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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

9.00 – 9.30 : ΡΟΣΕΛΕΥΣΘ - ΕΓΓΑΦΕΣ 

  

ΜΕΡΟ 1 

 

Συντονιςτζσ: Δανάθ Παπαδοποφλου – Λιαςι, Σταματία Παπακαναςίου, 

Εριόνα Χοτηάρι, μακιτριεσ Β’, Γ’ Γυμναςίου 

9.30 – 10.00 : ΕΝΑΞΘ – ΧΑΙΕΤΙΣΜΟΙ 

10.00 – 10.15 : Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, κακθγθτισ Ρλθροφορικισ: 

Το ςφςτθμα θλεκτρονικισ Μάκθςθσ LAMS ςτο 3ο Γυμνάςιο Μεταμόρφωςθσ 

10.15 – 10.45 : οφία Λιλιμπάκθ, φιλόλογοσ, υπεφκυνθ Βιβλιοκικθσ: 

Το ςφςτθμα θλεκτρονικισ Μάκθςθσ LAMS και θ Σχολικι Βιβλιοκικθ 

10.45 – 11.15 : Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, κακθγθτισ Ρλθροφορικισ: 

Οι κακθγθτζσ αποτιμοφν: Στοιχεία αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ του 

ςυςτιματοσ ςτο ςχολείο. 

11.15 – 11.30 : Ανκι Ντινάκθ, Αρετι Φουρτοφνθ, Νίκοσ Ανατολιωτάκθσ,  (Γ’ Γυμναςίου) 

Οι μακθτζσ διλωςαν: Στοιχεία αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ 

ςτο ςχολείο – απόψεισ των μακθτϊν. 

11.30 – 11.45 :  Ελζνθ Γκοφμα, Μαρία Γονίμ, Μαρίνα Παναγοποφλου, Χάρθσ Καππισ, , 

μακθτζσ/τριεσ Β, Γ’ Γυμναςίου 

Οι γονείσ - κθδεμόνεσ είπαν: Στοιχεία αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ του 

ςυςτιματοσ ςτο ςχολείο. 

  

11.45 – 12.30 : ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

  

ΜΕΡΟ 2 

12.30 - 14.00 : 

 

Συντονιςτζσ Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, Νίκοσ Ανατολιωτάκθσ, Εριόνα Χοτηάρι 

Στρογγυλό τραπζηι 

Το ςφςτθμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ – Συμπεράςματα,  απόψεισ, ςυηιτθςθ 
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Η ΔΡΑΗ 
 

Στο 3ο Γυμνάςιο Μεταμόρφωςθσ πραγματοποιικθκε πρόγραμμα ενδοςχολικισ Επιμόρφωςθσ Κακθγθτϊν 

όλων των ειδικοτιτων και εφαρμογισ ςτθν πράξθ με κζμα: 

χεδιαςμόσ και αξιοποίθςθ ψθφιακϊν μακθμάτων  

με το φςτθμα Διαχείριςθσ Μακθςιακϊν Δραςτθριοτιτων LAMS  

(Learning Activities Management System). 

Το LAMS είναι μια πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ (e-learning LMS)  ανοικτοφ κϊδικα (Ελεφκερο 

Λογιςμικό Ανοικτοφ Κϊδικα). Σε αυτό ζχει ιδθ δθμιουργθκεί ζνα ςφνολο μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων ςε 

ψθφιακζσ τάξεισ και χρθςιμοποιείται από τουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ του ςχολείου μασ.  

Θ δράςθ αυτι πραγματοποιικθκε με πρωτοβουλία του κακθγθτι Ρλθροφορικισ κ. Γιϊργου Φακιολάκθ, ο 

οποίοσ ςχεδίαςε και υλοποίθςε  τθν επιμόρφωςθ, τθν τεχνικι – δικτυακι υποδομι και ζχει τθν ευκφνθ 

διαχείριςθσ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ (server) για το ςχολείο. Ο ςυντονιςμόσ ζγινε από τον διευκυντι του 

ςχολείου κ. Γιϊργο Κεραμάρθ και το πρόγραμμα ιταν υπό τθν εποπτεία του Σχολικοφ Συμβοφλου 

Ρλθροφορικισ Β’ Ακινασ και Ανατολικισ Αττικισ δρ. Αναςτάςιου Λαδιά. 

Οι ψθφιακζσ τάξεισ με τα μακιματα για τουσ μακθτζσ και οι ψθφιακοί χϊροι εκπαίδευςθσ και άςκθςθσ των 

κακθγθτϊν είναι εγκατεςτθμζνα ςε εξυπθρετθτι (server) ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο με υπεφκυνο 

τον δρ. Σπφρο Ραπαδάκθ. 

Πλοι οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ (μακθτζσ, κακθγθτζσ , Σχολικοί Σφμβουλοι) διακζτουν προςωπικό 

λογαριαςμό (username, password). 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ 

ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

Ελζνθ Μπζγγα, Αγγλικϊν,  Θανάςθσ Κουγιουμτηόγλου, Μακθματικϊν  

Ελζνθ Χαντηι, Γαλλικϊν,  Γεωργία Δαβοφλου, Οικιακισ Οικονομίασ,  

Μανϊλθσ Μιχάλασ, Τεχνολογίασ,  Φωτεινι Γλυμακοποφλου, Φιλόλογοσ,  

Δζςποινα Μαυρομιχάλθ,  Φιλόλογοσ, Σοφία Λιλιμπάκθ, Φιλόλογοσ, υπεφκυνθ Βιβλιοκικθσ,   

Φανι Ρζππα, Φιλόλογοσ,  Γιϊργοσ Κεραμάρθσ, Φυςικισ Αγωγισ,  

Χριςτοσ Λαμπίδθσ, Φυςικόσ,  Μάρκοσ Ξενάκθσ, Φυςικόσ 

ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Β’ Γυμναςίου: 

Ελζνθ Γκοφμα,  Μαρία Γονίμ,  Μαρίνα Ραναγοποφλου,  Δανάθ Ραπαδοποφλου – Λιαςι,  

Σταματία Ραπακαναςίου. 

Γ’ Γυμναςίου: 

Νίκοσ Ανατολιωτάκθσ,  Χάρθσ Καππισ,   Ανκι Ντινάκθ,  Αρετι Φουρτοφνθ,  Εριόνα Χοτηάρι. 
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Το σύστημα ηλεκτρονικής Μάθησης LAMS στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης 

Γιώργοσ Υακιολάκησ, καθηγητήσ Πληροφορικήσ 
 

Ασ αναλογιςτοφμε τισ ςυνιςτϊςεσ του  ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ ςτθ ςχολικι πράξθ:   

Ο ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ρραγματοποιεί το μάκθμα αλλθλεπιδρϊντασ με τον μακθτι, χρθςιμοποιεί ι και παράγει 

εκπαιδευτικό υλικό  

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: Βιβλία, ςθμειϊςεισ, εκπαιδευτικό λογιςμικό για τθν τάξθ ι και για το ςπίτι. 

ΟΙ ΓΟΝΕΙ – ΚΗΔΕΜΟΝΕ: Αλλθλεπιδροφν – «κακοδθγοφν» τον μακθτι κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ, 

πολλζσ φορζσ παρεμβαίνοντασ, χρθςιμοποιοφν το εκπαιδευτικό υλικό και ςυνεργάηονται (όχι πάντα) με τον 

κακθγθτι. Μερικζσ φορζσ οι γονείσ – κθδεμόνεσ αντικακίςτανται με άλλουσ κακθγθτζσ (φροντιςτιριο – 

ιδιαίτερο). 

Ο ΜΑΘΗΣΗ: Συμμετζχει ςτο μάκθμα, αλλθλεπιδρά με τον κακθγθτι και το εκπαιδευτικό υλικό, με τουσ 

γονείσ - κθδεμόνεσ και μελετάει 

Θ εφαρμογι ΤΡΕ με χριςθ ζτοιμου εκπαιδευτικοφ υλικοφ παρουςιάηει αδυναμίεσ κυρίωσ γιατί το 

λογιςμικό είτε είναι πολφ γενικό είτε δεν ζχει δθμιουργθκεί από τον κακθγθτι για τισ ανάγκεσ του 

μακιματοσ του και των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν με αποτζλεςμα πολλζσ φορζσ να καλείται να 

τροποποιιςει το διδακτικό μοντζλο και τισ διδακτικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί. Ακόμα, όταν εφαρμόηεται 

ςτθν τάξθ, ειδικά με τουσ Θ/Υ των μακθτϊν δθμιουργοφνται προβλιματα  κυρίωσ γιατί το εκπαιδευτικό 

υλικό που είναι αρχικά εγκατεςτθμζνο, ςτθν πορεία ζχει τροποποιθκεί λόγω παρεμβάςεων των μακθτϊν 

ςτουσ Θ/Υ τουσ. Επίςθσ, θ αδυναμία εξεφρεςθσ άμεςων λφςεων για τα παραπάνω και επί πλζον ςε 

προβλιματα τεχνικά που ενδεχομζνωσ εμφανίηονται, είναι ουςιϊδεισ αποτρεπτικοί παράγοντεσ χριςθσ Θ/Υ 

με προκαταςκευαςμζνο εκπαιδευτικό λογιςμικό το οποίο είναι εγκατεςτθμζνο τοπικά ςτουσ Θ/Υ των 

μακθτϊν.  

Θ χριςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μζςα από ζνα ςφςτθμα που κα εξαςφαλίηει τα απαραίτθτα 

εργαλεία, τθν ευχρθςτία, το απλό, ςτακερό και ομοιόμορφο περιβάλλον εκτζλεςθσ χωρίσ πρόςκετο 

λογιςμικό και τθ δυνατότθτα να ςχεδιάηει και να υλοποιεί ο κακθγθτισ μακιματα για τουσ μακθτζσ του 

ςφμφωνα με τον τρόπο που ο ίδιοσ επιλζγει, κα μποροφςε να είναι ζνα ιςχυρό επικουρικό εργαλείο για τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Τα ςυςτιματα e-learning διευκολφνουν τθ διδαςκαλία όλων ςχεδόν των αντικειμζνων και αίρουν 

περιοριςμοφσ που υπάρχουν τόςο ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία όςο και ςτθ διδαςκαλία υποςτθριηόμενθ 

με ειδικό λογιςμικό που λειτουργεί ςε αυτόνομο Θ/Υ. Τα εργαλεία ςυνεργαςίασ δίνουν τθ δυνατότθτα 

αλλθλεπίδραςθσ των μακθτϊν με το εκπαιδευτικό υλικό, των μακθτϊν μεταξφ τουσ και των μακθτϊν με 

τον διδάςκοντα και πζραν των χρονικϊν ορίων του μακιματοσ. Επίςθσ, θ ελεγχόμενθ δυνατότθτα χριςθσ 

για τουσ μακθτζσ μζςω του διαδικτφου, επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςε βαςικά ςθμεία του μακιματοσ ακόμα 

και από το ςπίτι. Από τθν άλλθ πλευρά, δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον διδάςκοντα να δθμιουργιςει 

αντικείμενα και δομζσ ςφμφωνα με το διδακτικό μοντζλο και τεχνικζσ που ακολουκεί με βάςθ τισ 

ιδιαιτερότθτεσ και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν του. 
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Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Μακθςιακϊν Δραςτθριοτιτων LAMS, (http://www.lamsfoundation.org) 

υποςτθρίηει και διευκολφνει τθν οργάνωςθ και τθ ςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είτε ςτθν τάξθ 

είτε από απόςταςθ. Επί πλζον παρζχει δυνατότθτεσ αμφίδρομθσ, ςφγχρονθσ ι αςφγχρονθσ, επικοινωνίασ 

μεταξφ των μακθτϊν, αλλά και μεταξφ των μακθτϊν με τουσ κακθγθτζσ τουσ.   

Με τθ χριςθ των εργαλείων ροισ είναι δυνατι θ εξατομικευμζνθ διδαςκαλία – ςε ζνα βακμό – κατά 

ςυνζπεια θ εκπλιρωςθ τθσ ανάγκθσ του μακθτι να μακαίνει με τον δικό του ρυκμό, χωρίσ να επθρεάηεται 

το ςφνολο.  

Τζλοσ τα εργαλεία αξιολόγθςθσ δίνουν τθ δυνατότθτα τόςο ςτον μακθτι όςο και ςτον κακθγθτι να 

ελζγξουν και να ανατροφοδοτιςουν τισ γνϊςεισ τουσ, τθ διδαςκαλία και τα αποτελζςματα. Οι διδάςκοντεσ, 

δθμιουργοφν πολφ εφκολα ακολουκίεσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (μακιματα) που ςχεδιάηονται από 

τουσ ίδιουσ, για τουσ μακθτζσ τουσ, κατά ςυνζπεια πιο εφαρμόςιμεσ και αποδοτικότερεσ. 

Ρροκειμζνου να χρθςιμοποιιςουμε το ςφςτθμα αυτό, πραγματοποιικθκε πρόγραμμα ενδοςχολικισ 

επιμόρφωςθσ το οποίο κινικθκε γφρω από τρείσ άξονεσ: 

Α) Προετοιμαςία κακθγθτϊν: Απόκτθςθ γνϊςεων και ευχζρειασ ςτθ δθμιουργία μακθμάτων από τουσ 

ίδιουσ τουσ διδάςκοντεσ οι οποίοι κα τα εφαρμόηουν ςτθν τάξθ τουσ. Ραράλλθλα, θ απόκτθςθ εμπειρίασ 

ςτθ χριςθ των εργαλείων ςυνεργαςίασ κυρίωσ αςφγχρονων και θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των 

μακθτϊν, αφοφ οι ςυμμετζχοντεσ λειτοφργθςαν ταυτόχρονα ωσ διδάςκοντεσ και ωσ μακθτζσ.  

Β) Εφαρμογι ςτθ διδακτικι πράξθ,  ςε όλα ςχεδόν τα μακιματα, θ επζκταςθ τθσ υποδομισ και του 

δικτφου του ςχολείου ϊςτε να είναι δυνατι θ λειτουργία του. 

Γ) Αξιολόγθςθ: Συλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ δεδομζνων μζςω ερωτθματολογίων και προςωπικϊν 

ςυνεντεφξεων με κακθγθτζσ, γονείσ και μακθτζσ.  

Θ δράςθ αυτι, πραγματοποιικθκε ςτο 3ο Γυμνάςιο Μεταμόρφωςθσ τθν περίοδο Μαΐου – Δεκεμβρίου 

2010. Στο πρόγραμμα διλωςαν ςυμμετοχι 14 από τουσ 22 κακθγθτζσ του ςχολείου. Μετά τθν πρϊτθ 

ςυνάντθςθ, εκδθλϊκθκε ενδιαφζρον και από άλλουσ. Τελικά το πρόγραμμα πραγματοποιικθκε με 

ςυμμετοχι 18 κακθγθτϊν: Φιλόλογοι (4), Μακθματικοί (2), Φυςικοί - Χθμικοί (3), Τεχνολογίασ (1), 

Μουςικισ (1), Ξζνων Γλωςςϊν (3), Οικιακισ Οικονομίασ (2), Φυςικισ Αγωγισ (2), Ρλθροφορικισ (1). Από 

τουσ παραπάνω, 13 ολοκλιρωςαν τθν επιμόρφωςθ και ςχεδίαςαν, δθμιοφργθςαν και χρθςιμοποίθςαν με 

τουσ μακθτζσ περιςςότερα από 30 μακιματα. Δφο κακθγθτζσ διζκοψαν το πρόγραμμα και τρείσ δεν 

ολοκλιρωςαν γιατί τοποκετικθκαν ςε άλλο ςχολείο.  

Οι ςυμμετζχοντεσ δθμιοφργθςαν και χρθςιμοποίθςαν με τουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ περιςςότερα από 30 

μακιματα. 

Θ επιμορφωτικι δραςτθριότθτα πραγματοποιικθκε ςε τρία (3) μζρθ: 

ΜΕΡΟ 1 (Απρίλιοσ – Μάιοσ 2010). Βιωματικό ςεμινάριο ςε 2 ομάδεσ ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ με 

ταυτόχρονθ εξάςκθςθ ςε δυο  3ωρεσ ςυναντιςεισ.  

ΜΕΡΟ 2 (Ιοφνιοσ - Αφγουςτοσ 2010). Εργαςία αςφγχρονα και βιωματικό ςεμινάριο ςε μια 3ωρθ ςυνάντθςθ 

ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ ςε 2 ομάδεσ.  

ΜΕΡΟ 3 (Σεπτζμβριοσ  – Δεκζμβριοσ 2010). Εφαρμογι ςτο ςχολείο και εργαςία από το ςπίτι αςφγχρονα με 

βιωματικά ςεμινάρια. (μια ςυνάντθςθ το Σεπτζμβριο και μια ςυνάντθςθ ςτο τζλοσ του μζρουσ 3, ςτο 

εργαςτιριο πλθροφορικισ ςε 2 ομάδεσ). 
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Για τθ δράςθ αυτι χρθςιμοποιικθκε ο server του ΕΑΡ http://testlams.eap.gr/lams.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ επιμόρφωςθσ και τθσ επικοινωνίασ των εκπαιδευομζνων, μεταξφ τουσ και με τον 

επιμορφωτι, κακϊσ επίςθσ και τθσ δθμοςίευςθσ και εκτζλεςθσ των δοκιμαςτικϊν μακθμάτων, 

δθμιουργικθκαν δφο «υποχϊροι» ο «LAMS seminar 3ο Γυμνάςιο Μεταμόρφωςθσ» και ο «TEST LAMS 

seminar» με χριςτεσ μόνο τουσ επιμορφοφμενουσ κακθγθτζσ και τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ τθσ 

περιφζρειασ. Στον πρϊτο τοποκετικθκαν μακιματα που δθμιουργικθκαν από τον επιμορφωτι και 

εκπονικθκαν από τουσ εκπαιδευόμενουσ και χϊροσ ςυηιτθςθσ για τθν αςφγχρονθ επικοινωνία. Στο χϊρο 

αυτόν οι επιμορφοφμενοι ζχουν δικαιϊματα εκπαιδευόμενου μόνο. Στον δεφτερο, οι επιμορφοφμενοι 

ζχουν δικαιϊματα εκπαιδευομζνου, ςυγγραφζα και επόπτθ. Ο χϊροσ αυτόσ χρθςιμοποιικθκε και 

χρθςιμοποιείται για «ανάρτθςθ» των δοκιμαςτικϊν μακθμάτων των επιμορφοφμενων.  

Για τθν τεχνικι ςτιριξθ απαιτικθκαν 2 άνκρωποι. Ζνασ για τθ διαχείριςθ του server ο δρ Σπφροσ 

Ραπαδάκθσ (ΕΑΡ) και ζνασ για τισ ομάδεσ εργαςίασ και τουσ χριςτεσ ςτο ςχολείο, ο Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, 

κακθγθτισ Ρλθροφορικισ.  

Θ ανάγκθ επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ ζγινε φανερι ςε δθμιουργία ακολουκιϊν – 

μακθμάτων με χριςθ πιο ςφνκετων εργαλείων, όπωσ επικοινωνίασ και δομϊν διακλάδωςθσ. Για τα κζματα 

αυτά, ζγινε πρόςκλθςθ για ενθμερωτικι ςυνάντθςθ ςτο ςχολείο, προσ του Σχολικοφσ Συμβοφλουσ τθσ 

περιφζρειασ (Β’ Ακινασ και Α’ Ανατολικισ Αττικισ) κακϊσ και προσ τουσ ΡΛΘΝΕΤ Β’ Ακινασ. Στθ ςυνάντθςθ 

εκδιλωςαν ενδιαφζρον και ςυμμετείχαν 6 ςυνολικά Σχολικοί Σφμβουλοι: Φιλολόγων, Μακθματικϊν, 

Φυςικϊν, Τεχνολογίασ και Ρλθροφορικισ. 

Για τθν εφαρμογι με τουσ μακθτζσ διαμορφϊκθκαν ςτον server οι παρακάτω χϊροι:  

 

Κάκε μακθτισ, ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα ςε προςωπικό λογαριαςμό και βλζπει τουσ χϊρουσ που 

αντιςτοιχοφν ςτισ ομάδεσ που ςυμμετζχει και ςτθν τάξθ του. Ο κάκε κακθγθτισ αντίςτοιχα, βλζπει τουσ 

χϊρουσ και τισ ομάδεσ όλων των μακθτϊν που διδάςκει. 

Αναγκαία προχπόκεςθ για να χρθςιμοποιθκοφν τα ςχεδιαςμζνα μακιματα ςτθν τάξθ είναι να υπάρχει 

πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο από τουσ υπολογιςτζσ των μακθτϊν. Για να γίνει αυτό, ςχεδιάςτθκε ζνα multi 

WAN δίκτυο. Το αςφρματο δίκτυο, είναι καλό να είναι ανεξάρτθτο από το ςχολικό δίκτυο για λόγουσ 

αςφαλείασ. Επί πλζον οι περιςςότερεσ από μια ADSL ςυνδζςεισ μζςω διαφορετικϊν τθλεφωνικϊν γραμμϊν 

εξαςφαλίηουν ικανοποιθτικι ταχφτθτα πρόςβαςθσ ςε πολλοφσ (~100) χριςτεσ ταυτόχρονα. Ραράλλθλα, το 

κόςτοσ λειτουργίασ είναι ςχετικά χαμθλό. Στο ςχολείο χρθςιμοποιικθκε μια ADSL ςφνδεςθ λόγω μθ 

φπαρξθσ επί πλζον τθλεφωνικϊν γραμμϊν. Θ εφαρμογι των μακθμάτων μζςα ςτθν τάξθ ζγινε διαδοχικά: 
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Διαφορετικά τμιματα χρθςιμοποιοφςαν το ςφςτθμα διαφορετικζσ ϊρεσ του θμεριςιου προγράμματοσ. 

Ζτςι, ποτζ δεν ςυνδζονταν ταυτόχρονα περιςςότεροι από 30 χριςτεσ. Ακόμα, ςυμφωνικθκε, για τα 

μακιματα που ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν ςτθν τάξθ, οι δραςτθριότθτεσ με εφαρμογζσ πολυμζςων, 

όπωσ video, ιχοσ κλπ, να τοποκετοφνταν ωσ υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν ακολουκία και να 

εκτελοφνταν από τον κακθγθτι με χριςθ projector. Ζτςι, εξαςφαλίςτθκε θ ικανοποιθτικι ταχφτθτα του 

δικτφου ςε όλουσ τουσ Θ/Υ των μακθτϊν, θ χριςθ του video projector (ςε διαδραςτικοφσ πίνακεσ δεν ζχει 

γίνει ακόμα θ προμικεια) και θ διακεςιμότθτα τθσ δραςτθριότθτασ ςτουσ μακθτζσ για χριςθ εκτόσ τάξθσ. 

Μακιματα που δθμιουργικθκαν και υλοποιικθκαν ιταν ςτα εξισ αντικείμενα (εκτόσ τθσ Ρλθροφορικισ): 

Μακθματικά, Ιςτορία, Οικιακι Οικονομία, Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία, Τεχνολογία, Φυςικι 

Αγωγι. Επί πλζον, ςτθ Βιβλιοκικθ δθμιουργικθκαν μακιματα ςτθν Ιςτορία, και για τθν Ομάδα 

Ρλθροφορικισ ςτθ ομποτικι 

Τα μακιματα αυτά είναι: 

1. Μικρζσ δραςτθριότθτεσ για εφαρμογι ςτθν τάξθ ςε λιγότερο από 1 διδακτικι ϊρα. 

2. Ωριαίεσ δραςτθριότθτεσ για εφαρμογι ςτθν τάξθ και υποςτθρικτικζσ για μελζτθ 

3. Μεγάλεσ δραςτθριότθτεσ που καλφπτουν ευρφ τμιμα τθσ φλθσ 

 Το ςφςτθμα εφαρμόςτθκε: 

1. Στθν τάξθ με netbooks, ςτθ Γλϊςςα και τθν Οικιακι Οικονομία. Το ενδιαφζρον μακθτϊν ιταν 

μεγάλο, αλλά, οι μακθτζσ ιταν ανιςυχοι ςτθν τάξθ λόγω των Θ/Υ ενϊ δεν ζλειψαν και προβλιματα 

κυρίωσ τεχνικά (δικτφου). Οι κακθγθτζσ εμφανίηονται επιφυλακτικοί αλλά δθλϊνουν ότι κα ικελαν 

να χρθςιμοποιιςουν περεταίρω το ςφςτθμα αυτό βελτιϊνοντάσ το.   

2.  Στθν τάξθ με video projector. Το ενδιαφζρον και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ιταν μεγάλο, με λιγότερα 

τεχνικά προβλιματα. Οι κακθγθτζσ δθλϊνουν ότι κα ικελαν να χρθςιμοποιιςουν περαιτζρω το 

ςφςτθμα αυτό.   

3. Στα μακιματα που ζχουν τοποκετθκεί για να τα εκτελοφν οι μακθτζσ από το ςπίτι τουσ (30 

ςυνολικά) τα ποςοςτά ςυμμετοχισ, επί του ςυνόλου των μακθτϊν, είναι για τθν Α Γυμναςίου 63%, 

τθ Β’ 55% και τθ Γ’ 36% με αντίςτοιχα ποςοςτά ολοκλιρωςθσ των μακθμάτων 43%, 21% και 13%. Τα 

αντίςτοιχα ποςοςτά των μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτισ ομάδεσ εργαςίασ «Ομάδα Ρλθροφορικισ» 

και «Λζςχθ Ανάγνωςθσ» και «Αξιολόγθςθσ» είναι ~100%. Θεωρϊντασ ότι δεν ζχουν όλοι οι μακθτζσ 

πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο από το ςπίτι τουσ, τα ποςοςτά επί των μακθτϊν που ζχουν πρόςβαςθ, κα 

είναι μεγαλφτερα.  

Ενδιαφζρον ςτοιχείο αποτελεί το ότι από τουσ μακθτζσ που χρθςιμοποίθςαν το ςφςτθμα από το ςπίτι τουσ, 

περίπου οι μιςοί ολοκλιρωςαν τα μακιματα ςτα οποία είχαν μπει. Ππωσ προκφπτει από το 

ερωτθματολόγιο των μακθτϊν, οι μακθτζσ που δεν ολοκλιρωςαν τα μακιματα δθλϊνουν ότι είτε δεν είχαν 

χρόνο, είτε ότι δεν ιταν ενδιαφζροντα τα μακιματα! 

Οι κακθγθτζσ, ςτα μακιματα που δθμιοφργθςαν χρθςιμοποίθςαν κυρίωσ εργαλεία πλθροφόρθςθσ 

(Ρίνακασ Ανακοινϊςεων, Διαμοίραςθ Ρόρων) ςε ποςοςτό 100% ςτο ςφνολο των μακθμάτων και 

αξιολόγθςθσ ςε ποςοςτό 89%. Τα εργαλεία ανατροφοδότθςθσ, ςυνεργαςίασ και ροισ χρθςιμοποιικθκαν 

ελάχιςτα (~4-5%). Αυτό ιταν αναμενόμενο αφοφ ςκοπόσ ιταν θ εκμάκθςθ και χριςθ του LAMS ςτο ςχολείο 

και θ δθμιουργία μακθμάτων από τουσ ίδιουσ τουσ κακθγθτζσ ςφμφωνα με το διδακτικό μοντζλο που 

ακολουκοφν. Στθν τάξθ, θ ςυηιτθςθ και ςυνεργαςία γίνεται ςε ζνα βακμό δια ηϊςθσ.   

Στθν εφαρμογι του ςτθν τάξθ εμφανίςτθκαν ςτθν αρχι προβλιματα κυρίωσ τεχνικισ φφςθσ. Θ ταχφτθτα 

τθσ ςφνδεςθσ είναι ικανοποιθτικι αλλά όχι πάντα για χριςθ από ζνα τμιμα (~30 χριςτεσ ταυτόχρονα) και 

με τθν προχπόκεςθ να μθν υπάρχουν δραςτθριότθτεσ video ι audio που κα πρζπει να προςπελάςουν 

ταυτόχρονα οι μακθτζσ, πράγμα που μπορεί να αποφευχκεί αν οι απαιτοφμενοι πόροι τοποκετθκοφν ςε 
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υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ και εκτελεςτοφν μόνο από τον κακθγθτι με video projector ι και με 

διαδραςτικό πίνακα. Ραρόλα αυτά, θ επζκταςθ του δικτφου ςε multi WAN είναι απαραίτθτθ. 

Το ενδιαφζρον των μακθτϊν ιταν μεγάλο παρόλο που θ διαταραχι λόγω του Θ/Υ ςτθν παραδοςιακι τάξθ 

ιταν ζντονθ! 

Τζλοσ, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ παρατθρικθκε αρχικά επιφυλακτικότθτα και μικρι ςυμμετοχι 

από τθν πλευρά των μακθτϊν αλλά προοδευτικά αμβλφνκθκαν οι «φόβοι» και αυξάνονταν προοδευτικά θ 

ςυμμετοχι.  

Στο ςθμείο αυτό μποροφμε να μιλιςουμε για «αδράνεια» του ςυςτιματοσ «Μακθτισ – Σχολείο – Μελζτθ» 

και επί πλζον το γεγονόσ ότι οι ςυνιςτϊςεσ του, ιδιαίτερα οι μακθτζσ, δεν χρθςιμοποιοφν τον Θ/Υ και το 

διαδίκτυο ςαν εργαλείο μελζτθσ αλλά, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, για άντλθςθ πλθροφοριϊν και μόνο, ενϊ 

ςυνικωσ το χρθςιμοποιοφν για διαςκζδαςθ.  

 

Το σύστημα ηλεκτρονικής Μάθησης LAMS και η Σχολική Βιβλιοθήκη 

οφία Λιλιμπάκη, φιλόλογοσ, υπεύθυνη Βιβλιοθήκησ 
 

Θ δικι μου παρουςία εδϊ  δικαιολογείται από τθ κζςθ μου ςτθ Βιβλιοκικθ. Επειδι ςτόχοσ  κάκε ςφγχρονθσ 

Σχολικισ Βιβλιοκικθσ, εκτόσ από τισ κλαςικοφσ, είναι να γίνει μζςο για το ςχεδιαςμό νζων μεκοδολογιϊν 

μάκθςθσ και εκπαιδευτικό εργαλείο για τθν αλλαγι του τρόπου εκπαίδευςθσ, το LAMS ιρκε ωσ πρόκλθςθ 

με το ξεκίνθμα τθσ λειτουργίασ τθσ. Ηθτοφμενο ιταν να χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλα. 

Θ ειδικότθτά μου, εξάλλου, ωσ φιλολόγου ιταν θ αιτία που με ζκανε να πάρω ςοβαρά υπόψθ μου τισ 

ευκαιρίεσ που προςφζρει το ςφςτθμα ςτθ διδαςκαλία: Φςτερα, δθλ. από τθν πολφχρονθ εμπειρία μου ςτθν 

τάξθ ζφταςα ςε διαπιςτϊςεισ που δε μου άφθναν περικϊρια αιςιοδοξίασ. Τα φιλολογικά μακιματα είναι 

απαιτθτικά, πρζπει να τουσ αφιερϊςεισ χρόνο. Αυτό, όμωσ είναι και το αδφνατο ςθμείο των μακθτϊν 

ςιμερα, και ζτςι αρχίηει θ «αποκακιλωςθ» του τφπου: τι τα χρειαηόμαςτε τα Αρχαία, τι να τθν κάνουμε τθν 

Ιςτορία και άλλα τζτοια. Αυτά τα ςχόλια ακοφγονται  ςυχνά και από ενιλικεσ, ακόμθ και από ςυναδζλφουσ 

άλλων ειδικοτιτων. Αλλά, και μόνο  από κακαρά ωφελιμιςτικι ςκοπιά να το  δοφμε,  ςτα μακιματα αυτά  

ςτθρίηεται θ καλλιζργεια τθσ γλϊςςασ , θ ανάπτυξθ τθσ  ςκζψθσ,  που είναι βαςικά εργαλεία για όλα τα 

μακιματα.  

Γνωρίηοντασ, λοιπόν, το  LAMS και με βάςθ τισ φιλολογικζσ μου ανθςυχίεσ, είδα ότι προςφζρει εργαλεία 

που μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ για τθν παρουςίαςθ μακιματοσ, όπωσ  εικόνεσ, χάρτεσ, videos, ιχο, 

κείμενα , πθγζσ… όλα τα μζςα δθλ. που υπάρχουν, μαηί  και οργανωμζνα . Ζτςι μπορεί να γίνει ςτθν τάξθ 

ζνα μάκθμα ευχάριςτο, ενδιαφζρον, οικονομικό από τθν άποψθ του χρόνου,   να παρακινιςει το μακθτι 

να αςχολθκεί ςτο ςπίτι, να μελετιςει με μεγαλφτερθ ευκολία, γιατί όχι και με ευχαρίςτθςθ, να 

επικοινωνιςει μζςω του Forum με τουσ ςυμμακθτζσ του και τουσ κακθγθτζσ.  

Και να προςκζςω ακόμθ για τουσ πιο δφςπιςτουσ ότι, αν αςχολθκείσ λίγο το ςφςτθμα  είναι απλό ςτθ 

χριςθ και το κυριότερο  εντελϊσ δωρεάν 

Οι δυνατότθτεσ αυτζσ του LAMS ,ςε ςυνδυαςμό με τουσ προβλθματιςμοφσ μου για τισ αδυναμίεσ του 

κλαςικοφ ςυςτιματοσ, με ζπειςαν να αςχολθκϊ ςοβαρά  με τισ προτάςεισ  διδαςκαλίασ  που προςφζρει. Θ 
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κζςθ μου ςτθ Βιβλιοκικθ  μου δίνει βζβαια το  προνόμιο του χρόνου  αλλά  μου ςτερεί τθ δυνατότθτα τθσ 

πρακτικισ εφαρμογισ. Αυτό όμωσ  κατά  κάποιο τρόπο το αντιμετϊπιςα.  

Ξεκίνθςα με Ιςτορία και μάλιςτα με ζνα κζμα επετειακό, τθ μάχθ του Μαρακϊνα, λόγω τθσ ςυμπλιρωςθσ 

2500 χρόνων το Σεπτζμβριο του 2010. 

Θ Ιςτορία είναι ζνα μάκθμα που ενϊ ςτθν αρχι ςυγκινεί τουσ μακθτζσ, ςτθ ςυνζχεια τθν αποςτρζφονται, 

γιατί κζλει κόπο και δεν τουσ αρζςει να κουράηονται διαβάηοντασ. 

Ζχοντασ αυτά κατά νου, ζψαξα να βρω ζνα  documenter  ςχετικό με το κζμα, ϊςτε να καλφψω ςε γενικζσ 

γραμμζσ το γνωςτικό μζροσ του κζματοσ. Χρθςιμοποίθςα και αρχεία word για να ςυμπλθρϊςω ό,τι  

κεωροφςα πωσ  ζλειπε, εικόνεσ ακόμθ και animation για το ςχζδιο και τισ κινιςεισ των ςτρατϊν και φυςικά 

ερωτιςεισ Αξιολόγθςθσ. 

Αυτό το μάκθμα ζγινε με τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ , το Σεπτζμβριο, με Βιντεοπροβολζα ςτθ Βιβλιοκικθ. 

Κατά τθ διάρκεια διδαςκαλίασ του μακιματοσ, κανζνασ από τουσ 25 μακθτζσ κάκε  τμιματοσ δεν ζμεινε 

αδιάφοροσ. Στθν αξιολόγθςθ  που ακολοφκθςε υπιρξαν δυο-- τρεισ  μακθτζσ που εγκατζλειψαν τθν 

προςπάκεια. Οι περιςςότεροι  ιταν πρόκυμοι  να απαντιςουν και μάλιςτα εφςτοχα. Αν ιμουν ο κακθγθτισ 

τθσ τάξθσ τουσ κα  ςυνεχίηαμε ςτο Forum με ανταλλαγι απόψεων και βζβαια κα βλζπαμε τισ αντίςτοιχεσ 

ςελίδεσ του βιβλίου τουσ. 

Το μάκθμα αυτό και όςα ακολοφκθςαν είναι κατατεκειμζνα ςτον χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ και ζχουν 

πρόςβαςθ όλοι οι μακθτζσ του Σχολείου.  

Με το ρόλο  του  διαμεςολαβθτι  μεταξφ των  φιλολόγων, κυρίωσ, ανταλλάξαμε απόψεισ με τισ 

ςυναδζλφουσ  για κζματα πρακτικισ, για τθ φιλοςοφία τθσ δθμιουργίασ μακθμάτων, για τισ αδυναμίεσ του 

ςυςτιματοσ. Δθμιουργιςαμε και κάποια κοινά μακιματα. Αν δεν είχαν τθν πίεςθ του χρόνου κα 

μποροφςαμε να ζχουμε πιο ουςιαςτικι ςυνεργαςία. 

Θ ςυνεργαςία, εξάλλου, είναι  το προςδοκϊμενο από το LAMS  και το ηθτοφμενο τθσ εποχισ: ςυνεργαςία 

μεταξφ των μακθτϊν και των  κακθγθτϊν με τουσ  μακθτζσ. 

Φαντάηομαι δθλ. να μπαίνει ζνα κζμα προσ ςυηιτθςθ π.χ. ςτο μάκθμα τθσ Ν.Ε. Γλϊςςασ, να κατακζτουν τισ 

απόψεισ τουσ όλοι οι μακθτζσ ςτο Forum και να τισ επεξεργάηονται και να οδθγοφνται ςτο τελικό κείμενο 

με τον κακθγθτι τουσ ςε ςυμβουλευτικό ρόλο. Τζτοιεσ προςπάκειεσ, που εντάςςονται ςτθν 

ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, είναι απογοθτευτικζσ, όταν γίνονται προφορικά μζςα ςτθν τάξθ:  δε φτάνει 

ο χρόνοσ και δεν αντιμετωπίηονται με τθν απαιτοφμενθ ςοβαρότθτα από τουσ μακθτζσ. Μποροφμε όμωσ να 

προςδοκοφμε ότι αυτό που δεν καταφζραμε με το ςυμβατικό τρόπο διδαςκαλίασ κα το καταφζρουμε με   

το ςφςτθμα LAMS.Θ τεχνολογία είναι ευχάριςτα αποδεκτι από τουσ μακθτζσ ςιμερα. Αρκεί να υπάρχει  

ςοβαρι αντιμετϊπιςθ από τον κακθγθτι, για να πείςει τουσ μακθτζσ να  κάνουν το ίδιο, δθλ. να τουσ 

διδάξει πϊσ να μακαίνουν από τον Θ/Υ.  

Εν κατακλείδι,  κεωρϊ ότι είμαςτε ςτθν αρχι προκλιςεων που τζτοια ςυςτιματα μάκθςθσ  κα βοθκιςουν 

το ζργο του δαςκάλου, χωρίσ  να τον καταργιςουν.  

Βζβαια, αν ζλεγα ότι όλα είναι καλά κα με διζψευδα. Συγκεκριμζνα, δεν  μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε 

οι φιλόλογοι πολυτονικό ςτο περιβάλλον του LAMS, μόνο  να το μεταφζρουμε  ςε αρχείο pdf,  οπότε δεν 

μποροφν να δουλζψουν οι μακθτζσ ςε Αξιολόγθςθ. Επίςθσ με τα δεδομζνα του  διαδικτφου είναι πολφ 
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δφςκολο  οι μακθτζσ ςτθν τάξθ να κατεβάςουν  γριγορα ςελίδεσ  και αρχεία, για να γίνει θ παρουςίαςθ του 

μακιματοσ. Θα μποροφςα να κάνω και άλλεσ  παρατθριςεισ, που ζχουν να κάνουν με το είδοσ των 

ερωτιςεων, αλλά δεν  είναι θ κατάλλθλθ ϊρα τϊρα για να τισ εκκζςω. 

 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΝ:  

 τοιχεία από το ερωτηματολόγιο καθηγητών 

Γιώργοσ Υακιολάκησ, καθηγητήσ Πληροφορικήσ 
 

Ρροκειμζνου να διερευνθκοφν οι απόψεισ των ςυμμετεχόντων κακθγθτϊν ςχετικά με το πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ, το LAMS και τα εργαλεία που παρζχει, τθν εφαρμογι ςτθν πράξθ του ςυςτιματοσ και να 

εντοπιςτοφν κετικά ςθμεία και αδυναμίεσ ϊςτε να είναι ορκότεροσ ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ τθσ 

περεταίρω πορείασ, πζρα από τισ ςυηθτιςεισ που γίνονταν ςε όλθ τθ διάρκεια ςτο ςχολείο μασ, δόκθκε 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κακθγθτζσ ερωτθματολόγιο για να καταγραφοφν οι απόψεισ τουσ και να γίνει 

ανάλυςθ των αποτελεςμάτων.  

Το ερωτθματολόγιο ςχεδιάςτθκε από τον επιμορφωτι και υλοποιικθκε ςε ζνα μάκθμα του LAMS ςτο χϊρο 

που ζχει δθμιουργθκεί για τθν επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν: 

(http://testlams.eap.gr/lams/http://testlams.eap.gr/lams/3o _Γυμνάςιο_Μεταμόρφωςθσ/LAMS seminar).  

Οι κακθγθτζσ που ολοκλιρωςαν το πρόγραμμα ιταν ςυνολικά 13. Από αυτοφσ ςυμμετείχαν ςτο 

ερωτθματολόγιο (μζχρι 31/12/2010) οι 10. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ςτοιχεία του ερωτθματολογίου. 

 Προφίλ 
Στα ερωτιματα απάντθςαν δζκα από τουσ δϊδεκα ςυμμετζχοντεσ κακθγθτζσ. Το 50% ιταν άνδρεσ και το 

50%  γυναίκεσ, με ειδικότθτεσ: Μακθματικϊν (10%), Φυςικισ (20%), Φιλόλογοι (30%), Τεχνολογίασ (10%), 

Φυςικισ Αγωγισ (10%) Οικιακισ Οικονομίασ (10% και Ξζνων Γλωςςϊν (10%). Οι περιςςότεροι (ποςοςτό 

60%) ιταν μεγαλφτεροι των 50 ετϊν ενϊ μεταξφ 40-50 ετϊν ιταν το 20% και μεταξφ 30-40 το 20%. Θ 

πλειοψθφία των κακθγθτϊν ζχει περιςςότερα από 25 χρόνια υπθρεςία (ποςοςτό 40%) ενϊ ςε ποςοςτό 

20% ζχουν από 16 ζωσ 25 χρόνια, το 20% από 8 ζωσ 15 χρόνια και το 20% λιγότερο από 7 χρόνια υπθρεςία. 

Οι κακθγθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα ζχουν ικανοποιθτικό επίπεδο ςτθ χριςθ των Θ/Υ. Στθν 

αντίςτοιχθ ερϊτθςθ ζχουν απαντιςει: Άριςτο 10%, Ρολφ καλό 20%, Καλό 50%, μζτριο 20% και Στοιχειϊδεσ 

0%. Επίςθσ, χρθςιμοποιοφν λογιςμικό γενικισ χριςθσ (Word, PowerPoint κλπ) για τθ διδαςκαλία τουσ ςε 

ποςοςτό 40%, ειδικό εκπαιδευτικό λογιςμικό ςε ποςοςτό 40% επίςθσ και εφαρμογζσ πολυμζςων ςε 

ποςοςτό 10%. 

Ραρατθροφμε ότι πρόκειται για ζνα ςφνολο κακθγθτϊν με ευρφ φάςμα ειδικοτιτων, με αρκετά χρόνια 

υπθρεςίασ, κατά ςυνζπεια ςθμαντικισ διδακτικισ εμπειρίασ, που  χρθςιμοποιοφν τον Θ/Υ για τθ 

διδαςκαλία τουσ ςε μζτριο βακμό. 
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LAMS 
Στθ ςυνζχεια, ςτο ερωτθματολόγιο, υπιρχαν ερωτιςεισ για το κατά πόςο βρικαν το LAMS εφχρθςτο 

εργαλείο. Από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν, φαίνεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ κακθγθτζσ βρικαν το ςφςτθμα 

ςχετικά εφχρθςτο, με απλό περιβάλλον και καλι τεκμθρίωςθ και βοικεια. Οι απαντιςεισ φαίνονται ςτον 

παρακάτω πίνακα. 

Ερϊτθςθ 
Πάρα 

πολφ 
Πολφ Λίγο 

Πολφ 

Λίγο 
Κακόλου 

Σε τι βακμό βρικατε ότι το LAMS είναι εφκολο ςτθ χριςθ 20% 50% 20% 10% 0% 

Το περιβάλλον του LAMS χρθςιμοποιεί απλι γλϊςςα και εικονικζσ - 

ςυμβολικζσ παραςτάςεισ για τισ λειτουργίεσ του. 
10% 70% 10% 10% 0% 

Σε περίπτωςθ προβλιματοσ το LAMS παρζχει ςτουσ χριςτεσ 

κατάλλθλθ βοικεια ζγκαιρα για να λφςουν το πρόβλθμα; 
10% 60% 20% 10% 0% 

Ο χριςτθσ του LAMS δεν είναι απαραίτθτο να κυμάται όλεσ τισ 

ενζργειεσ για τθ λειτουργία του αλλά μπορεί να τισ ανακαλφπτει 

μόνοσ του. 

0% 80% 20% 0% 0% 

Σε τί βακμό κεωρείτε οτι το περιβάλλον είναι καλαίςκθτο και ςαφζσ ; 10% 60% 30% 0% 0% 

Πταν εμφανίηονται προβλιματα, τα μθνφματα είναι ςαφι και 

κατανοθτά προτείνοντασ τρόπουσ διεξόδου από το ςφάλμα; 
20% 40% 30% 10% 0% 

Σε τι βακμό οι μικροί οδθγοί χριςθσ (ςθμειϊςεισ) είναι ςφντομοι και 

περιεκτικοί, και εςτιάηουν ςε εργαςίεσ του χριςτθ αντί ςε 

λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ; 

0% 50% 40% 10% 0% 

 

εμινάριο επιμόρφωςησ 
Στισ ερωτιςεισ που αφοροφν ςτο ςεμινάριο επιμόρφωςθσ, ςτθν υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ και ςτθν ευκολία δθμιουργίασ μακθμάτων, οι απαντιςεισ φαίνονται ςτον παρακάτω 

πίνακα.  
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Ερϊτθςθ 
Πάρα 

πολφ 
Πολφ Λίγο 

Πολφ 

Λίγο 
Κακόλου 

Σε τι βακμό κεωρείσ ότι ιταν ενδιαφζρον το 

κζμα του εργαςτθρίου; 
40% 50% 10% 0% 0% 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/-θ είςαι από τθν ατομικι  

ςου ςυμμετοχι ςτο εργαςτιριο; 
0% 50% 30% 20% 0% 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/-θ είςαι από τουσ μικροφσ 

οδθγοφσ χριςθσ, όςον αφορά τθν άμεςθ χριςθ 

για τα πρϊτα βιματα ςτο LAMS;  

10% 60% 30% 0% 0% 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/-θ είςαι από τθν 

υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ; 

30% 60% 10% 0% 0% 

Σε τι βακμό επαλθκεφτθκαν οι προςδοκίεσ που 

είχεσ δθλϊνοντασ να ςυμμετάςχεισ ςτο 

εργαςτιριο; 

10% 70% 20% 0% 0% 

Ρόςο εφκολα δθμιουργιςατε τα μακιματά ςασ; 50% 20% 20% 10% 10% 

Από τισ απαντιςεισ βλζπουμε ότι γενικά οι ςυμμετζχοντεσ είναι ικανοποιθμζνοι από το ςεμινάριο και τθν 

υποςτιριξθ αλλά όχι ςτο μζγιςτο βακμό. Επίςθσ, οι απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν δυςκολία 

δθμιουργίασ μακθμάτων δείχνουν ότι οι ςυμμετζχοντεσ δθμιοφργθςαν ςχετικά εφκολα τα μακιματα τουσ 

αλλά αυτό δεν ιςχφει για όλουσ.  

Σε ςυηθτιςεισ που γίνονταν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ με τον επιμορφωτι, είτε δια ηϊςθσ, είτε 

μζςω forum ςτο χϊρο εκπαίδευςθσ ςτο ςφςτθμα, πολλζσ απορίεσ λφνονταν άμεςα.  

Επί πλζον, δθμιουργικθκαν από τον επιμορφωτι μερικά μακιματα ςτο LAMS με αναφορζσ ςε ςυχνζσ 

ερωτιςεισ των ςυμμετεχόντων. 

Εφαρμογή ςτην τάξη 
Από τουσ κακθγθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα (ςυνολικά 13), 54% δθμιοφργθςαν και εφάρμοςαν 

μακιματα με τουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ, 15% δθμιοφργθςαν και τοποκζτθςαν υποςτθρικτικζσ 

δραςτθριότθτεσ για εκτζλεςθ από τουσ μακθτζσ ςτο ςπίτι τουσ και 31% δεν τοποκζτθςαν μακιματα για 

τουσ μακθτζσ. Ζτςι, μποροφμε να ποφμε ότι οι περιςςότεροι κακθγθτζσ (ποςοςτό ~70%) δθμιοφργθςαν και 

τοποκζτθςαν μακιματα για τουσ μακθτζσ ςτο ςφςτθμα. Στο ερωτθματολόγιο που δόκθκε, ςχετικά με το 

κζμα αυτό, υπιρχε ςαφισ διαχωριςμόσ για τισ δφο αυτζσ ομάδεσ. Οι ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτθν πρϊτθ 

ομάδα των κακθγθτϊν είχαν ςα ςκοπό να διερευνθκεί το είδοσ των μακθμάτων που τοποκετικθκαν για 

τουσ μακθτζσ, τα κετικά ςτοιχεία και οι αδυναμίεσ από τθν εφαρμογι ςτθν τάξθ και το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν για αυτά. Οι ερωτιςεισ για τουσ κακθγθτζσ που δεν τοποκζτθςαν μακιματα για τουσ μακθτζσ, 

διερευνοφν τουσ λόγουσ για αυτό και τθν πρόκεςθ των κακθγθτϊν για τθ χριςθ του ςυςτιματοσ ςτθ 

ςυνζχεια. 
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Α Ομάδα: Δημιούργηςαν και εφάρμοςαν μαθήματα. 

Τα μακιματα που δθμιουργικθκαν και τοποκετικθκαν για εκτζλεςθ από τουσ μακθτζσ ιταν κυρίωσ 

μακιματα για εκτζλεςθ ςτθν τάξθ: Μικρά μακιματα ςε ποςοςτό 50%, Ωριαία μακιματα ςε ποςοςτό 33% 

και μακιματα που καλφπτουν ευρφ τμιμα τθσ φλθσ ςε ποςοςτό 33%. Τα ποςοςτά αναφζρονται ςτο ςφνολο 

των ερωτθκζντων και όχι ςτα μακιματα. Μερικοί από αυτοφσ δθμιοφργθςαν περιςςότερεσ από μια 

κατθγορίεσ μακθμάτων. Τα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτα μακιματα ιταν κατά κφριο λόγο εργαλεία 

Ρλθροφόρθςθσ και Αξιολόγθςθσ (83% και 83% αντίςτοιχα), ενϊ ςε μικρό βακμό χρθςιμοποιικθκαν και 

εργαλεία ςυνεργαςίασ (17%) και διακλάδωςθσ (33%). Θ χριςθ των εργαλείων αυτϊν δείχνει ότι κατά κφριο 

λόγο τα μακιματα που ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν ακολουκοφν το μοντζλο τθσ παραδοςιακισ 

διδαςκαλίασ. Αυτό ιταν αναμενόμενο για δφο κυρίωσ λόγουσ. Καταρχιν, το πρόγραμμα είχε ςαν ςκοπό τθν 

εκμάκθςθ και τθ χριςθ του LAMS ςαν επικουρικό εργαλείο για τθ ςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ και από τθν 

άλλθ, τεχνικζσ ομαδο-ςυνεργατικισ διδαςκαλίασ εφαρμόηονται ςτο βακμό που πρζπει δια ηϊςθσ, αφοφ το 

μάκθμα εκτελείται ςτθν τάξθ. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί το γεγονόσ ότι θ γνωριμία με τα 

εργαλεία ομαδοποίθςθσ και διακλάδωςθσ του LAMS, που επιτρζπουν ομαδο-ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ 

και ςε ζνα βακμό εξατομικευμζνθ διδαςκαλία, ζδωςαν ζναυςμα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ κακθγθτζσ για εν 

μζρει τροποποίθςθ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ του μακιματόσ τουσ.  

Το LAMS χρθςιμοποιικθκε ςτθν τάξθ με δφο τρόπουσ: Εκτζλεςθ του μακιματοσ από τουσ μακθτζσ με τουσ 

φορθτοφσ υπολογιςτζσ τουσ (μόνο για τθ Β Γυμναςίου) και εκτζλεςθ του μακιματοσ από τον κακθγθτι με 

χριςθ του video projector και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν. 

Τα προβλιματα που εμφανίςτθκαν ςτθν τάξθ, ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ τθσ εκτζλεςθσ με τουσ φορθτοφσ 

Θ/Υ από τουσ μακθτζσ ιταν κατά κφριο λόγο τεχνικά όπωσ αργό internet ι αδυναμία ςφνδεςθσ μερικϊν 

μακθτϊν. Τα προβλιματα αυτά οφείλονται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι δεν υλοποιικθκε ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ 

ενόσ multi WAN δικτφου λόγω μθ φπαρξθσ περιςςότερων τθσ μιασ διακζςιμων τθλεφωνικϊν γραμμϊν ςτο 

ςχολείο και αδυναμίασ του ΟΤΕ για προμικεια παρόλο που ηθτικθκε. Επίςθσ, μερικοί μακθτζσ είτε δεν 

είχαν τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα τουσ υπολογιςτζσ τουσ είτε δεν γνϊριηαν πϊσ να ςυνδεκοφν ςτο internet, 

πράγμα όμωσ που ξεπεράςτθκε εφκολα από τουσ διδάςκοντεσ.  

Τα παραπάνω προβλιματα ςε ςυνδυαςμό με τθν παρουςία ενόσ πολφ ιςχυροφ μζςου, του Θ/Υ, ςτθν τάξθ 

δθμιοφργθςε αρχικά ιςχυρι διαταραχι ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία, πράγμα που όμωσ δεν λειτοφργθςε 

αρνθτικά ςτθν πορεία του μακιματοσ, όπωσ διλωςαν οι κακθγθτζσ που το εφάρμοςαν. Το γεγονόσ αυτό 

ζρχονται να επιβεβαιϊςουν οι απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ που αφορά το ενδιαφζρον των μακθτϊν: Ρολφ 

μεγάλο (33%), Μεγάλο (50%), Μζτριο (17%), Μικρό (0%) και Κακόλου (0%).   

Β Ομάδα: Δεν δημιούργηςαν μαθήματα για τουσ μαθητέσ. 

Οι κακθγθτζσ που δεν δθμιοφργθςαν μακιματα για εκτζλεςθ από τουσ μακθτζσ τουσ, δθλϊνουν ότι δεν το 

ζκαναν κυρίωσ γιατί δεν διζκεταν τον απαραίτθτο χρόνο (ποςοςτό 75%), ενϊ το 25% δθλϊνει ότι παρόλο 

που το LAMS είναι ζνα χριςιμό εργαλείο, εντοφτοισ δεν μπόρεςαν να βρουν τον τρόπο για να το 

χρθςιμοποιιςουν ςτο μάκθμά τουσ. Στθν ερϊτθςθ για το αν πιςτεφουν ότι το LAMS βοθκάει ςτθν επίτευξθ 

των ςτόχων του μακιματοσ τουσ, το 75% απαντά ΝΑΙ και το 25% ΟΧΙ. Τζλοσ ςτο αν κα ικελαν να 

δθμιουργιςουν μακιματα για τουσ μακθτζσ απαντοφν ΝΑΙ το 75% και ΟΧΙ το 25%. Ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα 

είναι θ απάντθςθ ςτο αν κα ικελαν να υπάρχουν ζτοιμα μακιματα που κα χρθςιμοποιιςουν, ςτθν οποία 

απαντοφν αρνθτικά (ΝΑΙ=0%).  

  Τζλοσ, για τισ Ομάδεσ εργαςίασ που λειτουργοφν ςτο ςχολείο μασ, θ ςυμμετοχι των μακθτϊν είναι ~100% 

και ςε μερικζσ από αυτζσ θ εργαςίεσ γίνονται κυρίωσ αςφγχρονα. 
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υμπεράςματα  
 Το LAMS είναι καλό και εφχρθςτο εργαλείο 

 Στα μακιματα χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ εργαλεία παρουςίαςθσ και αξιολόγθςθσ  

 Στθν εφαρμογι ςτθν τάξθ υπάρχουν κυρίωσ τεχνικά προβλιματα αλλά μεγάλο ενδιαφζρον από 

τουσ μακθτζσ 

 Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για το ςπίτι: αρκετοί μακθτζσ επιςκζφτθκαν, οι μιςοί ολοκλιρωςαν 

 Ομάδεσ εργαςίασ: ςχεδόν όλοι 

υνέχεια 
 Επζκταςθ ςε άλλα μακιματα 

 Πχι ζτοιμα μακιματα 

 Να λφςουμε τα τεχνικά προβλιματα  

 Να διδάξουμε ςτουσ μακθτζσ να δουλεφουν με τον Θ/Υ   

 

ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΝ 

τοιχεία από τα ερωτηματολόγια των μαθητών 

Νίκοσ Ανατολιωτάκησ, Ανθή Ντινάκη, Αρετή Υουρτούνη, Εριόνα Φοτζάρι,  

Γ’ Γυμναςίου 
 

Οι ερωτιςεισ αφοροφςαν τθν ευχρθςτία του lams, τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ από τουσ μακθτζσ εκτόσ από 

τισ ϊρεσ μακθμάτων, το αν και κατά πόςο είναι χριςιμο, πια είναι τα κετικά ςτοιχεία και ποιεσ είναι οι 

αδυναμίεσ του και αν κα πρζπει να ςυνεχιςτεί ι όχι θ προςπάκεια να γίνει καλφτερο το lams. 

Τα ερωτθματολόγια απαντικθκαν ςτον υπολογιςτι μζςω του lams και ιταν 133 εκ των οποίων οι μιςοί 

ερωτθκζντεσ ιταν κορίτςια και οι υπόλοιποι αγόρια. 

1.Το ποςοςτό των απαντιςεων που προζρχονται από τθν Α’ τάξθ είναι 34,59%, από τθν Β’ τάξθ 30,83% και 

από τθν Γ’ τάξθ 33,83%. Παρατθροφμε ότι το ποςοςτό απαντιςεων των μακθτϊν ανά τάξθ είναι περίπου 

το ίδιο και αποτελεί τθν πλειοψθφία των μακθτϊν άρα είναι ζνα ικανοποιθτικό ποςοςτό απαντιςεων. 

2.Στθν ερϊτθςθ που αναφζρεται ςτο αν ζχουν πρόςβαςθ ςτο internet θ ςυντριπτικι πλειοψθφία, δθλαδι 

το 88,72% των μακθτϊν απάντθςε πωσ ζχουν πρόςβαςθ από το ςπίτι τουσ, το 9,02% λζει ότι δεν ζχουν 

κακόλου internet ςπίτι τουσ ενϊ μόλισ το 2,26% απάντθςε ότι μπορεί να μπει ςτο διαδίκτυο από ςπίτια 

φίλων τουσ. Από αυτά τα αποτελζςματα διακρίνουμε ότι ςτισ μζρεσ μασ ςχεδόν όλοι ζχουν πρόςβαςθ ςτο 

internet από το ςπίτι τουσ. 

3.Στθν ερϊτθςθ που ηθτικθκε να απαντθκεί πόςο ςυχνά χρθςιμοποιοφν το internet εκτόσ ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ το 45,86% των μακθτϊν απάντθςε πωσ το χρθςιμοποιεί ςε κακθμερινι βάςθ, το 38,35% 2-3 
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φορζσ τθν εβδομάδα, το 8,27% μια φορά τθν εβδομάδα και το υπόλοιπο 8,27% κακόλου διότι δεν ζχουν 

πρόςβαςθ ςτο internet. Μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι τα παιδιά ςε αυτιν τθν θλικία χρθςιμοποιοφν 

ςυχνά το internet, οπότε κα μποροφν να κατανοιςουν τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ αλλά και να το 

χρθςιμοποιοφν όχι μόνο ωσ μζςο διαςκζδαςθσ αλλά και εκμάκθςθσ 

4.Στθν ερϊτθςθ αν ζχουν χρθςιμοποιιςει το ςφςτθμα θλεκτρονικϊν μακθμάτων του ςχολείου εκτόσ τάξθσ 

ι εκτόσ εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ το 52,63% αποκρίκθκε ότι ζχει δει μερικά μακιματα, το 15,04% πωσ 

δεν τα ζχουν δει γιατί δεν ζχουν χρόνο, το 9,27% γιατί δεν  τουσ ενδιαφζρει, το 9,27% το χρθςιμοποιεί για 

τθν μελζτθ των μακθμάτων του, ζνα 6,02% απάντθςε αρνθτικά επειδι δεν ζχει πρόςβαςθ  ςτο internet ςτο 

ςπίτι του, το 2,26% γιατί ζχει τεχνικά προβλιματα και τζλοσ το 1,5% δεν μπορεί να ςυνδεκεί ςτο ςφςτθμα 

γιατί ζχει ξεχάςει τον κωδικό του. Συμπεραίνουμε ότι αν και ζνα ποςοςτό μακθτϊν ζχει παρακολουκιςει 

μερικά μακιματα υπάρχει πάντα ζνα ποςοςτό μακθτϊν που δεν ενδιαφζρεται. 

5.Στθν ερϊτθςθ όςο αναφορά πόςο εφκολο ςτθ χριςθ κεωροφν ότι είναι το περιβάλλον του ςυςτιματοσ 

LAMS το αποτζλεςμα ιταν πωσ το 48,12% πιςτεφει ότι είναι αρκετά εφχρθςτο, το 31,58% ότι είναι πάρα 

πολφ εφκολο, το 15,04% ότι χρειάηεται βοικεια για να το χρθςιμοποιιςει, και το 1,50% πωσ δεν 

καταλαβαίνει κακόλου πωσ λειτουργεί. Άρα, ςφμφωνα με τθν γνϊμθ των μακθτϊν,  το ςυμπζραςμα είναι 

πωσ το ςφςτθμα γενικά είναι εφκολο ςτθν  χριςθ του αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονόσ ότι ζνα ποςοςτό 

ζχει πρόβλθμα ωσ προσ τθν χριςθ του. 

6.Ωσ προσ τθν ερϊτθςθ πόςα μακιματα ζχουν ανοίξει (εκτόσ τθσ Ρλθροφορικισ) που υπάρχουν για τθν 

τάξθ τουσ το 43,61% απάντθςε πωσ ζχουν ανοίξει πολλά, το 22,56% μόνο ζνα, το 24,81% κανζνα και μόλισ 

το 6,02% όλα. Από αυτό βγάηουμε το ςυμπζραςμα ότι θ πλειοψθφία των μακθτϊν ζχει ενδιαφερκεί για 

το lams. 

7.Σαν απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ αν όταν ανοίγουν κάποιο μάκθμα, το εκτελοφν όλο, μζχρι τζλουσ το 40,60% 

απάντθςε ότι ζχει ανοίξει μερικά από τα μακιματα αλλά δεν τα ολοκλιρωςε διότι δεν είχε χρόνο, το 

21,05% γιατί δεν του άρεςαν, το 17,29% ότι τα ολοκλιρωςε όλα, το 12,78% κανζνα γιατί δεν του άρεςαν 

και το 14,28% ζδωςε ανοικτι απάντθςθ. Το αποτζλεςμα είναι πωσ αρκετοί δεν ζχουν τελειϊςει τα 

μακιματα που ζχουν ανοίξει. Αυτό γίνεται διότι δεν βρίςκουν  ενδιαφζρον ςτα μακιματα ι δεν τουσ 

αρζςουν αλλά και γιατί δεν ζχουν ελεφκερο χρόνο. Ωσ προσ τισ δυο παραπάνω αιτίεσ μια πικανι λφςθ 

κα ιταν τα  μακιματα να γίνουν πιο ελκυςτικά. 

8.Στο αν τουσ βοικθςαν τα μακιματα ςτο LAMS να μελετιςουν και να κατανοιςουν τα αντίςτοιχα κζματα 

το ποςοςτό του 43,61% απάντθςε αρκετά, το 29,32% ότι τουσ βοικθςε, το 17,29% λίγο και μόλισ το 9,77% 

κακόλου. Το ςυμπζραςμα είναι ότι τα μακιματα ζχουν βοθκιςει αρκετά ςτθν καλφτερθ προετοιμαςία 

των μακθτϊν. 

9.Στθν ερϊτθςθ αν νομίηουν ότι θ δυνατότθτα να ςυηθτάνε μζςω του forum με τον κακθγθτι  για τα 

αντίςτοιχα κζματα ζνα ποςοςτό 54,89% αποκρίκθκε αρκετά, το 30,08% πάρα πολφ, το 9,77% λίγο και μόλισ 

το 3,76% κακόλου. Άρα αρκετοί μακθτζσ κα ικελαν να ςυνομιλοφν με τουσ κακθγθτζσ εκτόσ ςχολείου για 

να λφνετε θ οποιαδιποτε απορία τουσ. 

10.Στο αν κα ικελαν να δθμιουργθκοφν μακιματα LAMS για όλα τα ςχολικά μακιματα θ γνϊμθ του 

90,98% ιταν ναι ενϊ του υπόλοιπου 9,02% όχι. Άρα ςυμπεραίνουμε ότι τα παιδιά υποςτθρίηουν και 

εκτιμοφν τθν προςπάκεια λειτουργίασ του lams, ωςτόςο νομίηουν ότι κα μποροφςε να βελτιωκεί. 
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11.Στθν ερϊτθςθ πωσ νομίηουν ότι κα ιταν πιο χριςιμο το LAMS το 54,14% κα ικελε να υπάρχουν 

επαναλθπτικά μακιματα ϊςτε να βοθκοφνται για τα διαγωνίςματα, το 47,37% για να τα χρθςιμοποιοφν 

ςτθν μελζτθ τουσ, το 19,55% μόνο για τθν τάξθ και το 2% δεν το  κεωρεί κακόλου χριςιμο. Από τα ςχόλια 

ςτθν ελεφκερθ απάντθςθ ςυμπεραίνουμε ότι τα παιδιά κα ικελαν να υπάρχουν ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα μερικά μακιματα επαναλθπτικά για να βοθκιοφνται περιςςότερο ςτο διάβαςμα τουσ. 

Το ςυμπζραςμα από όλα τα παραπάνω είναι πωσ γενικά το lams είναι εφχρθςτο και αρκετά χριςιμο 

ςτουσ μακθτζσ ωσ προσ τθν μελζτθ των μακθμάτων τουσ και κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ είναι ζνα 

ςφγχρονο ψθφιακό ςφςτθμα εμπζδωςθσ μζςω δραςτθριοτιτων. Σίγουρα όμωσ, επειδι είναι μια 

καινοφργια ιδζα που ζχει αρχίςει πρόςφατα να πραγματοποιείται χρειάηεται βελτιϊςεισ και θ κυριότερθ 

είναι τα μακιματα να τραβοφν περιςςότερο το ενδιαφζρον των μακθτϊν.   

ΟΙ ΓΟΝΕΙ – ΚΗΔΕΜΟΝΕ ΔΗΛΩΝΟΤΝ 

τοιχεία από τα ερωτηματολόγια των γονέων - κηδεμόνων 

Ελένη Γκούμα, Μαρία Γονίμ, Παναγοπούλου Μαρίνα, Παπαδοπούλου – Λιαςή 

Δανάη, Παπαθαναςίου ταματία,  Β’ Γυμναςίου, Φάρησ Καππήσ Γ’ Γυμναςίου 
 

Ρριν από λίγεσ μζρεσ, δόκθκαν ςτουσ κθδεμόνεσ των μακθτϊν ερωτθματολόγια που αφοροφςαν το προφίλ 

των ερωτθκζντων, το αν γνωρίηουν το ςφςτθμα, αν πιςτεφουν ότι αυτό βοθκάει τουσ μακθτζσ ι όχι, πωσ το 

βακμολογοφν και αν κα πρζπει τελικά να ςυνεχιςτεί αυτι θ προςπάκεια ι να εγκαταλειφκεί.  

Θ ςυλλογι των ςτοιχείων ζγινε από τουσ μακθτζσ τθσ ομάδασ αξιολόγθςθσ τθσ πλθροφορικισ, δθλ. από 

εμάσ. Καταμετριςαμε όλεσ τισ απαντιςεισ και καταλιξαμε ςτα ςυμπεράςματά μασ μετά από αρκετι 

δουλειά. 

1. Από τα ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςτουσ κθδεμόνεσ των μακθτϊν, απαντικθκαν ςυνολικά 63, 

αναλυτικότερα: από 29 γονείσ τα παιδιά των οποίων πθγαίνουν ςτθν Αϋ τάξθ, 21 γονείσ τα παιδιά των 

οποίων πθγαίνουν ςτθν Βϋ τάξθ και 13 γονείσ των οποίων τα παιδιά πθγαίνουν ςτθ Γϋ τάξθ. Άρα 

ςυμπεραίνουμε ότι οι περιςςότεροι γονείσ που απάντθςαν ιταν αυτοί που τα παιδιά τουσ πθγαίνουν ςτθν 

Αϋ τάξθ, αμζςωσ μετά οι γονείσ των παιδιϊν τθσ Βϋ τάξθσ και οι λιγότεροι γονείσ των παιδιϊν τθσ Γϋ 

γυμναςίου. 

2.Σφμφωνα με τα ερωτθματολόγια το 24% των ερωτθκζντων είναι άνδρεσ, ενϊ το 76% είναι γυναίκεσ. 

Συνεπϊσ περιςςότερεσ ιταν οι γυναίκεσ οι οποίεσ απάντθςαν. 

3.Το 85% ζχουν θλικία μεγαλφτερθ από 40 χρονϊν και μικρότερθ από 50 ετϊν. Τθν αμζςωσ επόμενθ κζςθ 

ςτον θλικιακό πίνακα καταλαμβάνουν οι γονείσ θλικίασ μικρότερθσ από 40 ετϊν (10%) και τζλοσ το 5% 

αντιςτοιχεί ςτουσ γονείσ θλικίασ μεγαλφτερθσ των 50 ετϊν. 

4. Πςον αφορά τθν εκπαίδευςθ, το 68% των γονζων ζχουν βαςικι εκπαίδευςθ, το 16% ΑΕΙ, το 10% ΤΕΙ και 

το 6% ςτοιχειϊδθσ. Το ςυμπζραςμά μασ είναι ότι θ εκπαίδευςθ των περιςςότερων κθδεμόνων είναι βαςικι 

(γυμνάςιο-λφκειο).  

5. Κάτι άλλο εξίςου ςθμαντικό είναι ότι μόνο το 38% ζχει δει μερικά από τα μακιματα ςτο θλεκτρονικό 

αυτό ςφςτθμα, ενϊ το 62% των κθδεμόνων δεν ζχει δει κανζνα μάκθμα. Βζβαια, αφοφ το μεγαλφτερο 
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ποςοςτό των κθδεμόνων δεν ζχει δει μακιματα ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα, πϊσ ςυνζχιςε και απάντθςε ςτισ 

υπόλοιπεσ ερωτιςεισ? Και βακμολόγθςε κιόλασ? 

6.Στθν ερϊτθςθ «Σε τι βακμό πιςτεφετε πωσ είναι χριςιμο εργαλείο το Lams για τθ μελζτθ και τθν απόδοςθ 

των μακθτϊν», «Κακόλου» απαντά το 0%, «Λίγο» απαντά το 18%, «Ρολφ» απαντά το 52% και «Ράρα Ρολφ» 

απαντά το 30%. Άρα θ γνϊμθ των περιςςότερων ερωτθκζντων είναι ότι το ςφςτθμα αυτό βοθκάει Ρολφ. 

7. Θ επόμενθ ερϊτθςθ αφοροφςε το αν οι κθδεμόνεσ ζχουν δει μακιματα ςτο ςφςτθμα, αν ναι ποια. Το 

19% ζχει δει το μάκθμα τθσ πλθροφορικισ, το 4% ζχει δει το μάκθμα τθσ τεχνολογίασ, το 17% ζχει δει το 

μάκθμα τθσ ιςτορίασ, το 4% το μάκθμα τθσ γλϊςςασ, 0% το μάκθμα τθσ οικιακισ οικονομίασ, το 1% τα 

κζματα τθσ βιβλιοκικθσ και το 6% το μάκθμα των μακθματικϊν. Άρα τα μακιματα που τα ζχουν 

παρακολουκιςει οι γονείσ ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ περιςςότερο είναι θ πλθροφορικι και θ ιςτορία 

κατά ςειρά. 

8.Στον πίνακα που βλζπετε τϊρα, οι γονείσ που δεν ζχουν παρακολουκιςει μακιματα απαντοφν ςτο ποια 

είναι τα μακιματα που κα ικελαν να δουν ςτο μζλλον μαηί με τον μακθτι / τθ μακιτρια. Το32% κα ικελε 

να παρακολουκιςει το μάκθμα τθσ πλθροφορικισ, κανζνασ τθσ τεχνολογίασ, 6% τθν ιςτορία, το 24% τθ 

γλϊςςα, κανζνασ τθν οικιακι οικονομία, 3% τα ποικίλα κζματα τθσ βιβλιοκικθσ και το 32% τα μακθματικά. 

9. Το 6% πιςτεφει ότι δεν πρζπει να υπάρχουν εργαλεία αςφγχρονθσ ςυηιτθςθσ ςε όλα τα μακιματα και το 

94% πιςτεφει ότι πρζπει να υπάρχουν. 

10. Στθν ερϊτθςθ «Θεωρείτε ότι θ προςπάκεια πρζπει να εφαρμοςτεί ςε όλα τα μακιματα? » οι 5 

απάντθςαν «ΠΧΙ» και οι 58 απάντθςαν «ΝΑΙ». Από αυτό, βγάηουμε το ςυμπζραςμα ότι το εργαλείο αυτό 

αρζςει ςτουσ γονείσ και κα ικελαν να ςυνεχιςτεί θ προςπάκεια ςε όλα τα μακιματα. 

11.Στθν τελευταία ερϊτθςθ που ιταν «Ρϊσ χαρακτθρίηετε τθ δουλειά που ζχει γίνει μζχρι τϊρα ςτο 

ςφςτθμα θλεκτρονικισ εκμάκθςθσ Lams (από 0-10) ο Μζςοσ Προσ τθσ βακμολογίασ ιταν 7. (6,93 

ςυγκεκριμζνα).  

 

Γενικά λοιπόν, το ςφςτθμα είναι καλό και βοθκά τουσ μακθτζσ ςτθ μελζτθ τουσ αφοφ οι γονείσ κζλουν να 

εφαρμοςτεί το ςφςτθμα αυτό ςε όλα τα μακιματα και άρα εκπλθρϊνει το ςτόχο του. Συνεπϊσ θ 

προςπάκεια δεν πρζπει να εγκαταλειφκεί! 

 

 


