1: η χρήση java για οπτικοποίηση ενός αλγορίθμου στο μάθημα 

διαχείρισης διεργασιών λειτουργικών συστημάτων.   
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-στο μάθημα 6: η παραπομπή σε μία ιστοσελίδα με διαδικτυακό παιχνίδι σκάκι για 

εξάσκηση, 

-στο μάθημα 9: η παραπομπή σε εξωτερική ιστοσελίδα όπου επιτρέπεται ο 

πειραματισμός των συμμετεχόντων με τη σύνταξη της SQL, 

-στο μάθημα 13: η παραπομπή σε εξωτερική ιστοσελίδα σε μία διαδικτυακή 

εφαρμογή όπου μπορεί κάποιος να πειραματιστεί με την τροφική αλυσίδα.  

 

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση: Αναφορικά με την τεχνολογική παιδαγωγική γνώση 

προκύπτει ότι για την υλοποίηση της προσαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

συνεκτικές θεωρίες σχετικές με τον παιδαγωγικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων.  

 

Κριτήριο 21: σε όλα τα μαθήματα χρησιμοποιούνται θεωρίες για την υλοποίηση της 

προσαρμογής στα χαρακτηριστικά του χρήστη. Η υλοποίηση της προσαρμοσιμότητας και της 

προσαρμοστικότητας γίνεται με βάση το διαχωρισμό της ύλης σε γνωστικές μονάδες, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε όλα τα μαθήματα, βασίζεται στα πρότυπα της πλατφόρμας INSPIRE. 

Η παρουσίαση του υλικού με διαφορετική σειρά με βάση αυτή την προσέγγιση αποτελεί μία 

συνεκτική προσέγγιση πίσω από τον παιδαγωγικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων.  

 

Κριτήριο 22: Στις περισσότερες εργασίες έγινε η επιλογή του εργαλείου της συζήτησης για 

τον εμπλουτισμό της διδακτικής προσέγγισης. Στην προσαρμοστική φάση χρησιμοποιήθηκαν 

τα εργαλεία των ομαδοποιήσεων και των διακλαδώσεων για την υλοποίηση της προσαρμογής 

στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου ως διδακτικής προσέγγισης.  

 

Τεχνολογική και Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου  

Αναφορικά με την τεχνολογική παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου προκύπτει ότι 

για την υλοποίηση της προσαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα παραπάνω είδη 

γνώσεων που αναλύθηκαν.  

 

Κριτήρια 22-24 (TPACK):  υπάρχει συνδυασμός στην επιλογή και χρήση εναλλακτικών 

τεχνολογιών και διδακτικών προσεγγίσεων και τεχνικών που ταιριάζουν για τη διδασκαλία, την 

κατανόηση των εννοιών και την εξάσκηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Παρατηρείται αύξηση της συνολικής βαθμολογίας των συγκεκριμένων κριτηρίων και πεδίων 

γνώσεων ανάμεσα στην α΄ και στη β΄ φάση των μαθημάτων, η οποία οφείλεται στις αυξήσεις 

των επιμέρους στοιχείων.   

 

     

3.2 Κατηγοριοποίηση δεξιοτήτων 

 
Από την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου του TPACK ως πλαισίου αξιολόγησης 

στα μαθήματα που δημιουργήθηκαν, μπορεί να προκύψει μία κατηγοριοποίηση δεξιοτήτων 
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και προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό υλικού για 

εκπαίδευση από απόσταση και για την υλοποίηση της προσαρμογής σε αυτό.  

Τεχνολογική γνώση: ικανότητα επιλογής εργαλείων και εμπλουτισμού υλικού σε 

προσαρμοστική φάση σε σχέση με μη προσαρμοστική φάση, ικανότητα επιλογής κατάλληλων  

πολυμεσικών στοιχείων και εργαλείων web 2.0, ικανότητα δημιουργίας ποικιλίας 

δραστηριοτήτων με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Δημιουργία 

παραπομπών σε εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο και σε κείμενα. 

Γνώση αντικειμένου: Ικανότητα εντοπισμού δύσκολων εννοιών, προσδιορισμού στόχων, 

ικανότητα σχεδιασμού τεστ και ερωτηματολογίων για διάγνωση γνωστικού επιπέδου.   

Παιδαγωγική γνώση: δημιουργία προαιρετικών ασκήσεων διαφόρων γνωστικών επιπέδων, 

παροχή παρότρυνσης και ενθάρρυνσης του εκπαιδευόμενου, ικανότητα εντοπισμού και 

έκφρασης σαφών εκπαιδευτικών στόχων γενικά στο μάθημα και ανά ενότητα του μαθήματος, 

χρήση διαφορετικών μέσων παρουσίασης (κείμενα,  εικόνες, σχήματα κ.τλ.),  εντοπισμός και 

αναφορά δύσκολων εννοιών και διατύπωση των δυσκολιών που θα συναντήσει ο 

εκπαιδευόμενος. Ικανότητα δημιουργίας εφαρμογής αξιολόγησης του μαθήματος από τον ίδιο 

τον εκπαιδευόμενο. Ικανότητα σχεδιασμού ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου με 

παροχή ανατροφοδότησης μετά από τις απαντήσεις. Ικανότητα εντοπισμού και παράθεσης  

πηγών και βιβλιογραφίας μετά τις δραστηριότητες και τα κείμενα. Ικανότητα εντοπισμού και 

ενσωμάτωσης πολλών παραδειγμάτων ή μελετών περίπτωσης και σχεδιασμού πολλών 

ατομικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων.  

Τεχνολογική Γνώση του αντικειμένου: Ικανότητα εντοπισμού, επιλογής και ενσωμάτωσης  

τεχνολογιών που ταιριάζουν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση  

Ικανότητα παρουσίασης διαφορετικών ειδών εργαλεία που «ταιριάζουν» με το μαθησιακό 

στυλ των εκπαιδευόμενων ή διαχωρισμός ύλης σε γνωστικές μονάδες και παρουσίασή του με 

διαφορετική σειρά ανάλογα με το μαθησιακό στυλ. Χρήση εργαλείων πολλών κατηγοριών και 

συνεργατικών εργαλείων. Χρήση δραστηριοτήτων αφομοίωσης και εφαρμογής. Ικανότητα 

ενσωμάτωσης των εργαλείων συνεργασίας του chat και του forum ή και άλλων συνεργατικών 

εργαλείων, όπως είναι η συλλογή δεδομένων και η ψηφοφορία στο εργαλείο LAMS. Ικανότητα 

σχεδιασμού ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου με παροχή ανατροφοδότησης μετά από 

τις απαντήσεις με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Ικανότητα εντοπισμού και 

παράθεσης εξωτερικών πηγών στο διαδίκτυο και βιβλιογραφίας μέσα από τα κατάλληλα 

εργαλεία μετά τις δραστηριότητες και τα κείμενα.  

Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου: ικανότητα χρήσης συνεκτικών θεωριών πίσω από 

το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Ο σχεδιασμός της ακολουθίας του μαθήματος θα πρέπει 

να βασίζεται σε δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο και όχι μόνο στην παρουσίαση 

του περιεχομένου. Οι στόχοι του μαθήματος μπορούν να διαφοροποιούνται ανάμεσα στο μη 

προσαρμοστικό και στο προσαρμοστικό μάθημα. 

Τεχνολογική και Παιδαγωγική Γνώση του Αντικειμένου  

Ικανότητα συνδυασμού όλων των παραπάνω κατηγοριών γνώσης.  
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Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι τρόποι υλοποίησης της προσαρμογής στην 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του LAMS. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκα σύγκριση 

μεταξύ των προσαρμοστικών εκδόσεων μαθημάτων ως προς τα χαρακτηριστικά της 

προσαρμοστικότητας, τα χαρακτηριστικά του χρήστη ως πηγή προσαρμογής, τον τρόπο  

υλοποίηση της προσαρμοστικότητας και τη σχεδίαση και υλοποίηση της προσαρμοσιμότητας. 

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάστηκαν τα πεδία γνώσης του TPACK που πρέπει 

να αναπτύξει ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός που σχεδιάζει υλικό για Εκπαίδευση από 

Απόσταση με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των πεδίων γνώσης του TPACK.  

 
3.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα πρώτο βήμα στο πεδίο της μελέτης που συνδυάζει το 

χαρακτηριστικό της προσαρμογής (προσαρμοστικότητα και προσαρμοσιμότητα) στο  

περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης του LAMS με ανάλυση με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του 

TPACK, της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης του Αντικειμένου. Η αξιολόγηση των 

κριτηρίων και των μαθημάτων που σχεδιάστηκαν πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, ένα επόμενο βήμα θα ήταν η πραγματοποίηση έρευνας σε ένα μεγάλο αριθμό 

από ειδικούς του χώρου σχετικά με την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διάψευση των 

κριτηρίων αξιολόγησης που προτάθηκαν στα πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας. 
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