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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ολοένα αυξανόµενη πρόοδος της τεχνολογίας

των υπολογιστών και της

επιστήµης της Πληροφορικής έχει επιφέρει σηµαντικές ανακατατάξεις σε πολλούς τοµείς
της ζωής µας. Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου σήµανε ριζικές αλλαγές στους τρόπους
µάθησης και στις µορφές διδασκαλίας. Παράλληλα, η αξιοποίηση του διαδικτύου στον
εκπαιδευτικό τοµέα, ανέδειξε ένα νέο µοντέλο εκπαίδευσης. Η «εκπαίδευση µέσω του
διαδικτύου (web based learning)» χρησιµοποιείται καθηµερινά ολοένα και περισσότερο ως
εναλλακτική µορφή µάθησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε µαθητοκεντρικές
διαδικασίες.
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η µελέτη της αποτελεσµατικότητας µιας
µεθόδου διδασκαλίας µέσω διαδικτύου, η οποία συγκεντρώνει και συνδυάζει στοιχεία και
τεχνικές εξατοµικευµένης µάθησης, αλλά παράλληλα δίνει και ιδιαίτερη βαρύτητα στον
ενεργητικό και εποπτικό ρόλο του καθηγητή. Για τον λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε η
ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ιστού, µε εφαρµογή στη διδασκαλία των
οικονοµικών,

το

οποίο

χρησιµοποιεί

ορισµένα

χαρακτηριστικά

του

φοιτητή,

προσαρµόζοντας έτσι το διδακτικό υλικό ενός µαθήµατος, στις ιδιαίτερες ανάγκες, γνώσεις
και προτιµήσεις του, αλλά παράλληλα και στον ρυθµό µε τον οποίο αυτός κατανοεί το
αντικείµενο που διδάσκεται.
Χρησιµοποιώντας πρωτογενή στοιχεία, των οποίων η συλλογή πραγµατοποιήθηκε
µε τη χρήση ερωτηµατολογίου επιχειρήθηκε µια πρώτη προσέγγιση των παραγόντων που
σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις επιδόσεις των
φοιτητών στα οικονοµικά. Έπειτα, µε τη µελέτη και τη στατιστική ανάλυση αυτών των
δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε η ενσωµάτωση τους σε µια πλατφόρµα εκπαίδευσης µέσω
του διαδικτύου η οποία έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί του φοιτητές σε γνωστικά
επίπεδα πριν ακόµη ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράλληλα η χρήση ενός µαθητικού µοντέλου µε την δυνατότητα να αντιµετωπίζει
τους φοιτητές ως ξεχωριστές οντότητες ή τους φοιτητές µε όµοια χαρακτηριστικά ως
ξεχωριστή οµάδα δίνει την επιλογή πλέον στον εκπαιδευτικό να τροφοδοτήσει τους
φοιτητές µε διδακτικό υλικό προσαρµοσµένο στις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες που
αυτοί έχουν αποκτήσει, αλλά και να µεταβάλει την εκπαιδευτική διαδικασία ανάλογα µε
τον ρυθµό αφοµοίωσης της γνώσης και την γενικότερη πρόοδο τους.

v

Σηµαντικό κοµµάτι της συγκεκριµένης διατριβής αποτελεί και ο σχεδιασµός του
διδακτικού υλικού που χρησιµοποιήθηκε για την διδασκαλία του µαθήµατος «Αρχές
Οικονοµικής» του Α’ εξαµήνου του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής. Το
διδακτικό υλικό υλοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά επίπεδα γνώσης κατηγοριοποιώντας
ουσιαστικά µε αυτόν τον τρόπο και τους φοιτητές σε τρία διαφορετικά γνωστικά επίπεδα
σύµφωνα µε συγκεκριµένα κριτήρια.
Λαµβάνοντας ως βασική αρχή τα παραπάνω στοιχεία, αναπόσπαστο κοµµάτι της
σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, επιχειρήθηκε η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος στο διαδίκτυο για ασύγχρονη εκπαίδευση, που έχει ως στόχο την
εκµετάλλευση των νέων δεδοµένων και υπηρεσιών που προσφέρει ο παγκόσµιος ιστός και
παράλληλα την εφαρµογή των νέων εκπαιδευτικών µεθόδων που προσφέρονται, ώστε να
καταστεί αποτελεσµατικότερη η εκπαιδευτική διαδικασία.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο τρόπος µε τον οποίο µαθαίνει ο άνθρωπος είναι ένα θέµα που πάντοτε µου
προκαλούσε το ενδιαφέρον. Από τα φοιτητικά µου χρόνια κιόλας, διαπίστωσα ότι
αντιλαµβανόµουνα πολλά θέµατα µε διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι υπόλοιποι συµφοιτητές
µου. Πολλές φορές επέµενα στους καθηγητές να εξηγήσουν ορισµένες έννοιες που δεν
είχα κατανοήσει, ενώ άλλες φορές κουραζόµουν να τους ακούω να επαναλαµβάνουν τα
ίδια πράγµατα, πιθανότατα γιατί κάποιος άλλος φοιτητής δεν τα είχε καταλάβει πλήρως.
Το ενδιαφέρον µου για τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει ο άνθρωπος ενισχύθηκε
ακόµη περισσότερο µερικά χρόνια αργότερα όταν έπρεπε να διδάξω εγώ κάποιο µάθηµα
ως καθηγητής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τότε πλέον κατάλαβα ότι κάθε µαθητής έχει
διαφορετικές ανάγκες και προτιµήσεις στον τρόπο µε τον οποίο θα διδαχθεί µια έννοια.
Παρόλα αυτά, το µόνο που µπορούσα να κάνω ήταν να προσαρµόσω την διδασκαλία µου
στο επίπεδο ενός µέσου µαθητή.
Ψάχνοντας να βρω τρόπους για την βελτίωση της διδασκαλίας µου και έχοντας τα
ανάλογα ερεθίσµατα από τις σπουδές µου, διαπίστωσα ότι οι νέες τεχνολογίες και το
διαδίκτυο µπορούν να αποτελέσουν µια εναλλακτική προσέγγιση στον παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας. Ο τοµέας της εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου µε προσαρµοστικές τεχνικές
µου κέντρισε το ενδιαφέρον για περαιτέρω µελέτη. Σίγουρα η προσωπικότητα και ο νους
ενός ανθρώπου έχουν πολλές πτυχές και είναι αρκετά πολύπλοκο να αποτυπωθούν σε ένα
µοντέλο. Όµως, η µελέτη ορισµένων παραγόντων που πιθανόν να επηρεάζουν την µάθηση
και την επίδοση ενός µαθητή σίγουρα θα βοηθούσαν στην καλύτερη αντιµετώπιση του σε
εκπαιδευτικά θέµατα.
Αρχικά λοιπόν, θεώρησα σκόπιµο να µελετήσω ορισµένους παράγοντες που
πιθανόν να επηρεάζουν τον τρόπο που µαθαίνει ένας άνθρωπος, αλλά και την επίδοση του.
Στην συνέχεια και µε στόχο την καλύτερη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει
η τεχνολογία και το διαδίκτυο έκρινα σκόπιµο τον επανασχεδιασµό του διδακτικού υλικού.
Τέλος, το πιο σηµαντικό κοµµάτι των σκέψεων µου ήταν η υλοποίηση και η εφαρµογή
όλων των παραπάνω από µια πλατφόρµα διαδικτύου που να µπορεί να διαχωρίζει
σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια τους µαθητές και να τους παρέχει διαφορετικό διδακτικό
υλικό.
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Με την ολοκλήρωση της διατριβής µου, νιώθω µεγάλη την ανάγκη να ευχαριστήσω
ορισµένα πρόσωπα, που χωρίς την βοήθεια τους η συγκεκριµένη εργασία δεν θα ήταν
εφικτή.
Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς µου την καθηγήτρια ∆.
Μακρίδου – Μπούσιου, η οποία µου έδωσε την ευκαιρία να εκπονήσω αυτή τη διατριβή.
Την ευχαριστώ θερµά για το ενδιαφέρον που έδειξε στο πρόσωπο µου από τις
προπτυχιακές µου κιόλας σπουδές. Όλα αυτά τα χρόνια που την γνωρίζω, δεν σταµάτησε
ποτέ να µε συµβουλεύει και να µε καθοδηγεί σε οποιοδήποτε σηµείο της διατριβής µου.
Την ευχαριστώ, όχι µόνο για την αµέριστη συµπαράσταση της κατά τη διάρκεια των
σπουδών µου, αλλά και για την υποστήριξη και την ευαισθησία που έδειξε σε προσωπικά
θέµατα.
Κατόπιν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Σ. Τσόπογλου, µε τον οποίο
είχαµε στενή συνεργασία καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής µου. Τον
ευχαριστώ, διότι πάντοτε ως µέλος της συµβουλευτικής επιτροπής της διατριβής µου, ήταν
διαθέσιµος και πρόθυµος να βοηθήσει και δρούσε συµπληρωµατικά της επιβλέπουσας.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια Μ. Σατραζέµη, για τις πολύτιµες
συµβουλές της τόσο σε θεωρητικά όσο και τεχνικά θέµατα σχετικά µε την διατριβή µου.
Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τους συναδέλφους Βαλασίδου Αρετή,
Βαλασίδου Ερµιόνη, Τίγκου Λιάνα, Γεωργιάδου Μαρία, Κατράνα Μαρία, Μαυρίδη
Μιχάλη, Χατζή Τριαντάφυλλο, Τυροβούζη Παναγιώτη, Πηλίτση Σάββα που µε στήριξαν
σε αυτή την προσπάθεια.
Πάνω απ’ όλα όµως θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου, την µητέρα
µου, την γυναίκα µου και τον αδερφό µου, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια της διατριβής µου
µε παρότρυναν, µου έδιναν κουράγιο, δύναµη και ψυχολογική υποστήριξη. Χωρίς την
δικιά τους συµβολή και συµπαράσταση, η ολοκλήρωση της διατριβής µου δεν νοµίζω ότι
θα ήταν εφικτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.1 Το ερευνητικό πρόβληµα
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, µετά από πολύχρονες διαδικασίες εφαρµογών
και εξέλιξης, από την εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας µέχρι το σηµερινό
«πολυµορφικό» χαρακτήρα της, φαίνεται να καταλαµβάνει δυναµικά ένα µεγάλο
τοµέα δραστηριοτήτων, κυρίως των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων αλλά
σταδιακά και της δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ένα από τα
θετικότερα σηµεία της τριτοβάθµιας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι η
δυνατότητα των ανεξαρτήτου ηλικίας φοιτητών να µπορούν να µελετήσουν
οποιαδήποτε ώρα, σε οποιοδήποτε µέρος και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι
δυνατότητες αυτές έχουν µεγάλο κοινωνικό όφελος και συµβάλλουν ως ένα βαθµό
στην αναβάθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το παράδειγµα του Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (http://www.eap.gr) είναι πλέον γνωστό και οι σχετικές έρευνες και
µελέτες (Τσακαρισιάνος & Κοντονή, 2001; Θεµελής, 2001; Μαυρογιώργος, 2001;
Κλαµπανιστή, 2001) αποδεικνύουν την σπουδαιότητα του και το τεράστιο κενό που
κάλυψε παρά την νεαρή του ηλικία.
Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει επηρεάσει κάθε τοµέα της
ζωής µας. Όπως είναι φυσικό, ο χώρος της εκπαίδευσης δεν θα µπορούσε να µείνει
ανεπηρέαστος από τις εξελίξεις. Οι σύγχρονες κοινωνικό-οικονοµικές και
τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε µια σηµαντική αύξησης της
ζήτησης για εκπαίδευση, κατάρτιση και παροχή γνώσεων. Με τον συνεχώς
αυξανόµενο ρυθµό αλλαγών στην τεχνολογία και την αύξηση της ποσότητας της
πληροφορίας, η οποία πρέπει να απορροφάται, να διαχειρίζεται και να
χρησιµοποιείται, είναι πλέον απαραίτητο η µάθηση να αποτελεί µια µακροχρόνια
διαδικασία. Με αίτηµα τη βελτιστοποίηση και µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων
της εκπαιδευτικής συνάντησης, πραγµατικής ή εικονικής, οι νέες τεχνολογίες
αναλαµβάνουν περισσότερο τον ρόλο του φορέα αλλαγής. Παράλληλα ενώ η τάση
για δια βίου εκπαίδευση προβάλλει ως επιτακτικό κοινωνικό αίτηµα, η
χρησιµοποίηση και συνεπώς η εξοικείωση των φοιτητών µε ευέλικτες µορφές
µάθησης ξεκινά από όλο και νεαρότερη ηλικία, ήδη από το σχολείο.
Η παιδαγωγική αξιοποίηση του κυβερνοχώρου, και συγκεκριµένα η χρήση
υπερµέσων και υπηρεσιών (π.χ internet, e-mail, web, videoconference, discussion
1

forum, chat rooms) γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική τόσο στην εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση όσο και στις παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας στην τάξη. Η
εκπαίδευση από απόσταση µέσω του διαδικτύου έχει αρχίσει να απασχολεί µεγάλες
επιχειρήσεις και οργανισµούς στην χώρα µας. Η συνεχής διείσδυση του διαδικτύου
στην επιχειρηµατική κοινωνία και η αυξανόµενη χρήση του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, δηµιουργούν ένα ευνοϊκό κλίµα για την υιοθέτηση της εκπαίδευσης
µέσω του διαδικτύου. Οι εφαρµογές των εκπαιδευτικών εργαλείων του διαδικτύου
και η δυνατότητα αξιοποίησης του τόσο σε ασύγχρονες όσο και σε σύγχρονες µορφές
εκπαίδευσης προσφέρουν σηµαντικότατες δυνατότητες για την αναβάθµιση και τον
εµπλουτισµό της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Το διαδίκτυο αποτελεί µια πολύτιµη
πηγή για έρευνα, ένα εξαιρετικό µέσο διανοµής διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού,
αλλά και µια εκπαιδευτική πλατφόρµα που επιτρέπει την ανάπτυξη της διαλογικής
και συνεργατικής εκµάθησης στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (Paulisse & Polik,
1999, σελ. 705). Ιστοσελίδες µαθηµάτων και θεµατικών ενοτήτων, ηλεκτρονικές
οµάδες συζήτησης (electronic discussion group), και γενικά το µοντέλο της “on-line”
εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου διαµορφώνουν τις τάσεις και πρακτικές για την εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις επιστήµες και σε όλα τα θεµατικά πεδία
(Veldenz & Denis, 1998, σελ. 879; Sigala & Christou, 2002).
Είναι πλέον αποδεκτό από ένα µεγάλο αριθµό ερευνητών ότι οι δικτυακές
τεχνολογίες και ειδικότερα το διαδίκτυο µπορούν να χρησιµοποιηθούν έτσι ώστε να
υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη µάθηση σύµφωνα µε τις σύγχρονες κοινωνικές
θεωρίες για την κατασκευή της γνώσης (Harasim, 1989, σελ. 67; Jonassen κ.α, 1998,
σελ. 26; Maureen, σελ. 55, 2000; Hofstetter, 1998; James, 2000). Ο φοιτητής παύει
πια να έχει το ρόλο του παθητικού δέκτη αλλά αναλαµβάνει την ευθύνη για την
κατασκευή της γνώσης του σε κατάλληλα σχεδιασµένα µαθησιακά περιβάλλοντα. Σε
αντιπαράθεση µε τη µάθηση στη φυσική τάξη, τα διαδικτυακά περιβάλλοντα
µάθησης προσφέρουν τη δυνατότητα υποστήριξης της µάθησης στον τόπο και στο
χρόνο που επιθυµεί ο φοιτητής εξισώνοντας έτσι τις ευκαιρίες για µάθηση µεταξύ
ατόµων

διαφορετικών

οικονοµικών,

ή

φυσικών

δυνατοτήτων,

ηλικιών,

επαγγελµάτων, ή γεωγραφικών περιοχών (Harasim κ.α, 1995, σελ. 87)
Η έρευνα στον πεδίο της εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου στη χώρα µας έχει
µόλις αρχίσει να αποκτά κάποια διακριτά χαρακτηριστικά, παραµένει ωστόσο µη
συστηµατική και συχνά στερείται εστίασης και θεωρητικής υποστήριξης. Κάτι τέτοιο
είναι βέβαια αναµενόµενο, αν αναλογιστεί κανείς την εξίσου περίπλοκη παγκόσµια
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εικόνα, όπου επιστήµονες, εκπαιδευτικοί, τεχνικοί σύµβουλοι και ειδικοί όλων των
πεδίων καλούνται να συνεργαστούν κάτω από οµιχλώδεις όρους όπως «ανοικτή
εκπαίδευση», «εξ’ αποστάσεως διδασκαλία» µε στόχο να παραδώσουν ένα τελικό
προϊόν µε συνοχή σε συχνά απρόσωπες οµάδες φοιτητών, οι ιδιαίτερες ανάγκες των
οποίων τείνουν να παραµελούνται.
Οι άνθρωποι µαθαίνουν διαφορετικά, η ιδέα αυτή είναι αποδεκτή και έχει τις
ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα (Wratcher κ.α., 1997). Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Αριστοτέλης υποστήριζε ότι η χαρά και η ευχαρίστηση που προέρχονται από την
σκέψη και την µάθηση κάνουν τους ανθρώπους να σκέφτονται και να µαθαίνουν όλο
και περισσότερα (Robinson, 1991, σελ. 168). Στον εκπαιδευτικό χώρο, για πολλά
χρόνια οι παιδαγωγοί έχουν παρατηρήσει ότι οι φοιτητές µαθαίνουν διαφορετικά.
Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι οι φοιτητές και κυρίως οι ενήλικες φοιτητές
προτιµούν ορισµένες µεθόδους µάθησης περισσότερο από άλλες. Αυτή η προδιάθεση
παραπέµπει στο στυλ µάθησης (learning styles) , το οποίο αφενός εξαρτάται από την
προσωπικότητα των ενήλικων φοιτητών και αφετέρου βοηθά το διδάσκοντα όταν το
γνωρίζει να σχεδιάσει κατάλληλα την διδασκαλία του (Kemp κ.α, 1998). Τα στυλ
µάθησης ερµηνεύονται ως προσωπικές ιδιότητες οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα
των φοιτητών να αποκτούν γνώσεις, να αλληλεπιδρούν µε τον διδάσκοντα και τους
υπόλοιπους φοιτητές και να συµµετέχουν στις µαθησιακές εµπειρίες (Grasha, 1996).
Συνεπώς, ένα από τα βασικότερα στοιχεία για τα οποία θα πρέπει να είναι ενήµεροι οι
διδάσκοντες είναι τα στυλ µάθησης των φοιτητών τους σε σχέση πάντα µε τα
γενικότερα χαρακτηριστικά τους όπως η προσωπικότητα των φοιτητών, οι εµπειρίες
τους και οι ρόλοι που έχουν αναλάβει.
Σύµφωνα µε τις επικρατούσες επιστηµονικές απόψεις το εκπαιδευτικό
λογισµικό που παρέχεται µέσω του διαδικτύου σε χρήστες οι οποίοι αποτελούν ένα
ανοµοιογενές κοινό που εκτός των άλλων έχουν διαφορετικές ανάγκες εκπαίδευσης
και διαφορετικό µορφωτικό επίπεδο, θα έπρεπε, για να προσφέρει περισσότερα στην
εκπαίδευση, να παρέχει αλληλεπιδραστικότητα και προσαρµοστικότητα (Brusilovsky
κ.α., 1996, σελ. 89; Stern κ.α., 1997; Stern & Woolf, 1998). Η λύση στο προηγούµενο
πρόβληµα σύµφωνα µε µεγάλος µέρος ερευνητών είναι τα Προσαρµοστικά
Εκπαιδευτικά Συστήµατα (Adaptive Educational Hypermedia).
Τα προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συστήµατα υπερµέσων απεικονίζουν
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του φοιτητή στο µοντέλο του (student model), το
οποίο διατηρούν, ανανεώνουν και χρησιµοποιούν σε όλη τη διάρκεια της
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αλληλεπίδρασης για να προσαρµόσουν διάφορα ορατά στοιχεία του συστήµατος σε
αυτόν (Brusilovsky, 1996, σελ. 101; Kobsa, 2001, σελ. 51). Ιδιαίτερα στο πλαίσιο
ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, το µοντέλο του φοιτητή θα πρέπει να αναπαριστά
εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα οποία υποστηρίζεται ότι επηρεάζουν τη
µάθηση, όπως η προηγούµενη γνώση σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο, η
εµπειρία, οι µαθησιακές προτιµήσεις, τα γνωσιακά χαρακτηριστικά, το µαθησιακό /
γνωσιακό στυλ, κλπ. Επιπρόσθετα, στοιχεία της συµπεριφοράς του φοιτητή, όπως το
ιστορικό της πλοήγησης του στο σύστηµα και οι επιδόσεις του σε τεστ αξιολόγησης,
παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για το επίπεδο γνώσεων και το στυλ µάθησης.
Όπως γίνεται κατανοητό λοιπόν, ένα από τα κύρια θέµατα που απασχολούν
την παγκόσµια εκπαιδευτική κοινότητα στις µέρες µας είναι η εξεύρεση τρόπων και
µεθόδων για την παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης. Κύριο µέληµα εκπαιδευτικών,
και ερευνητών είναι η µέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι
σύγχρονες τεχνολογίες και ο κλάδος της πληροφορικής προς όφελος της
εκπαίδευσης. Η παρούσα έρευνα αφορά την µελέτη των χαρακτηριστικών των
φοιτητών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον µε
Προσαρµοστικά χαρακτηριστικά για την παροχή εξατοµικευµένης µάθησης.
Επιπλέον,

επιχειρείται

η

κατασκευή

ενός

περιβάλλοντος

διαδικτύου

µε

προσαρµοστικές δυνατότητες που θα χρησιµοποιεί συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
των φοιτητών, ώστε να τους τροφοδοτεί από την αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
µε ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό.

1.2 Σκοπός και στόχοι της µελέτης
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις επιδόσεις των φοιτητών στα οικονοµικά
µαθήµατα, και η αξιοποίηση των παραγόντων αυτών για την κατασκευή ενός
εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος

διαδικτύου,

που

θα παρέχει

τη

δυνατότητα

προσαρµογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ιδιαίτερα γνωρίσµατα των φοιτητών
(γνωστικό υπόβαθρο, κτλ.) και στον ρυθµό αφοµοίωσης του διδακτικού υλικού.
Μελετάται η σχέση δηµογραφικών, κοινωνικών στοιχείων των φοιτητών και
γνωστικού υπόβαθρου µε τις επιδόσεις τους στα Οικονοµικά. Επιπλέον, εξετάζονται
λεπτοµερώς διάφορα λογισµικά παροχής εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου και
επιχειρείται η κατασκευή ενός νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα διαχωρίζει
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και θα κατηγοριοποιεί τους φοιτητές από την αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
αντιµετωπίζοντας τους έτσι ως ξεχωριστή οντότητα.
Ο αρχικός σκοπός της εργασίας, µπορεί να αναλυθεί

στους ακόλουθους

επιµέρους στόχους :
•

∆ιερεύνηση των στοιχείων που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις
επιδόσεις των φοιτητών στα Οικονοµικά. Η προσεκτική και επισταµένη
µελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά µε τους παράγοντες που
επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών κρίνεται απαραίτητη, ώστε να
προσεγγιστούν αποτελεσµατικότερα τα χαρακτηριστικά του φοιτητή που
ενδεχοµένως θα χρησιµοποιηθούν από ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για την
παροχή εξατοµικευµένης µάθησης.

•

Ανάλυση µεθόδων και τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την παροχή
εξατοµικευµένης µάθησης. Σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη ενός
περιβάλλοντος διαδικτύου µε προσαρµοστικές δυνατότητες αποτελεί η µελέτη
της τεχνολογίας και των τεχνικών που χρησιµοποιούνται από τα υπάρχοντα
προσαρµοστικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

•

Επιλογή παραµέτρων, που πιθανότατα επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα
των φοιτητών, για την κατασκευή ερωτηµατολογίου, σύµφωνα µε την
υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τους
παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών, όπως αναφέρθηκε
και προηγουµένως, κρίνεται απολύτως αναγκαία. Η µελέτη αυτή συµβάλλει
σηµαντικά στην ανάπτυξη ενός ερωτηµατολογίου για τον εντοπισµό των
παραµέτρων εκείνων που φαίνεται να επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών
στον Ελλαδικό χώρο.

•

Στατιστική µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις των
φοιτητών, χρησιµοποιώντας πρωτογενή δεδοµένα (ερωτηµατολόγιο). Τα
δεδοµένα που συγκεντρώνονται µε την χρήση ερωτηµατολογίων υπόκεινται
σε κατάλληλη επεξεργασία µε το λογισµικό SPSS, ώστε να βρεθεί µια
συνάρτηση πρόβλεψης των επιδόσεων των µαθητών στα Οικονοµικά
σύµφωνα µε τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά.

•

Χρήση των αποτελεσµάτων της στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων για
την

κατασκευή

µιας

εκπαιδευτικής

πλατφόρµας

µε

δυνατότητες

εξατοµικευµένης µάθησης. Η παραγόµενη συνάρτηση από την στατιστική
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µελέτη των πρωτογενών δεδοµένων πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από το
λογισµικό για την αρχική κατηγοριοποίηση των φοιτητών σε τρεις οµάδες
ανάλογα µε το γνωστικό τους επίπεδο (αρχάριοι, µεσαίου επιπέδου,
προχωρηµένοι).
•

∆ηµιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος διαδικτύου για την διδασκαλία των
οικονοµικών, µε εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον διεπαφής.
Η

κατασκευή

µιας

πρωτοποριακής

εκπαιδευτικής

πλατφόρµας

µε

προσαρµοστικές δυνατότητες, για την διδακτική των οικονοµικών µέσω του
διαδικτύου, αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας
διατριβής. Συνεπώς θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και θα αφιερωθεί αρκετός
χρόνος στην προγραµµατιστική υλοποίηση του λογισµικού, αλλά και στην
καλαίσθητη και λειτουργική σχεδιαστική του µορφή.
•

∆ηµιουργία ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού για το µάθηµα «Αρχές
Οικονοµικής» του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής. Η διδασκαλία
ενός µαθήµατος από το διαδίκτυο διαφοροποιείται σηµαντικά από τον
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και συνεπώς αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο
κατάλληλος επανασχεδιασµός του διδακτικού υλικού για την χρήση του από
το διαδίκτυο.

•

Πιλοτική χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρµας που θα δηµιουργηθεί, για την
διδασκαλία του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµικής» του Α’ εξαµήνου του
τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
(ΠΑ.ΜΑΚ.). Η πιλοτική εφαρµογή της πλατφόρµας κρίνεται αναγκαία, ώστε
να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητας της στην διδακτική των
οικονοµικών.

•

Καταγραφή των απόψεων και εντυπώσεων των φοιτητών σχετικά µε την
πλατφόρµα εκπαίδευσης που θα κατασκευαστεί. Η επιτυχία ή αποτυχία της
σχεδιαστικής υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος διαδικτύου
συνδέεται άµεσα µε τις απόψεις των φοιτητών που το χρησιµοποίησαν. Με
αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε ο εντοπισµός των αδύνατων στοιχείων της
πλατφόρµας, ώστε να διορθωθούν µελλοντικά.

•

Σύγκριση

των

επιδόσεων

των

φοιτητών

που

χρησιµοποίησαν

την

εκπαιδευτική πλατφόρµα µε οµάδα φοιτητών που παρακολούθησαν το ίδιο
µάθηµα µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας στο αµφιθέατρο. Η
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παραπάνω σύγκριση αποβλέπει στην διάγνωση της αποτελεσµατικότητας της
µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε για την διδακτική των οικονοµικών στην
συγκεκριµένη διατριβή.

Από τους παραπάνω ερευνητικούς στόχους προκύπτουν οι παρακάτω ερευνητικές
ερωτήσεις της µελέτης.

1.3 Ερωτήµατα της µελέτης
Τα ερωτήµατα που τίθενται στην µελέτη είναι τα ακόλουθα:

•

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών στα
οικονοµικά µαθήµατα;

•

Ποιες µέθοδοι και τεχνικές χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ενός
Προσαρµοστικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος ∆ιαδικτύου;

•

Ποια

τα

χαρακτηριστικά

των

φοιτητών

που

θα

µπορούσαν

να

χρησιµοποιηθούν από ένα Προσαρµοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
∆ιαδικτύου για την εξατοµίκευση της διδακτικής διαδικασίας;
•

Μπορούµε σύµφωνα µε την υπάρχουσα τεχνολογία, να κατασκευάσουµε ένα
λογισµικό το οποίο θα µπορεί να προσαρµόζει την εκπαιδευτική διαδικασία
σύµφωνα µε ορισµένα ιδιαίτερα γνωρίσµατα των φοιτητών, αλλά κυρίως µε
την εκπαιδευτική τους πρόοδο και το γνωστικό τους υπόβαθρο στο
αντικείµενο που πρόκειται να διδαχθούν;

•

Η εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου, µέσω µιας εκπαιδευτικής πλατφόρµας µε
δυνατότητες εξατοµικευµένης µάθησης µπορεί να επιφέρει τα ίδια ή και
καλύτερα αποτελέσµατα από τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης στην τάξη;

1.4 Ερευνητικές υποθέσεις
Οι υποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω προέρχονται από τις ερευνητικές
ερωτήσεις και συντάχθηκαν µε βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και άλλες
σχετικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν.
•

Το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, η συνολική επίδοση των
φοιτητών στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (GPA), το γνωστικό υπόβαθρο
των φοιτητών στα οικονοµικά µαθήµατα αλλά και σε σχετικά µε τα
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οικονοµικά µαθήµατα (π.χ. µαθηµατικά), είναι παράγοντες που συµβάλουν
σηµαντικά στην ερµηνεία των επιδόσεων των µαθητών σε οικονοµικά θέµατα
•

Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες σε συνδυασµό µε τον ρυθµό
αφοµοίωσης από τους φοιτητές διαφόρων οικονοµικών θεµάτων, αποτελούν
χαρακτηριστικά των φοιτητών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µια
πλατφόρµα εκπαίδευσης για την προσαρµογή της διδασκαλίας στα ιδιαίτερα
γνωρίσµατα τους ή σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά.

•

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα τεχνολογία και την σχετική βιβλιογραφία είναι
δυνατή η κατασκευή ενός συστήµατος διδασκαλίας που θα παρέχει
εξατοµικευµένη µάθηση, βασιζόµενο σε ορισµένα χαρακτηριστικά των
φοιτητών.

•

Η εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου µπορεί να επιφέρει τα ίδια ή και καλύτερα
αποτελέσµατα µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας στα οικονοµικά
µαθήµατα.

1.5 Όρια και περιορισµοί της έρευνας
Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας της
Θεσσαλονίκης (ΠΑ.ΜΑΚ.) και αφορά την διδακτική οικονοµικών µαθηµάτων µέσω
του διαδικτύου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Η δηµιουργία του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα
στηρίχτηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε τους παράγοντες που
επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών. Το ερωτηµατολόγιο διαµορφώθηκε
κατάλληλα, ώστε οι ερωτήσεις του να αναφέρονται στους σηµαντικότερους
παράγοντες που σηµειώνονται στην διεθνή βιβλιογραφία και ειδικότερα στις
µεταβλητές που απασχολούν την παρούσα έρευνα. Οι παράγοντες που µπορούν να
επηρεάσουν τις επιδόσεις των φοιτητών σε ένα µάθηµα είναι πολλοί. Στην
συγκεκριµένη έρευνα εξετάζονται κυρίως δηµογραφικά και κοινωνικά στοιχεία και
προηγούµενες γνώσεις των φοιτητών σχετικά µε το αντικείµενο που πρόκειται να
διδαχθούν (οικονοµικά).
Τα πρωτογενή δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα πηγάζουν από
το προαναφερθέν ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε αποκλειστικά από φοιτητές
των τµηµάτων Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Οικονοµικών, Οργάνωσης και
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∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Επιστηµών, του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Τα δεδοµένα της έρευνας (400 περίπου παρατηρήσεις), συγκεντρώθηκαν µε
την συµπλήρωση του παραπάνω ερωτηµατολογίου και τη χρήση του τεστ ελέγχου
οικονοµικών γνώσεων TUCE (Test of Understanding in College Economics) από
τους φοιτητές των προαναφερθέντων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας .
Το λογισµικό που κατασκευάστηκε, παρόλο που παρέχει τη δυνατότητα
χρήσης για την διδακτική οποιουδήποτε µαθήµατος από το διαδίκτυο, αφορά
πρωτίστως τα οικονοµικά µαθήµατα.
Η πιλοτική εφαρµογή του λογισµικού πραγµατοποιήθηκε µόνο σε φοιτητές
του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 (χειµερινό εξάµηνο), και πιο συγκεκριµένα στο
µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής» που διδάσκεται στο Α’ εξάµηνο.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει διαθέσιµο πιστοποιηµένο εκπαιδευτικό υλικό για
την διδασκαλία των οικονοµικών και ειδικότερα για το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής»
του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του ΠΑ.ΜΑΚ., για την διδασκαλία του
ηλεκτρονικού µαθήµατος χρησιµοποιήθηκαν διάφορες σηµειώσεις, ασκήσεις,
διαφάνειες, κτλ. από διάφορους καθηγητές των τµηµάτων του ΠΑ.ΜΑΚ. που
διδάσκουν το µάθηµα.
Ο όρος GPA (Grade Point Average) χρησιµοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία
για να αποδώσει τη µέση επίδοση που είχαν οι φοιτητές σε προηγούµενες βαθµίδες
εκπαίδευσης (π.χ. Λύκειο) ανεξάρτητα από τα µαθήµατα που έχουν παρακολουθήσει.
Με βάση το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια
εκπαίδευση στην συγκεκριµένα έρευνα χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος των φοιτητών
στο Λύκειο ανεξάρτητα από ποια κατεύθυνση προέρχονται και ποια µαθήµατα έχουν
επιλέξει

να

παρακολουθήσουν

στην

∆ευτεροβάθµια

εκπαίδευση.

Κρίνεται

απαραίτητο να σηµειωθεί αυτός ο περιορισµός διότι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
ίδιο τµήµα (και ειδικά στο τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής) είναι δυνατόν να
έχουν παρακολουθήσει διαφορετικά µαθήµατα ή ίδια µαθήµατα µε διαφορετικό
επίπεδο δυσκολίας (π.χ. µαθηµατικά) στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Έτσι ο µέσος
όρος βαθµολογίας στο Λύκειο µπορεί να αποτελεί συνάρτηση επιδόσεων
διαφορετικών µαθηµάτων.
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1.6 Πρωτοτυπία της έρευνας και παραγόµενα οφέλη

Η πρωτοτυπία της παρούσας µελέτης εντοπίζεται κυρίως σε δύο σηµεία:

•

Πραγµατοποίηση στατιστικής µελέτης για την διαπίστωση της σχέσης της
αποτελεσµατικότητας των φοιτητών σε οικονοµικά µαθήµατα µε διάφορους
κοινωνικούς, δηµογραφικούς παράγοντες, αλλά και γνωστικό υπόβαθρο στο
αντικείµενο που διδάσκονται. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας
(παραγόµενη συνάρτηση) χρησιµοποιούνται από µια εκπαιδευτική πλατφόρµα
για την κατηγοριοποίηση και την κατάταξη των φοιτητών από την αρχή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα συγκεκριµένο γνωστικό επίπεδο.

•

∆ηµιουργία λογισµικού για ασύγχρονη εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου µε
δυνατότητα

χρήσης

κατηγοριοποίηση
δυνατότητες

των

της

παραγόµενης

φοιτητών.

εξατοµικευµένης

συνάρτησης

Παράλληλα

µάθησης

το

για

την

λογισµικό

(προσαρµοστική

αρχική
παρέχει

πλοήγηση,

προσαρµοστική παρουσίαση, κτλ.), ελέγχοντας το επίπεδο γνώσεων των
φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι φοιτητές
ανάλογα µε τις εκάστοτε επιδόσεις τους σε διάφορα φύλλα αξιολόγησης και
εργασίες, τοποθετούνται σε διαφορετικά γνωστικά επίπεδα µάθησης,
λαµβάνοντας αυτοµάτως διδακτικό υλικό προσαρµοσµένο στις επιδόσεις και
την εκπαιδευτική πρόοδο τους.

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές
έρευνες σχετικά µε τους παράγοντες (οικονοµικούς, κοινωνικούς, δηµογραφικούς,
γνωστικό υπόβαθρο, κτλ.) που κατέχουν σηµαντική θέση στην ερµηνεία των
επιδόσεων των µαθητών στα οικονοµικά µαθήµατα. Όµως τα αποτελέσµατα αυτών
των ερευνών που αφορούν τους παραπάνω παράγοντες ελάχιστα έχουν συσχετισθεί
και χρησιµοποιηθεί από ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον διαδικτύου, το οποίο θα
παρέχει υπηρεσίες εξατοµικευµένης µάθησης.
Επιπλέον, αν και τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση των
εκπαιδευτικών λογισµικών προσαρµοστικής εκπαίδευσης, τα περισσότερα λογισµικά
ξεκινούν την εκπαιδευτική διαδικασία κατατάσσοντας τους φοιτητές σε κάποια
οµάδα ή γνωστικό επίπεδο µε τυχαίο τρόπο. Το λογισµικό που κατασκευάστηκε
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αντίθετα, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, τοποθετεί τους φοιτητές σε ένα
γνωστικό επίπεδο, σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες και κριτήρια. Επίσης κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία, ελέγχεται συνεχώς η πρόοδος του φοιτητή και
επαναπροσδιορίζεται το γνωστικό του επίπεδο.
Συνεπώς, η καινοτοµία της παρούσας εργασίας έγκειται στην κατασκευή ενός
λογισµικού για ασύγχρονη εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου, το οποίο θα
διαφοροποιεί σηµαντικά τόσο τον τρόπο εισαγωγής του φοιτητή στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον, όσο και τον τρόπο παροχής της µάθησης µε χρήση συγκεκριµένων
κριτηρίων και προσαρµοστικών τεχνικών.
Τα παραγόµενα οφέλη από την συγκεκριµένη µελέτη εντοπίζονται στην βελτίωση
των υπηρεσιών παροχής ασύγχρονης εκπαίδευσης και της παροχής ποιοτικότερης
εκπαίδευσης γενικότερα. Με την χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών εκπαίδευσης
µέσω του διαδικτύου παρουσιάζονται αποτελέσµατα τα οποία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που
παρέχονται από το διαδίκτυο. Η µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τις
επιδόσεις των φοιτητών στα οικονοµικά µαθήµατα σε συνδυασµό µε την χρήση
αυτών των παραγόντων από µια εκπαιδευτική πλατφόρµα για την αρχική κατάταξη
των φοιτητών σε ένα γνωστικό επίπεδο θα καλύψει ένα κενό της βιβλιογραφίας και
θα αποτελέσει το έναυσµα για την πραγµατοποίηση περισσότερων ερευνών σχετικά
µε το θέµα.

1.7 Αποσαφήνιση των όρων

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Η εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ) είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία που
χαρακτηρίζεται από την φυσική απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στο φοιτητή και στα
υπόλοιπα µέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως ο καθηγητής, το ίδρυµα που
παρέχει την εκπαίδευση και οι υπόλοιποι φοιτητές. Αυτή η φυσική απόσταση
ανάµεσα στα µέρη είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό, όχι όµως και το µοναδικό, που
κάνει αυτή τη µορφή της εκπαίδευσης να ξεχωρίζει από τις άλλες. Στην εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση υπάρχει συγκεκριµένη µεθοδολογία διδασκαλίας, µάθησης
και αξιολόγησης που δηµιουργεί ένα ολοκληρωµένο µοντέλο εκπαίδευσης. Το
µοντέλο αυτό, τελείως πρωτοποριακό για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδοµένα,
πλήρως µαθητοκεντρικό, στηρίζεται στην αρχή ότι ο φοιτητής διδάσκεται από
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απόσταση, δηλαδή σπουδάζει στον τόπο κατοικίας του, ο οποίος είναι διαφορετικός
συνήθως από την έδρα του ιδρύµατος που οργανώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα
(Μακρίδου-Μπούσιου ∆., 2005, σελ. 161)

Τηλεκπαίδευση
Η τηλεκπαίδευση είναι η διαδικασία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης µε τη
χρήση των νέων τεχνολογιών και µε κύριο µέσο επικοινωνίας το ∆ιαδίκτυο. Η
τηλεκπαίδευση είναι ένα βήµα πιο πέρα από την παραδοσιακή, εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση, αφού µπορεί πλέον να ενσωµατώσει στα µέσα που χρησιµοποιεί ένα
πλήθος από εργαλεία που έχει αναπτύξει η πληροφορική, ώστε να µετατρέψει τις
στατικές σελίδες ενός βιβλίου ή ενός τόπου σε δυναµικές, µε κίνηση, µε παραποµπή
σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, µε ενσωµάτωση video, ζωντανή επικοινωνία µεταξύ
δασκάλου και µαθητή κ.λ.π. Φυσικά, το πρόβληµα που τώρα εµφανίζεται είναι η
διαµόρφωση του υπάρχοντος για κάθε θέµα υλικού για εφαρµογή ηλεκτρονικής
µάθησης (e-learning). Αυτό σηµαίνει µια διαφορετική δοµή και µια αρχιτεκτονική
πολύ προσεγµένη για την παρουσίαση του µαθήµατος, η οποία θα πρέπει να είναι
στηριγµένη στις θεωρίες µάθησης που αφορούν στη συγκεκριµένη µορφή
εκπαίδευσης (http://pacific.jour.auth.gr/xristopoulou/exapostaseos.htm).

Σύγχρονη µάθηση βασισµένη στον παγκόσµιο ιστό (synchronous web-based
learning)
Απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των καθηγητών και των φοιτητών.
Η αλληλεπίδραση µεταξύ καθηγητή και φοιτητή γίνεται σε "πραγµατικό χρόνο", και
αφορά τόσο στην ανταλλαγή απόψεων όσο και εκπαιδευτικού υλικού. Η ταυτόχρονη
εµπλοκή µπορεί να επιτευχθεί είτε µε το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (τάξη κλπ.)
είτε µε το να είναι διασυνδεδεµένοι µέσω δικτύου που επιτρέπει την ανταλλαγή ήχου
ή και εικόνας ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων και
ηλεκτρονικού µαυροπίνακα, υλοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο τη Σύγχρονη
Τηλεκπαίδευση.

Ασύγχρονη µάθηση βασισµένη στον παγκόσµιο ιστό (asynchronous web - based
learning)
∆εν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή των φοιτητών και των καθηγητών. Οι
µαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωµένοι µαζί στον ίδιο χώρο ή την
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ίδια χρονική στιγµή. Αντίθετα, µπορούν να επιλέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους
εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε
αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από τη σύγχρονη. Στο
είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ηµιαυτόνοµη Εκπαίδευση
και η Συνεργαζόµενη Εκπαίδευση.

Μαθησιακό στυλ (learning style)
Κάθε φοιτητής χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο µαθησιακό στυλ
(learning style). Οι περισσότεροι φοιτητές δεν γνωρίζουν ακριβώς το µαθησιακό
τους στυλ αλλά γνωρίζουν ακαθόριστα µε ποιους τρόπους αναπαράστασης της
πληροφορίας µαθαίνουν περισσότερα ή αισθάνονται πιο εξοικειωµένοι (Honey &
Mumford, 1992). Έτσι, ορισµένοι χρήστες προτιµούν και µαθαίνουν πιο
αποτελεσµατικά, όταν οι πληροφορίες δίνονται µε τη µορφή εικόνας, ενώ άλλοι
ανταποκρίνονται καλύτερα σε λεκτική πληροφορία (αφήγηση ή γραπτό κείµενο).
Παρόµοια, ορισµένοι µαθητές προτιµούν δεδοµένα και γεγονότα, ενώ άλλοι
προτιµούν τη θεωρητική γνώση (Μακρίδου – Μπούσιου, 2006, σελ. 163).

Εξατοµικευµένη Μάθηση (adaptive learning)
Ο όρος εξατοµικευµένη µάθηση µπορεί να έχει ποικίλες σηµασίες, αλλά η
καθεµία από αυτές βασίζεται στην παραδοχή ότι µια τάξη µαθητών αποτελεί µια
ανοµοιογενή οµάδα ατόµων. Η εξατοµίκευση ενός µαθήµατος σηµαίνει ότι ο
καθηγητής ετοιµάζει υλικό το οποίο οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν µόνοι τους ή
στα πλαίσια µικρών οµάδων, έτσι ώστε να διδαχθούν από το υλικό και όχι άµεσα από
τον καθηγητή. Η ανάπτυξη της εξατοµικευµένης διδασκαλίας συνδέεται στενά µε την
ανάπτυξη των πηγών και των κέντρων πληροφόρησης. Σε περιπτώσεις όπου είναι
λιγότεροι οι περιορισµοί του προγράµµατος διδασκαλίας, η εξατοµίκευση µπορεί να
περιλαµβάνει την παραγωγή διδακτικού υλικού διαφόρων επιπέδων δυσκολίας για
ένα συγκεκριµένο θέµα (Μακρίδου – Μπούσιου, 2005, σελ. 337).

Μοντέλο µαθητή (student model)
Το µοντέλο µαθητή καταγράφει πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο γνώσεων
του χρήστη καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα (Anderson, 1993, σελ.
110). Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του συστήµατος µε
βάση τις ανάγκες του χρήστη. Είναι δύσκολο ωστόσο να συγκεντρωθούν τέτοια
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δεδοµένα διότι δεν είναι εύκολη η αναπαράσταση των ικανοτήτων ενός χρήστη.
Επιπλέον, ο παγκόσµιος ιστός επιβάλλει ορισµένους περιορισµούς στην αντίληψη
που έχει το σύστηµα για το χρήστη. Προς το παρόν είναι δύσκολο και χρονοβόρο να
καταγράφεται η κάθε ενέργεια του χρήστη. Επιπλέον το µοντέλο µαθητή δεν πρέπει
να περιέχει µη αναγκαίες πληροφορίες, έτσι ώστε το σύστηµα να µην επιβαρύνεται µε
άχρηστες αλληλεπιδράσεις.
Επιπλέον, πληροφορίες που καταγράφει το σύστηµα αφορούν την ικανότητα
µάθησης και συγκέντρωσης του µαθητή. Η απόκριση του µαθητή κατά την
αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα καθορίζει πόσο υψηλές ή χαµηλές είναι αυτές οι
ικανότητες. Επιπλέον καταγράφονται οι προτιµήσεις του χρήστη σχετικά µε τον
πολυµεσικό τύπο (π.χ. κείµενο, στατικές εικόνες, animations) των εκπαιδευτικών
µονάδων. Οι προτιµήσεις αυτές καταγράφονται όταν ο χρήστης αποκτά λογαριασµό
στο σύστηµα ενώ µπορούν να τροποποιηθούν και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον διαχείρισης της γνώσης (Learning Management System
– LMS ) / Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα ∆ιαδικτύου – ΕΠ∆ (Web – based Learning
Environments)
Η φράση “Εκπαιδευτικό περιβάλλον διαχείρισης της γνώσης” είναι ένας
γενικός όρος που χρησιµοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα συστηµάτων για την οργάνωση
και την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου για
καθηγητής, µαθητές και διαχειριστές. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν παροχή και
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία επικοινωνίας και οργάνωση των µαθητών
σε οµάδες. Οι όροι “Εκπαιδευτικό περιβάλλον διαχείρισης της γνώσης” και
“Εκπαιδευτικά

περιβάλλοντα

διαδικτύου”,

συνήθως

ταυτίζονται

(http://home.nettskolen.com/~morten).
Σύµφωνα µε την Eva Kaplan – Leiserson (http://www.learningcircuits.org
/glossary.html), ο όρος LMS αναφέρεται σε λογισµικό το οποίο αυτοµατοποιεί την
διαδικασία διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το LMS παρέχει ένα
περιβάλλον για την οργάνωση και εγγραφή των χρηστών –µαθητών, διατηρεί αρχείο
των µαθηµάτων που παρέχονται και καταγράφει τις δραστηριότητες των µαθητών.
Ένα LMS τυπικά σχεδιάζεται, για να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης του
εκπαιδευτικού υλικού από διαφορετικούς καθηγητές, και χρήσης αυτού του υλικού
από διαφορετικούς φοιτητές. Συνήθως δεν περιλαµβάνει εργαλεία για την κατασκευή
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εκπαιδευτικού υλικού, αλλά υπηρεσίες διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού που
έχει πρωτίστως δηµιουργηθεί.
Σύµφωνα

µε

τον

Hall

Brandon

(www.brandonhall.com/public/

glossary/index.htm) ο όρος LMS χρησιµοποιείται συνήθως όταν θέλουµε να
αναφερθούµε σε λογισµικά τα οποία ελέγχουν την δραστηριότητα των φοιτητών στην
εκπαιδευτική διαδικασία και µπορούν να παρέχουν ορισµένες από τις ακόλουθες
υπηρεσίες: συγγραφή διδακτικού υλικού, έλεγχο-διαχείριση µιας τάξης, διαχείριση
της γνώσης, σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, παροχή βοήθειας στους µαθητές,
εξατοµίκευση υπηρεσιών.

Προσαρµοστικό

Εκπαιδευτικό

Σύστηµα

Υπερµέσων

–

ΠΕΣΥ

(Adaptive

Hypermedia Educational System) ή Προσαρµοστικό Υπερµεσικό Σύστηµα – ΠΥΣ
(Adaptive Hypermedia System) ή Προσαρµοστικό Σύστηµα Μάθησης – ΠΣΜ

Η χρήση των υπερµέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς αξιοποιεί τη
δυνατότητά τους να ενεργοποιούν τον εκπαιδευόµενο στην απόκτηση και χρήση της
πληροφορίας, στη δυνατότητά τους να υποστηρίζουν πολλαπλές διαφορετικές
διδακτικές

προσεγγίσεις

(διδασκαλία,

διερεύνηση,

ανακάλυψη,

κ.λπ.),

να

υποστηρίζουν διαφορετικά µαθησιακά στυλ και να προωθούν την απόκτηση
πολλαπλών αναπαραστάσεων σε πολύπλοκα και ελλιπώς δοµηµένα πεδία
(Spiro κ.α, 1987, σελ. 180).
Στην πράξη όµως και δεδοµένου ότι ο σχεδιασµός ενός Εκπαιδευτικού
Συστήµατος στοχεύει πέρα από την ευχρηστία και στη µάθηση, σε ένα περιβάλλον
υπερµέσων προκύπτουν διάφορα προβλήµατα, όπως: (i) είναι αµφίβολο εάν όλοι οι
φοιτητές καταφέρουν να ακολουθήσουν την προσωπική τους πορεία στο υλικό
(Jonassen κ.α, 1993, σελ. 26), (ii) το επίπεδο γνώσης των φοιτητών σχετικά µε το
γνωστικό αντικείµενο διαφέρει σηµαντικά (γνωστικό υπόβαθρο), ενώ µπορεί να
αναπτυχθεί διαφορετικά µέσω της τυχαίας αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα
(Hammond & Alinsson, 1989), (iii) οι φοιτητές τείνουν να χαθούν σε κατάσταση
ελεύθερης πλοήγησης (lost in hyperspace) (Conklin, 1987, σελ. 22), ειδικά όταν το
πεδίο είναι µεγάλο και/ή οι φοιτητές είναι αρχάριοι στο γνωστικό αντικείµενο µε
αποτέλεσµα οι συνεχόµενες και πολλαπλές επιλογές να οδηγούν σε γνωστική
υπερφόρτωση (cognitive overload) (Gygi, 1991), (iv) οι φοιτητές, κατά την πλοήγησή
τους στο υλικό, πιθανότατα να µην κατορθώσουν να αποκτήσουν µια συνολική
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εικόνα του παρεχόµενου υλικού και της δοµής του (Hammond & Alinsson, 1989) και
(v) λόγω έλλειψης της κατάλληλης πληροφορίας που να τους βοηθά να
διαµορφώσουν στόχους και να βρουν το υλικό που χρειάζονται, οι φοιτητές µπορεί
να παγιδευτούν µέσα στο πεδίο που τους παρουσιάζεται και η πλοήγησή τους να είναι
χαοτική και εκπαιδευτικά µη αποτελεσµατική (Hammond & Alinsson, 1989 ;
Romiszowski, 1990, σελ. 343).
Τα προσαρµοστικά υπερµέσα αποτελούν µια εναλλακτική προσέγγιση στον
παραδοσιακό τρόπο αντίληψης και εφαρµογής των υπερµεσικών συστηµάτων “one
size fits all”. Τα Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων απεικονίζουν
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου στο µοντέλο εκπαιδευόµενου, το
οποίο διατηρούν, ανανεώνουν και χρησιµοποιούν σε όλη τη διάρκεια της
αλληλεπίδρασης για να προσαρµόσουν διάφορα ορατά στοιχεία του συστήµατος στον
εκπαιδευόµενο (Brusilovsky, 1996, σελ. 111).
Η προσαρµοστικότητα σε ένα Εκπαιδευτικό Σύστηµα στοχεύει να
υποστηρίξει τον φοιτητή στη διάρκεια της µελέτης του, προσδίδοντας στο σύστηµα
τη δυνατότητα να προσαρµόζεται δυναµικά ανάλογα µε τον φοιτητή και την εξέλιξή
του. Τα συστήµατα αυτά συντηρούν ένα µοντέλο για κάθε φοιτητή βάση του οποίου
προσαρµόζονται σε αυτόν, για παράδειγµα, προσαρµόζουν το περιεχόµενο των
µαθηµάτων στις επιλογές, το επίπεδο γνώσεων και τις προτιµήσεις του
εκπαιδευόµενου, ή προτείνουν στον εκπαιδευόµενο τους πιο σχετικούς για το επίπεδο
και τις προτιµήσεις του συνδέσµους (Mc Calla, 1992, σελ. 383). Σηµαντικό θέµα στο
σχεδιασµό ενός τέτοιου συστήµατος αποτελούν οι δυνατότητες παρέµβασης του
εκπαιδευόµενου, οι οποίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση του γενικότερου πλαισίου
αλληλεπίδρασης εκπαιδευόµενου και συστήµατος.

1.8 ∆ιάρθρωση της µελέτης

Η διάρθρωση της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ακόλουθη:

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός πραγµατοποίησης της µελέτης
αυτής καθώς και ειδικοί στόχοι που αποβλέπει η παρούσα διατριβή. Επίσης,
τονίζονται οι λόγοι της σπουδαιότητας της έρευνας που πραγµατοποιείται, και
αναφέρονται οι περιορισµοί που έχουν τεθεί σε αυτή. Επιπλέον, διατυπώνονται τα
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ερωτήµατα στα οποία καλείται να απαντήσει η παρούσα µελέτη και αποσαφηνίζονται
οι σηµαντικότεροι όροι που χρησιµοποιούνται σε όλη την εργασία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνώνται µέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία,
οι παράγοντες που πιθανότατα να ασκούν σηµαντική επιρροή στις επιδόσεις των
φοιτητών σε διάφορα θεµατικά πεδία, και ειδικότερα στα οικονοµικά. Επιπρόσθετα,
αναφέρονται διάφοροι τρόποι διαπίστωσης των ιδιαιτεροτήτων κάθε φοιτητή
(ερωτηµατολόγια, µέθοδοι αξιολόγησης, κτλ)
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς η µεθοδολογία και η αρχιτεκτονική
κατασκευής εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση
στα προσαρµοστικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αναφέρονται οι κυριότερες τεχνικές
που χρησιµοποιούν τα διάφορα εκπαιδευτικά λογισµικά για την παροχή
εξατοµικευµένης µάθησης, και παράλληλα παρουσιάζονται τα κυριότερα εξ’ αυτών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος συλλογής των πρωτογενών
δεδοµένων που

χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα και

η µεθοδολογία που

ακολουθήθηκε για την στατιστική τους επεξεργασία. Στην συνέχεια, τα
αποτελέσµατα αυτά διαµορφώνονται κατάλληλα, ώστε να χρησιµοποιηθούν από το
εκπαιδευτικό λογισµικό που κατασκευάστηκε.
Στο πέµπτο κεφάλαιο διατυπώνεται η λογική που ακολουθήθηκε για την
κατασκευή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος διαδικτύου ADLSE (Adaptive Distance
Learning System for Economics). Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική, οι βάσεις
δεδοµένων, και οι λογικοί κανόνες που ακολουθεί το λογισµικό σε επίπεδο
προγραµµατισµού. Επίσης, παρουσιάζεται η διεπαφή του λογισµικού µε τους χρήστες
(Καθηγητές, Φοιτητές). Παρουσιάζεται το γραφικό περιβάλλον του λογισµικού,
καθώς και οι σηµαντικότερες λειτουργίες που προσφέρει στους χρήστες.
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του
λογισµικού από τους φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, που χρησιµοποίησαν το εκπαιδευτικό περιβάλλον για
την διδασκαλία του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµικής» που διδάσκεται στο πρώτο
εξάµηνο του τµήµατος. Επιπλέον, γίνεται µια σύγκριση των επιδόσεων των φοιτητών
που χρησιµοποίησαν το λογισµικό ADLSE, µε τους φοιτητές που παρακολούθησαν
την εκπαιδευτική διαδικασία µε τον παραδοσιακό τρόπο στο αµφιθέατρο.
Τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που παρήχθησαν από τη
συγκεκριµένη µελέτη και αναφέρονται τρόποι βελτίωσης αλλά και µελλοντικές
επεκτάσεις του λογισµικού ADLSE.
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Ακολουθεί η βιβλιογραφία, καθώς και παραρτήµατα µε πίνακες, διαγράµµατα
και εικόνες που προέκυψαν από την συλλογή και επεξεργασία διαφόρων στοιχείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΙΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2.1 Εισαγωγή
Ένα σηµαντικό θέµα που απασχολεί πολύ συχνά την σύγχρονη βιβλιογραφία
(Zukerman κ.α., 2001, σελ. 14; Johnson, 2000; Powell, 2001; Harackiewicz J. κ.α, 2002,
σελ. 563, Felder κ.α., 2002, σελ. 3) αφορά στις επιδόσεις των φοιτητών, αλλά και τους
τρόπους και τις µεθόδους βελτίωσης της απόδοσης τους. Τα τελευταία χρόνια
πραγµατοποιείται σηµαντική προσπάθεια για την στήριξη και την καθοδήγηση των
φοιτητών τόσο στην χώρα µας, όσο και στις άλλες αναπτυσσόµενες χώρες. Ολοένα και
περισσότερα προγράµµατα δηµιουργούνται και λειτουργούν, ώστε να βελτιωθούν οι
επιδόσεις των φοιτητών, να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους και να καταστούν τελικά
παραγωγικά άτοµα στην κοινωνία. Προκείµενου να επιτευχθεί ο στόχος της βέλτιστης
απόδοσης των φοιτητών, εύλογο είναι να αναζητήσει κάποιος τους παράγοντες που
πιθανόν να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των προσπαθειών των φοιτητών.
∆εδοµένου ότι οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης προάγουν την εξατοµικευµένη
µάθηση, οι εισηγητές- καθηγητές δεν θα µπορούσαν να παραβλέψουν την αξιολόγηση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των φοιτητών, ώστε να προσαρµόσουν τις µεθόδους
διδασκαλίας στις ανάγκες και τις προτιµήσεις τους. Εδώ και πολλά χρόνια, οι ερευνητές
έχουν σηµειώσει το γεγονός ότι οι προτιµώµενες µέθοδοι διδασκαλίας και µάθησης
διαφέρουν από φοιτητή σε φοιτητή. Είναι πολύ σηµαντικό λοιπόν, να υπάρξει µια
στρατηγική και κάποιος µηχανισµός ο οποίος θα µπορεί να διαγνώσει ορισµένους
παράγοντες, οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάζουν το επίπεδο µάθησης ενός φοιτητή.
Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι να εντοπίσει και να εξετάσει τους
παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την επίδοση των φοιτητών, ειδικότερα στα
οικονοµικά µαθήµατα έτσι, όπως αυτοί προκύπτουν από διάφορες έρευνες που έχουν
πραγµατοποιηθεί στο χώρο της ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Αρχικά
παρουσιάζονται ορισµένοι παράγοντες που φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση στην
γενικότερη επίδοση των φοιτητών και στην συνέχεια αναφέρονται συγκεκριµένοι
παράγοντες που σύµφωνα µε στοιχεία επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των
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φοιτητών στα οικονοµικά µαθήµατα. Επίσης πραγµατοποιείται σηµαντική αναφορά στα
διάφορα µαθησιακά στυλ που χαρακτηρίζουν τους φοιτητές και σίγουρα κατέχουν
σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των φοιτητών
Οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε την πρόβλεψη των επιδόσεων
των φοιτητών σε διάφορα µαθήµατα, αλλά και τη γενικότερη συµπεριφορά τους σε
ορισµένες καταστάσεις, έχουν ασχοληθεί µε ποικίλους παράγοντες που πιστεύεται ότι
ασκούν κάποια επιρροή στην αποδοτικότητα τους. Ξεκινώντας από το φύλο και
διάφορους οικονοµικο - κοινωνικούς παράγοντες (Seyd & Raza, 2006 ; Cotton, 1996)
και φθάνοντας ακόµη και µέχρι τις ιστοσελίδες που έχει χρησιµοποιήσει ένας φοιτητής
(Gorniak & Poole, 2000, σελ. 219; Zukerman & Albrecht, 2001, σελ. 10), διάφοροι
ερευνητές έχουν προσπαθήσει να εντοπίσουν ποιες είναι τελικά αυτές οι µεταβλητές που
µπορούν να επηρεάσουν την επίδοση ενός φοιτητή. Τα αποτελέσµατα αυτών των
ερευνών έρχονται πολλές φορές σε σύγκρουση, και όπως είναι φυσικό κάθε ερευνητής
χρησιµοποιεί διαφορετικά επιχειρήµατα για να τεκµηριώσει τα αποτελέσµατα της
έρευνας του.
Οι Kruck & Lending (2003) σε έρευνα τους σχετικά µε την περιγραφή ενός
µοντέλου πρόβλεψης της επίδοσης των πρωτοετών φοιτητών ενός µαθήµατος
Πληροφοριακών Συστηµάτων συνέλεξαν στοιχεία από τέσσερα τµήµατα ενός
Πανεπιστηµίου τον Απρίλιο του 2001 (οι ερευνητές στήριξαν την έρευνα τους σε
ανάλογο µοντέλο που αναπτύχθηκε από τους Eskew & Faley το 1998). Το δείγµα
περιλάµβανε 94 φοιτητές και ελέγχθηκαν παράγοντες τόσο σχετικά µε το φύλο και την
ηλικία όσο και τις προηγούµενες γνώσεις των φοιτητών και τα κίνητρα µάθησης που
είχαν. Οι ερευνητές κατέλεξαν ότι τα κίνητρα µάθησης και οι προηγούµενες γνώσεις
(GPA) είναι σηµαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της επίδοσης των φοιτητών σε
αντίθεση µε την προηγούµενη παρακολούθηση σχετικών µαθηµάτων. Επίσης, βρήκαν
ότι η επίδοση των ανδρών στο τεστ µαθηµατικών SAT µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
πρόβλεψη της επίδοσης τους στο µάθηµα, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για τις γυναίκες.
Μια πολύ σηµαντική έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκε στον
Καναδά, µέσω της οποίας εξετάστηκαν παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την
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ακαδηµαϊκή επίδοση των φοιτητών στο Οντάριο (Tremblay κ.α., 2002). Τα δεδοµένα
προέρχονται από το γραφείο ελέγχου ποιότητας της εκπαίδευσης του Οντάριο (Ontario’s
Education Quality and Accountability Office), το οποίο διεξήγαγε

την έρευνα σε

περίπου 129.000 µαθητές σε περισσότερα από 3.700 σχολεία το 1997. Επιχειρήθηκε να
βρεθούν πληροφορίες σχετικά µε τους φοιτητές, την γειτονιά τους (κοινωνικήοικονοµική θέση), το σχολείο τους, αλλά και τις οικογένειες τους. Σε γενικές γραµµές
από την έρευνα προκύπτουν στοιχεία τα οποία µαρτυρούν την σηµαντικότητα, της
εµπειρίας των καθηγητών, των τάξεων (άνεση χώρου και αισθητική), της κοινωνικής
θέσης των µαθητών, και των σχολείων γενικότερα, για τις επιτεύξεις των µαθητών.
Ειδικότερα οι επιδόσεις των γυναικών ήταν καλύτερες από αυτές των ανδρών και οι
µαθητές από υψηλότερες οικονοµικο-κοινωνικές θέσεις είχαν καλύτερες επιδόσεις.
Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι φοιτητές µε χαµηλές επιδόσεις σε µικρότερες
εκπαιδευτικές βαθµίδες είναι λιγότερο ικανοί να επιτύχουν υψηλότερες επιδόσεις
αργότερα.
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην παραπάνω έρευνα (Tremblay κ.α.,
2002) προέρχονται από δύο πηγές. Η πρώτη είναι, από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε
ερωτηµατολόγια το 1997 από το γραφείο ελέγχου ποιότητας της εκπαίδευσης του
Οντάριο και η δεύτερη από δηµογραφική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την
στατιστική υπηρεσία του Καναδά το 1996. Μαθητές µε ελλιπή στοιχεία αφαιρέθηκαν
από την έρευνα, ώστε τελικά η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 115.712 µαθητές, από
6.929 διαφορετικές τάξεις και 3.285 σχολεία. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν και
ακολούθησε στατιστική ανάλυση (multilevel regression). Μερικοί από τους παράγοντες
που εξετάστηκαν είναι και οι ακόλουθοι: φύλο, αριθµός βιβλίων στο σπίτι, υπολογιστής
στο σπίτι, χαρακτηριστικά καθηγητών, εµπειρία καθηγητών, περιβάλλον τάξης, αριθµός
µαθητών στην αίθουσα, πρόσβαση σε υπολογιστές, περιβάλλον σχολείου, αριθµός
µαθητών στο σχολείο, περιοχή διαµονής, κ.α.
Στην συγκεκριµένη έρευνα επιχειρήθηκε να αποµονωθούν οι παράγοντες που
σχετίζονται µε την απόδοση των µαθητών του Οντάριο. Σηµαντικό ρόλο φαίνεται να
κατέχει ο αριθµός των µαθητών στις τάξεις, ενώ αντίθετα η πρόσβαση σε υπολογιστή δεν
φαίνεται να επηρεάζει την επίδοση του µαθητή. Παράγοντες οικονοµικής και κοινωνικής
φύσης της οικογένειας δείχνουν να είναι σηµαντικοί, ενώ επίσης σηµαντική είναι και η
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εµπειρία των καθηγητών στην διδασκαλία. Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περαιτέρω
ανάλυση παρουσιάζουν τα κίνητρα που έχουν οι µαθητές για να αυξήσουν την απόδοση
τους (παράγοντας που µελετήθηκε πολύ γενικά στην έρευνα).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η έρευνα του Kallock (1998) ο οποίος
προσπάθησε να βρει ένα στατιστικό µοντέλο που θα µπορούσε να προβλέψει την
επίδοση και ειδικότερα τον βαθµό επίδοσης των φοιτητών στο Πανεπιστήµιο της
Ουάσινγκτον. Χρησιµοποιήθηκαν περίπου δεκαεπτά χιλιάδες παρατηρήσεις για να
βρεθεί η σχέση παραγόντων, όπως φύλο, ηλικία, βαθµοί στο λύκειο, τόπος κατοικίας, και
βαθµοί στα µαθηµατικά, µε την επίδοση των φοιτητών. Σηµαντικό στοιχείο φαίνεται να
είναι το γεγονός ότι η ηλικία των µαθητών δεν παίζει κανένα ρόλο στην επίδοση τους,
αφού η µεταβλητή βρέθηκε στατιστικά µη σηµαντική (t-statistic = 0.8). Όλες οι
υπόλοιπες µεταβλητές καταλαµβάνουν ένα µερίδιο στην πρόβλεψη των βαθµών των
µαθητών.

Αξίζει

να

σηµειωθεί

ότι

για

την

πραγµατοποίηση

της

έρευνας

χρησιµοποιήθηκε τελικά ένα γραµµικό µοντέλο, µια και οι διάφορες µορφές µοντέλων
(π.χ λογάριθµοι) που εξετάσθηκαν έδωσαν παρόµοια αποτελέσµατα.
Παρόµοια έρευνα σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των
φοιτητών, αλλά και την δυνατότητα που έχουν οι φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Illinois (Illinois Report, 2002). Στην
συγκεκριµένη έρευνα µελετήθηκαν διάφορες µεταβλητές που µπορεί να επηρεάζουν την
ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών, αλλά και ειδικότερα την βαθµολογία τους.
Έτσι εξετάσθηκαν προσωπικά και δηµογραφικά στοιχεία (εθνικότητα, οικονοµικοκοινωνικοί παράγοντες), επιδόσεις φοιτητών στο λύκειο, ελεύθερος χρόνος και εργασία
των φοιτητών, βαθµολογίες κατά το πρώτο έτος, και παρουσία στην τάξη (απουσίες). Τα
αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές µε ηλικία κάτω των 20 ετών και αυτοί
που εργάζονται παράλληλα µε τις σπουδές τους είχαν περισσότερες πιθανότητες να
διακόψουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήµιο. Αντίθετα οι φοιτητές µε υψηλούς
βαθµούς στο λύκειο, καθώς και αυτοί που είχαν επιλέξει τα προχωρηµένα µαθηµατικά
στο Πανεπιστήµιο και παράλληλα είχαν καλούς βαθµούς σε διάφορα µαθηµατικά τέστ
έχουν αυξηµένες πιθανότητες να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο
Πανεπιστήµιο. Τα δεδοµένα της συγκεκριµένης έρευνα έχουν ληφθεί από το CSRDE
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(Consortium for student retention data exchange)1 και το ACT (American College
Testing).
Σχετική έρευνα στην Χιλή (Vegas, 2001) έδειξε ότι ορισµένα χαρακτηριστικά
των καθηγητών, άλλα και του σχολείου έχουν ουσιαστικό ρόλο στην επίδοση των
µαθητών. Έτσι παράγοντες όπως, η εκπαίδευση των καθηγητών, η εµπειρία των
καθηγητών στην διδασκαλία και η αυτονοµία των καθηγητών στον τρόπο διεξαγωγής
του µαθήµατος φαίνεται να επηρεάζουν την επίδοση των µαθητών. Ένας καινούργιος
παράγοντας, σε σχέση µε άλλες έρευνες, που µελετήθηκε στην περίπτωση της Χιλής
είναι η διοικητική αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων, µε την έννοια ότι κάθε σχολείο
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτόνοµο σε θέµατα επιλογής προσωπικού, σε
θέµατα ελέγχου και αξιολόγησης προσωπικού, ώστε να υπάρξει θετική επίδραση στην
επίδοση των µαθητών.
Ανάλογες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί σε πολλά Πανεπιστήµια µε κύριο
στόχο τον έγκαιρο εντοπισµό των φοιτητών που πρόκειται να παρουσιάσουν
προβλήµατα και να δυσκολευτούν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Ο Choudhury
(2001) στο Πανεπιστήµιο του Texas συγκέντρωσε πληροφορίες από τη βάση δεδοµένων
του Πανεπιστηµίου για τους φοιτητές (Student Information Management System
Database) και χρησιµοποιώντας πολλαπλή παλινδρόµηση κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
η επίδοση των φοιτητών σε τµήµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εξαρτάται σηµαντικά
από τους βαθµούς των φοιτητών στο λύκειο. Έρευνα που διεξήχθη στο Ανοικτό
Πανεπιστήµιο Athabasca του Καναδά (Powell, κ.α., 2001) έδειξε ότι η επιτυχία των
φοιτητών επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση, την οικονοµική κατάσταση, το
φύλο, τις επιδόσεις στην βασική εκπαίδευση, την ανάγκη για υποστήριξη και από τους
τρόπους µελέτης. Αντίθετα η ηλικία, ο αριθµός των παιδιών στην οικογένεια, αλλά και
το πρόσφατο επίπεδο εκπαίδευσης των φοιτητών δεν φαίνεται να διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Πανεπιστήµιο.
Αντίστοιχη έρευνα στο Κολλέγιο Sinclair της Β. Αµερικής σε µαθήµατα από απόσταση
έδειξε ότι καλύτερος δείκτης πρόβλεψης της επιτυχής ολοκλήρωσης των σπουδών στο
Πανεπιστήµιο είναι ο µέσος όρος της βαθµολογίας που έχει λάβει ο φοιτητής στο
λύκειο. Σηµαντικοί επίσης, φαίνεται να είναι παράγοντες όπως επιδόσεις των µαθητών
1

CSRDE ( http://tel.occe.ou.edu/csrde/execsum.pdf )
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σε διάφορα τέστ µαθηµατικών και έκθεσης- έκφρασης. Τέλος, οι ηλικίες των φοιτητών
που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη φοίτηση τους (µέσος όρος ηλικίας: 31.3) είναι σχεδόν
παρόµοιες µε αυτές των φοιτητών που απέτυχαν (µέσος όρος ηλικίας: 29.8), γεγονός που
καταδεικνύει ότι η µεταβλητή ηλικία δεν φαίνεται να είναι από µόνη της τόσο σηµαντική
στην ολοκλήρωση των σπουδών (Easterling, 2001)
Παρόµοιες έρευνες έχουν γίνει και σε διάφορα άλλα Πανεπιστήµια. Στο τµήµα
Γεωργίας του Πανεπιστηµίου του Missouri έρευνες έχουν δείξει ότι η επιτυχία ενός
φοιτητή εξαρτάται σηµαντικά από τον µέσο όρο της βαθµολογίας του στο λύκειο αλλά
και στην βαθµολογία που έχει λάβει στο τεστ ACT (Garton κ.α, 2000).
Σηµαντικές επίσης είναι και οι προσωπικές εµπειρίες διαφόρων καθηγητών που
καταδεικνύουν την ύπαρξη ορισµένων σηµαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την
επίδοση του φοιτητή. Σύµφωνα µε αναφορά του Johnson (2000) καθηγητή της Αγγλικής
φιλολογίας και κοσµήτορα του Κολλεγίου σύγχρονης τέχνης της Dakota, όσο
µεγαλύτεροι ηλικιακά είναι οι φοιτητές τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να
επιτύχουν σε ένα µάθηµα που βασίζεται στην εκπαίδευση από απόσταση, διότι έχουν
µάθει να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους και να αυτοπειθαρχούν. Επίσης
σύµφωνα µε την ίδια αναφορά οι αυξηµένες δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (windows, word, e-mail) είναι ένας επίσης πολύ σηµαντικός παράγοντας για
την επιτυχία ενός φοιτητή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Σε έρευνα που διεξήχθη στην Αυστραλία στο Πανεπιστήµιο Monash (Evans &
Farley, 1998, σελ. 40) βρέθηκε ότι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την επίδοση
των πρωτοετών φοιτητών είναι η επίδοση τους στην αµέσως προηγούµενη βαθµίδα
εκπαίδευσης και πιο συγκεκριµένα στην τελευταία τάξη. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε
διάφορα τµήµατα του Πανεπιστηµίου και τα αποτελέσµατα ήταν σχεδόν ίδια µε µικρές
διαφοροποιήσεις. Αυτό οδήγησε στο συµπέρασµα ότι είναι αναµφισβήτητη η συνάρτηση
των προηγούµενων επιδόσεων των φοιτητών µε την µελλοντική τους απόδοση. Σίγουρα
κάποιο ρόλο διαδραµατίζουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τµήµατος του
ιδρύµατος που παρακολουθούν οι φοιτητές.
Μια ακόµη ενδιαφέρουσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τους καθηγητές
Harackiewicz, Barron, Tauer, Elliot (2002, σελ. 568) σε τµήµατα ψυχολογίας. Οι
ερευνητές εξέτασαν το ρόλο των στόχων που θέτουν οι φοιτητές, των κινήτρων που
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έχουν για µάθηση, των γενικότερων ικανοτήτων τους, αλλά και την επίδοση τους στο
λύκειο. Η έρευνα λοιπόν επικεντρώθηκε στην επίδραση που µπορεί να έχουν όλοι αυτοί
οι παράγοντες στην ακαδηµαϊκή επιτυχία των φοιτητών. Αρχικά οι συγγραφείς
µελέτησαν τους παράγοντες που µπορούν να προβλέψουν το ενδιαφέρον και την επίδοση
των φοιτητών σε ένα µάθηµα ψυχολογίας του πρώτου εξαµήνου. Η έρευνα συνεχίστηκε
µέχρι να τελειώσουν οι φοιτητές το Πανεπιστήµιο, για να βρεθεί το ενδιαφέρον των
φοιτητών, αλλά και η επίδοση τους σε σχετικά µε την ψυχολογία µαθήµατα. Γι’ αυτό το
σκοπό χρησιµοποιήθηκαν µεταβλητές, όπως φύλο, ενδιαφέρον για το αντικείµενο της
ψυχολογίας, συµµετοχή στα µαθήµατα, τελικός βαθµός στο µάθηµα και γενικός µέσος
όρος του έτους. Το δείγµα της έρευνας συµπεριλάµβανε συνολικά 471 µαθητές, 152
άνδρες και 319 γυναίκες. Για την εύρεση των ικανοτήτων των φοιτητών
χρησιµοποιήθηκαν ειδικά τεστ. Τελικά οι µελετητές καταλήξανε ότι οι γενικότερες
ικανότητες των φοιτητών, που διαπιστώθηκαν από ειδικά τεστ, και η προηγούµενη
απόδοση των φοιτητών στο λύκειο, η οποία συµπεραίνεται από το µέσο όρο βαθµολογίας
τους, είναι σηµαντικοί παράγοντες στην πρόβλεψη της επίδοσης των φοιτητών στο
Πανεπιστήµιο.
Το ερώτηµα που πρέπει να µας απασχολήσει λοιπόν σε αυτό το σηµείο είναι
ποιοι παράγοντες φαίνεται να είναι σηµαντικοί, όταν προσπαθούµε να προβλέψουµε την
επιτυχία και την επίδοση ενός φοιτητή στο Πανεπιστήµιο. Ύστερα από πολλές έρευνες
που έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε το θέµα και µετά από προσεκτική µελέτη της
σχετικής βιβλιογραφίας µπορούµε να αποδεχθούµε το γεγονός ότι υπάρχουν
συγκεκριµένοι παράγοντες που φαίνεται να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην
πρόβλεψη της επίδοσης ενός φοιτητή. Φυσικά πρέπει να παραδεχτούµε ότι µπορεί να
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σχετικά σε αυτό το θέµα και δεν έχουν
µελετηθεί ή δεν έχουµε επαρκή στοιχεία για αυτούς.

2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών στα οικονοµικά
µαθήµατα
Η δυνατότητα των φοιτητών να αποκοµίζουν υψηλούς βαθµούς, δεν εγγυάται
παράλληλα την υψηλή απόδοση των φοιτητών σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επίδοση των φοιτητών σε οικονοµικά

25

µαθήµατα, η οποία είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Οι φυσικές ικανότητες των
φοιτητών πρέπει να συµπληρώνονται από τις προσπάθειες τους, αλλά και τα κίνητρα
που τους προσφέρονται, για να αυξήσουν την επίδοση τους. Πολλές έρευνες έχουν γίνει
σε αυτόν τον τοµέα. Ο Anderson (1994, σελ. 109) επικεντρώθηκε κυρίως σε παράγοντες
που σχετίζονται µε τις επιδόσεις των φοιτητών σε σχετικά µαθήµατα, όπως µαθηµατικά,
οικονοµικά, αλλά και άλλους παράγοντες όπως φύλο, ηλικία και προηγούµενες επιδόσεις
από τις χαµηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες. Υποστήριξε ότι φοιτητές µε υψηλούς
βαθµούς στο λύκειο, τα πήγαν εξίσου καλά και στο κολέγιο και ότι οι άνδρες φαίνεται να
τα καταφέρνουν καλύτερα στα οικονοµικά από ότι οι γυναίκες.
Μια

από

τις

σηµαντικότερες

έρευνες

στην

οικονοµική

εκπαίδευση

πραγµατοποιήθηκε από τους Walstad και Soper (1989, σελ. 25), εξετάζοντας τους
παράγοντες που εξηγούν το επίπεδο των γνώσεων και στάσεων των µαθητών γύρω από
τα οικονοµικά. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας τους, ένας από τους
σηµαντικότερους παράγοντες για την επίδοση των µαθητών ήταν το µέγεθος του
σχολείου. Τα µεγαλύτερα σχολεία παρείχαν περισσότερες ευκαιρίες για εξειδίκευση και
καταµερισµό της εργασίας στη διδασκαλία και παρείχαν περισσότερη υποστήριξη για
εξειδικευµένα προγράµµατα µαθηµάτων, όπως τα οικονοµικά. Σηµαντική µεταβλητή
επίσης φάνηκε να αποτελεί και το επίπεδο του εισοδήµατος, αφού οι τάξεις που
συνθέτονταν από µεσαία και υψηλά εισοδηµατικά επίπεδα µαθητών είχαν περισσότερες
επιτυχίες από τις τάξεις που τις αποτελούσαν χαµηλά εισοδηµατικά επίπεδα µαθητών.
Σχετικά µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά των µαθητών, βρέθηκε ότι οι λευκοί µαθητές
είχαν καλύτερα αποτελέσµατα από τους έγχρωµους µαθητές, οι δεύτεροι όµως
παρουσίασαν µια πολύ πιο θετική στάση, δείχνοντας έτσι µια προδιάθεση να µάθουν
οικονοµικά. Επίσης βρέθηκε ότι τα κορίτσια έδειξαν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα
οικονοµικά από τα αγόρια, χωρίς ωστόσο να πετύχουν καλύτερα αποτελέσµατα. Μεταξύ
των άλλων ο τύπος του προγράµµατος των µαθηµάτων που έχει ακολουθήσει ένας
µαθητής, έχει σπουδαίο αντίκτυπο πάνω στη γνώση και τη στάση γύρω από τα
οικονοµικά.
Σίγουρα η στάση των µαθητών προς τα οικονοµικά µαθήµατα είναι κάτι που
απασχόλησε τους ερευνητές σχετικά µε την επίδοση τους. Αρχικά επικράτησε η γνώµη
ότι αν αρέσει στους µαθητές το µάθηµα των οικονοµικών, τότε θα µάθουν περισσότερα
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και αφού µάθουν περισσότερα η στάση τους προς τα οικονοµικά θα βελτιωθεί. Από την
άλλη πλευρά όµως, αν το µάθηµα των οικονοµικών αρέσει περισσότερο σε ένα µαθητή,
αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι θα µάθει περισσότερα οικονοµικά (Siegfried &
Walstad, 1990, σελ. 281). Σχετικά µε τον παράγοντα φύλο, ως µεταβλητή που πιθανόν να
επηρεάζει τις επιδόσεις των µαθητών στα οικονοµικά µαθήµατα ο Siegfried (1979, σελ.
8) υποστήριξε ότι το φύλο έχει σηµασία στην οικονοµική εκπαίδευση και µάλιστα οι
άνδρες πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσµατα σε διάφορα τέστ από τις γυναίκες. Επίσης,
όσον αφορά τις προηγούµενες γνώσεις οικονοµικών και µαθηµατικών, όπως αναφέρεται
από τους Walstad και Soper (1988, σελ. 254), και Saunders (1970, σελ. 377) είναι
πιθανόν να ωθήσουν τους µαθητές να επιλέξουν οικονοµικά µαθήµατα αργότερα, όµως
όχι ότι απαραίτητα θα έχουν κάποιο σηµαντικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους µαθητές
που δεν είχαν προηγούµενη ασχοληθεί µε οικονοµικά. Τέλος, σχετικά µε το θέµα των
προηγούµενων γνώσεων στον τοµέα των µαθηµατικών και της στατιστικής όπως
αναφέρεται από τον Becker, Greene και Rosen (1990, σελ. 234), σίγουρα η δυνατότητα
κατανόησης ορισµένων βασικών µαθηµατικών-στατιστικών εννοιών (συναρτήσεις,
ελαστικότητα, διαγράµµατα, ποσοστά, αναµενόµενες τιµές, κατανοµές, τυπική
απόκλιση) από τους φοιτητές είναι επιθυµητό και ίσως απαραίτητο στοιχείο για την
επιτυχία τους στα οικονοµικά. Όµως οι γνώσεις προχωρηµένων µαθηµατικών εννοιών
(διαφορικές εξισώσεις, κτλ.) δεν είναι απαραίτητες για να µπορέσει κάποιος να µάθει
οικονοµικά, τουλάχιστον σε εισαγωγικά µαθήµατα οικονοµίας (Βασικές Αρχές
Οικονοµίας).
Ενδιαφέρουσα αναφορά σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την
επίδοση των φοιτητών στα οικονοµικά και ειδικά για τον παράγοντα φύλο έχει γίνει και
από τους Berg & Ferber (1983, σελ. 634). Όπως αναφέρουν σε σχετική έρευνα τους, οι
γυναίκες δεν φαίνεται να τα πηγαίνουν τόσο καλά στα οικονοµικά σε σχέση µε τους
άνδρες. Μάλιστα, τονίζεται ότι ο αριθµός των γυναικών που ασχολούνται µε τα
οικονοµικά αυξάνεται µε πολύ αργό ρυθµό. Επίσης πολύ σηµαντικό είναι ότι ενώ το
γυναικείο φύλο τα καταφέρνει αρκετά καλά σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήµες, αντίθετα τα αποτελέσµατα στους τοµείς των οικονοµικών και
µαθηµατικών δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά.
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Μία άλλη έρευνα από την Durr

(1999), του Πανεπιστηµίου Missouri της

Αµερικής, επιχείρησε να συνδέσει την επίδοση των φοιτητών στην µακροοικονοµία µε
τις παρουσίες των φοιτητών στα µαθήµατα, την θέση που κάθονται οι φοιτητές στην
τάξη, το φύλο, αλλά και την επίδοση τους σε διάφορα τεστ. Τελικά τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι η επίδοση των φοιτητών στις βασικές αρχές της Μακροοικονοµίας µπορεί να
επηρεαστεί από την επίδοση των φοιτητών στο pre-test (δηλαδή πριν αρχίσουν τα
µαθήµατα, ώστε να ελεγχθεί η προηγούµενη γνώση των µαθητών σε σχετικά θέµατα),
αλλά και την θέση που κάθονται οι φοιτητές στην τάξη. Πάντως υποστηρίζεται στην
έρευνα ότι για µια πληρέστερη εικόνα των παραγόντων που επηρεάζουν την µάθηση
πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω παράγοντες σχετικοί µε τα κίνητρα για µάθηση.
Σηµαντικό ρόλο στην επίδοση στα οικονοµικών, όπως γενικότερα και σε όλα τα
µαθήµατα φαίνεται να κατέχει η συνεχής παρουσία των φοιτητών στην τάξη σύµφωνα µε
τον Ellis κ.α. (1998). Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµός των φοιτητών που πετυχαίνουν
υψηλές βαθµολογίες στα οικονοµικά µειώνεται καθώς αυξάνονται οι απουσίες από τις
παρακολουθήσεις στα µαθηµάτων. Επίσης στην ίδια έρευνα

υποστηρίζεται ότι

σηµαντικός παράγοντες που επηρεάζει θετικά την επίδοση των φοιτητών στα οικονοµικά
είναι η γενικότερη απόδοση τους στο λύκειο, ενώ αρνητικά φαίνεται να επηρεάζεται η
επίδοση των φοιτητών από την συµµετοχή τους σε διάφορους συλλόγους-αδελφότητες ή
από την επιβάρυνση επιπλέον µαθηµάτων που τυχόν έχουν από προηγούµενα εξάµηνα.
Τέλος στην συγκεκριµένη έρευνα παρατηρείται ότι ενώ άνδρες και γυναίκες έχουν τις
ίδιες δυνατότητες να επιτύχουν υψηλές βαθµολογίες στα οικονοµικά, οι γυναίκες έχουν
περισσότερες πιθανότητες να τα πάνε χειρότερα.
Οι Dolado & Morales (2007) επιχείρησαν να εξετάσουν τους παράγοντες που
µπορούν να προσδιορίσουν τις επιδόσεις προπτυχιακών φοιτητών σε Οικονοµικά
µαθήµατα βασιζόµενοι σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Πανεπιστήµιο «Universidad
Carlos III de Madrid” της Μαδρίτης. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 386 πρωτοετείς
φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούσαν Οικονοµικά µαθήµατα και εξετάστηκαν σε αυτά
κατά τα έτη 2002-2005. Τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά τη στατιστική επεξεργασία
µε την µέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS), έδειξαν ότι οι γυναίκες πετυχαίνουν
καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες, καθώς και ότι οι φοιτητές που προέρχονταν από
δηµόσια σχολεία τεχνικής εκπαίδευσης παρουσίαζαν σηµαντικά καλύτερες επιδόσεις.
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Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το 1997 µέχρι το 2002 σε δείγµα 402
φοιτητών στο Πανεπιστήµιο Jacksonville της Αµερικής εξετάστηκε η επίδραση του
φύλου στις επιδόσεις των φοιτητών σε µαθήµατα Βασικών Αρχών Οικονοµικών, καθώς
και η επίδραση της µέσης βαθµολογίας των φοιτητών στο Κολλέγιο (GPA), η επίδοση
στο τεστ TUCE ΙΙΙ (το οποίο και χρησιµοποιήθηκε ως όργανο µέτρησης των
προηγούµενων γνώσεων των φοιτητών στα Οικονοµικά) και η επίδοση των φοιτητών σε
ορισµένα άλλα τεστ µέτρησης των γνώσεων τους σε µαθήµατα σχετικά µε τα
Οικονοµικά (ACT, SAT). Χρησιµοποιώντας την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και
την µέθοδο «backward stepwise regression» του SPSS, οι ερευνητές (Mc Carty, κ.α.,
2006) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το φύλο και το GPA είναι στατιστικά σηµαντικοί
παράγοντες στην ερµηνεία της επίδοσης των φοιτητών σε µαθήµατα Βασικών Αρχών
Οικονοµικής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην συγκεκριµένη έρευνα η επίδοση των
φοιτητών στα Οικονοµικά µετρήθηκε µε τη διαφορά της επίδοσης στο τεστ TUCE III
πριν (pre-test) και µετά (post-test) την παρακολούθηση ενός οικονοµικού µαθήµατος
(εξαρτηµένη µεταβλητή).
Μια ακόµη ενδιαφέρουσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Arkansas
από τους Dale & Crawford (2003), σε δείγµα 475 φοιτητών κατά τα έτη 1998-2003. Οι
ερευνητές παίρνοντας ως δείγµα φοιτητές που παρακολουθούσαν Οικονοµικά µαθήµατα
σε διάφορα τµήµατα του Πανεπιστηµίου επιδίωξαν να εντοπίσουν και να µελετήσουν τα
χαρακτηριστικά εκείνα των φοιτητών που θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν την επιτυχία ή
αποτυχία τους σε ένα Οικονοµικό µάθηµα (φύλο, ηλικία, GPA, παρουσία στην τάξη,
τµήµα, κ.α.). Όπως σηµειώνουν οι ερευνητές, τουλάχιστον στην έρευνα τους
καταρρίπτεται το στερεότυπο ότι το φύλο είναι σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας
των επιδόσεων των φοιτητών σε Οικονοµικά µαθήµατα. Αντίθετα ουσιαστικό ρόλο στην
επίδοση ενός φοιτητή διαδραµατίζει η παρουσία του στα µαθήµατα, γεγονός που
τονίζεται ιδιαίτερα στην έρευνα και προτείνεται να βρεθούν τρόποι προσέλκυσης των
φοιτητών στις τάξεις.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο
Πανεπιστήµιο των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, όπου ο Hassan & Rahman (2002),
χρησιµοποιώντας την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων επιχείρησε να εξετάσει
παράγοντες που συνεισφέρουν στην ερµηνεία των επιδόσεων των φοιτητών στο τοµέα
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των χρηµατοοικονοµικών. Το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε εµφάνισε ως σηµαντικές
µεταβλητές, τη µέση βαθµολογία των φοιτητών στο λυκείου, τη συχνότητα των
παρακολουθήσεων των µαθηµάτων, και το φύλο. Σε αντίθεση µε άλλες έρευνες, µη
σηµαντικές βρέθηκαν οι µεταβλητές που έχουν σχέση µε τις προηγούµενες επιδόσεις των
φοιτητών σε µαθήµατα όπως οικονοµικά, µαθηµατικά και λογιστική. Ενώ, τέλος, οι
άνδρες παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις από τις γυναίκες.
Πολύ σηµαντικός σηµειώνεται ότι είναι ο ρόλος των µαθηµατικών (Ballard &
Johnson, 2003, σελ. 9) για την ερµηνεία της απόδοσης των φοιτητών σε θέµατα
µικροοικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα οι προηγούµενες βαθµολογίες των φοιτητών στα
µαθηµατικά καθώς και οι επιδόσεις τους σε διάφορα τεστ µαθηµατικών (SAT, ACT)
γνώσεων βρέθηκαν ότι είναι παράγοντες εξαιρετικής σηµασίας για την επίδοση τους σε
εισαγωγικά µαθήµατα µικροοικονοµίας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε φοιτητές του
Πανεπιστηµίου του Midwestern της Αµερικής σε δείγµα 1462 φοιτητών που θα
παρακολουθήσουν εισαγωγική µικροοικονοµία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός

ότι

φοιτητές

που

είχαν

παρακολουθήσει

προηγουµένως

µαθήµατα

µακροοικονοµίας είχαν χειρότερα αποτελέσµατα από αυτούς που δεν είχαν
παρακολουθήσει καθόλου µακροοικονοµία. Ενώ αντίθετα η σηµαντικότητα των
µαθηµατικών ενισχύεται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι φοιτητές που
παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων και επιπλέον ώρες (ενισχυτική)
µαθηµατικών είχαν καλύτερες επιδόσεις στο µάθηµα της µικροοικονοµίας.
Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο του Σίδνεϋ, στην
Αυστραλία (Dancer, 2000) σε δείγµα 696 φοιτητών επιχειρήθηκε να βρεθούν παράγοντες
που επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών, τµηµάτων οικονοµίας και οικονοµετρίας.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας για τα δύο τµήµατα

ήταν αρκετά διαφορετικά.

Παράγοντες, όπως φύλο και ηλικία αλλά και οικονοµικο-κοινωνικοί παράγοντες
φαίνεται να έχουν διαφορετική επιρροή στα δύο τµήµατα, σε αντίθεση µε τις ικανότητες
των µαθητών στα µαθηµατικά που παίζουν σηµαντικότατο ρόλο στις επιδόσεις των
φοιτητών και στα δύο τµήµατα. Η παρακολούθηση εργαστηριακών µαθηµάτων αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα στην ερµηνεία της επίδοσης των φοιτητών και στα δύο τµήµατα,
σε αντίθεση µε τον παράγοντα φύλο που η επίδραση του είναι διαφορετική. Πιο
συγκεκριµένα, ενώ στα τµήµατα Οικονοµετρίας οι γυναίκες τα πηγαίνουν καλύτερα από
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τους άνδρες, στα τµήµατα Οικονοµικών συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πάντως, όπως
σηµειώνεται στην έρευνα, το συγκεκριµένο αποτέλεσµα είναι λίγο δύσκολο να
ερµηνευτεί για τα δεδοµένα της Αυστραλίας και η πιο πιθανή εξήγηση είναι το αυξηµένο
ενδιαφέρον και τα κίνητρα

που πιθανόν να έχουν οι φοιτήτριες των τµηµάτων

οικονοµετρίας σε σχέση µε τα οικονοµικά τµήµατα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα
και εξετάζει τον παράγοντα φύλο ως µεταβλητή η οποία ασκεί επιρροή στις επιδόσεις
των µαθητών σε οικονοµικά µαθήµατα στο λύκειο (Makridou- Bousiou & Panourghia,
1995). Τα δεδοµένα προέρχονται από 257 σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε
συγκεκριµένες

περιοχές

της

Βόρειας

Ελλάδας

(συνολικά

20.541

µαθητές).

Χρησιµοποιώντας το Αµερικάνικο Τέστ Οικονοµικών γνώσεων (Test of Economic
Literacy, Soper 1979) ερευνήθηκε η ικανότητα των µαθητών στην επίλυση οικονοµικών
θεµάτων. Σε αντίθεση µε την Αµερική, όπου τα αγόρια είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις
από τα κορίτσια, στην Ελλάδα η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται, µια και τα κορίτσια
πέτυχαν σηµαντικά καλύτερα αποτελέσµατα από τα αγόρια. Όπως αναφέρεται στην
έρευνα πιθανότατα αυτό να οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού
Συστήµατος, το οποίο στηρίζεται περισσότερο στην αποµνηµόνευση και όχι στην
αναλυτική και κριτική σκέψη.
Φυσικά υπάρχουν ενδείξεις και για άλλους παράγοντες που ίσως να επηρεάζουν
την επίδοση ενός φοιτητή. Έτσι οι Krieg και Uyar (2001, σελ. 236) σε έρευνα τους
βρήκαν ότι οι επιδόσεις των φοιτητών στα µαθήµατα Οικονοµίας και Στατιστικής δεν
µπορούν να προβλεφθούν µε την χρήση µόνο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στις
εξετάσεις, αλλά είναι απαραίτητες και οι ερωτήσεις ανάπτυξης για να µην χάσουµε
βασικές πληροφορίες για την συµπεριφορά και την επίδοση του φοιτητή.
Εξετάζοντας επισταµένα την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε τους
παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν την επίδοση ενός φοιτητή βλέπουµε ότι πολλές
φορές οι ερευνητές έρχονται σε σύγκρουση, αφού τα αποτελέσµατα των ερευνών τους
είναι διφορούµενα. Τα αποτελέσµατα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά ακόµη και από
τµήµα σε τµήµα του ίδιου Πανεπιστηµίου. Υπάρχουν όµως ορισµένοι παράγοντες οι
οποίοι είναι κοινώς πλέον αποδεκτό ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό και καθοριστικό ρόλο
στην επίδοση και τα επιτεύγµατα των φοιτητών,

µια και υπάρχουν πολυετείς και
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επίπονες έρευνες που έχουν αποδείξει την εγκυρότητα αυτών των αποτελεσµάτων.
Συγκεκριµένα για την οικονοµική εκπαίδευση, το φύλο, το υπόβαθρο των οικονοµικών
γνώσεων που κατέχει ένας φοιτητής, αλλά και οι επιδόσεις του στα µαθηµατικά φαίνεται
να σχετίζονται άµεσα µε την µελλοντική του αποτυχία ή επιτυχία σε οικονοµικά
µαθήµατα

2.4 Μαθησιακά στυλ
Η µάθηση είναι µια συνεχής, δια-βίου διαδικασία και σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν
προηγουµένως, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός παραγόντων (Σχήµα 2.1) που µπορούν να
επηρεάσουν την µαθησιακή διαδικασία. Στην συγκεκριµένη παράγραφο αναλύεται ο
παράγοντας µαθησιακό στυλ (learning style), ο οποίος έχει απασχολήσει εδώ και αρκετές
δεκαετίες τους ερευνητές στους τοµείς της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας.
Ο όρος µαθησιακό στυλ µπορεί να οριστεί ως «οι συνήθειες και η συµπεριφορά ενός
ατόµου, που καθορίζουν τον επιθυµητό τρόπο µάθησης» (Honey & Mumford, 1992).

Σχήµα 2.1: Παράγοντες που επηρεάζουν την µάθηση

Πηγή: Canavan (2004), σελ. 6
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Στη βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισµοί για τον όρο «µαθησιακό
στυλ», µερικοί από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω. Έτσι, µαθησιακό στυλ είναι:
 «Η προτιµώµενη προσέγγιση ενός ατόµου στην οργάνωση και την παρουσίαση των
πληροφοριών». (Riding & Rayner, 1998)
 «Ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν
και θυµούνται πληροφορίες». (James & Gardner, 1995, σελ. 20)
 «Οι διακριτικές συµπεριφορές που χρησιµεύουν ως οι δείκτες για το πώς ένα πρόσωπο
µαθαίνει από, και προσαρµόζεται στο περιβάλλον του, και παρέχουν τις ενδείξεις ως
προς τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος του ατόµου». (Gregoric, 1979,
σελ. 21)
 Οι στάσεις και συµπεριφορές που καθορίζουν τον προτιµώµενο τρόπο µάθησης ενός
ατόµου (Honey & Mumford, 1992).

Κάθε µαθητής χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο µαθησιακό στυλ (learning
style). Οι περισσότεροι µαθητές δεν γνωρίζουν ακριβώς το µαθησιακό τους στυλ αλλά
γνωρίζουν ακαθόριστα µε ποιους τρόπους αναπαράστασης της πληροφορίας µαθαίνουν
περισσότερα ή αισθάνονται πιο εξοικειωµένοι (Honey & Mumford, 1992).
Έτσι, ορισµένοι µαθητές προτιµούν και µαθαίνουν πιο αποτελεσµατικά, όταν οι
πληροφορίες δίνονται µε τη µορφή εικόνας, ενώ άλλοι ανταποκρίνονται καλύτερα σε
λεκτική πληροφορία (αφήγηση ή γραπτό κείµενο). Παρόµοια, ορισµένοι µαθητές
προτιµούν δεδοµένα και γεγονότα, ενώ άλλοι προτιµούν τη θεωρητική γνώση (Μακρίδου
– Μπούσιου κ.α., 2003).
Η αναγνώριση των µαθησιακών στυλ των µαθητών παρέχει ενηµέρωση σχετικά
µε τις ιδιαίτερες προτιµήσεις τους, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να διανεµηθεί το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να ενθαρρύνει
και να διεγείρει στο µέγιστο την απόκτηση γνώσεων από τους µαθητές πάνω στο
αντικείµενο του µαθήµατος, σε µια προσπάθεια να εξατοµικευθεί η διδασκαλία
(Magoulas κ.α., 2003, σελ. 514). Η κατανόηση των µαθησιακών στυλ µπορεί να
βελτιώσει το σχεδιασµό, την παραγωγή και τη χρησιµοποίηση εκπαιδευτικών εµπειριών,
έτσι ώστε να προσαρµόζονται πιο κατάλληλα στις προσδοκίες των µαθητών, σε µια
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προσπάθεια να βελτιωθεί η µάθηση και η δυνατότητα διατήρησης και ανάκτησης των
γνώσεών τους (Magoulas κ.α., 2003, σελ. 515).
Πόσο αποτελεσµατικά µαθαίνει κανείς, εξαρτάται από το πόσο ο εκπαιδευόµενος
εµπλέκεται σε µαθησιακές διαδικασίες. Τα ατοµικά χαρακτηριστικά, όπως:
 Προηγούµενη γνώση
 Κινητική (spatial) ικανότητα
 Φύλο
 Γνώση και εµπειρία του χρησιµοποιούµενου συστήµατος
 Εµπειρία χρήσης του συστήµατος
 Γνωστικά (cognitive) µαθησιακά στυλ
επηρεάζουν την µαθησιακή διαδικασία. (βλ. Σχήµα 2.2)

Σχήµα 2.2: Μοντέλο Μαθητή – Ατοµικά Χαρακτηριστικά

Στόχοι
Μαθησιακά
Στυλ

Προηγούµενη
Γνώση

Μοντέλο Μαθητή

Περιβάλλον

Προτιµήσεις

Οι µαθητές τείνουν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε διαφορετικού
τύπου πληροφορίες και επίσης τείνουν να λαµβάνουν την πληροφορία διαφορετικά και
να την κατανοούν σε διαφορετικό βαθµό. Τα ατοµικά χαρακτηριστικά των µαθητών
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επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτονται και αντιδρούν, κατανοούν και µαθαίνουν. Επίσης
η προσέγγιση της µάθησης διαφέρει ανά µαθητή, ο οποίος χρησιµοποιεί ένα πρότυπο
συµπεριφοράς κατά τη µαθησιακή διαδικασία που έχει δηµιουργήσει µε τον χρόνο.
Ο µαθητής αναπτύσσει ένα σύνολο από συµπεριφορές οι οποίες τον ικανοποιούν και
τον κάνουν να αισθάνεται άνετα. Για τον εκπαιδευτή και για το εκπαιδευτικό σύστηµα
είναι σηµαντικό να κατανοήσει τις συνισταµένες της µάθησης ώστε να ταιριάξει το
εκπαιδευτικό µοντέλο διδασκαλίας µε το στυλ µάθησης των εκπαιδευοµένων, µε στόχο
να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα στη µάθηση αλλά και η αυτοεκτίµηση των
εκπαιδευόµενων. Κάτι τέτοιο φαίνεται να γίνεται εφικτό στις µέρες µας µε την
τηλεκπαίδευση.
Η τηλεκπαίδευση έφερε επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα, η
κλασσική µορφή εκπαίδευσης ήταν «δασκαλοκεντρική», επικεντρωνότανε δηλαδή στις
ανάγκες του καθηγητή και οι µαθητές ήταν υποχρεωµένοι να προσαρµοστούν σε αυτές
(www.teleteaching.gr/e-learning.doc ).
Αν σκεφτούµε όµως τους µαθητές ως πελάτες θα δούµε ότι η σχέση θα έπρεπε να
είναι αντίστοφη, η εκπαίδευση πρέπει να είναι «µαθητοκεντρική». Η τηλεκπαίδευση
φέρνει το µαθητή στο κέντρο. Μέσω του διαδικτύου µπορεί να έχει πρόσβαση σε
πλούσιο πληροφοριακό υλικό (διεθνή πανεπιστήµια, βιβλιοθήκες κλπ). Ο µαθητής
µπορεί να προσαρµόσει τα µαθήµατά του και να δηµιουργήσει ένα πρόγραµµα που να
καλύπτει τις ανάγκες του. Έτσι είναι εφικτή πλέον η δια βίου κατάρτιση αφού ένα
µάθηµα µπορεί να διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις προτιµήσεις και το χρόνο του µαθητή
(www.teleteaching.gr/e-learning.doc).
Χάρη στην τηλεκπαίδευση δίνεται η δυνατότητα στο µαθητή να παρακολουθεί το
µάθηµα από παντού και όποτε θέλει. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα και από παντού
προσβάσιµο. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης κερδίζεται πολύτιµος
χρόνος και µειώνεται το κόστος από άσκοπες µετακινήσεις. ∆ίνεται η δυνατότητα σε
περισσότερους να παρακολουθήσουν, εύκολα και χωρίς κόστος, διαλέξεις ειδικών και να
υπάρχουν συνεργασίες µεταξύ πανεπιστηµίων.
Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίσει το µαθησιακό υλικό, να
χρησιµοποιήσει καινούριες τεχνολογίες (πολυµέσα κλπ) που κάνουν το µάθηµα πιο
ενδιαφέρον και προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες. Σε έρευνες που έχουν γίνει,
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κυρίως σε σχολεία στην Αµερική, έχει αποδειχθεί ότι οι µαθητές κατανοούν και
αφοµοιώνουν πολύ πιο εύκολα το µαθησιακό υλικό όταν αυτό τους δίνεται µε
παραστατικό τρόπο, κάτι το οποίο µε τη χρήση των υπολογιστών και των
προσφερόµενων

τεχνολογιών

είναι

πλέον

εφικτό

για

όλα

τα

µαθήµατα.

(www.teleteaching.gr/e-learning.doc ).
Το υλικό που παράγεται µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί και έτσι δίνεται η
δυνατότητα στον εκπαιδευτή να ασχολείται µόνο µε την ενηµέρωση και τον εµπλουτισµό
του υλικού και όχι µε την εκ νέου δηµιουργία του κάθε φορά που διδάσκεται το µάθηµα.
Επίσης από τη στιγµή που το µαθησιακό υλικό είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο δίνεται η
δυνατότητα να δηµιουργηθεί µία κοινή βάση για πολλά θέµατα και µία ενιαία πηγή
πληροφόρησης. Το υλικό αυτό θα είναι µία προσφορά στην κοινότητα του διαδικτύου.
(www.teleteaching.gr/e-learning.doc )
Είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση της προόδου των µαθητών από τον καθηγητή
και σωστότερη η αξιολόγησή τους. Επίσης είναι πιο αντικειµενική η αξιολόγηση των
καθηγητών και των µαθηµάτων που προσφέρονται όπως επίσης και η πιστοποίηση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων από τη στιγµή που το υλικό είναι προσβάσιµο από όλους.
Σίγουρα το µαθησιακό στυλ ενός µαθητή αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα για
την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και για την ατοµική πρόοδο κάθε µαθητή. Ο
διαφορετικός τρόπος µε τον οποίο κάποιος αντιλαµβάνεται την πληροφορία πρέπει να
απασχολεί τους καθηγητές και να τους παρακινεί ώστε να χρησιµοποιούν µοντέλα
διάγνωσης των µαθησιακών στυλ των µαθητών, αλλά παράλληλα και να προσαρµόζουν
κατάλληλα την εκπαιδευτική διαδικασία.

2.5 Μοντέλα διάγνωσης του µαθησιακού στυλ ενός µαθητή
Η διάγνωση του µαθησιακού στυλ ενός µαθητή µπορεί να πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, χρησιµοποιώντας ένα από τα µοντέλα που
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.1).
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Πίνακας 2.1: Μοντέλα µαθησιακού στυλ

Πηγή: Sampson & Karagiannidis (2002), σελ. 1720
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2.5.1. Μοντέλο GRSLSS (Grasha-Riechmann Student Learning Styles Scale)
Το GRSLSS είναι ένα εργαλείο, το οποίο δηµιουργήθηκε στις αρχές του 1970, και
χρησιµοποιείται για την αναγνώριση των προτιµήσεων των µαθητών µέσα στην τάξη
(Grasha A., 1996). Το GRSLSS είναι ιδανικό για να αξιολογηθεί το µαθησιακό στυλ του
µαθητή σε ένα εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό περιβάλλον (Grasha A., 2002, σελ. 141).
Το GRSLSS ξεχωρίζει έξι διαστάσεις µαθησιακών στυλ (Surjono & Maltby, 2003, σελ.
447)

• Ανταγωνιστικός (competitive) : ανταγωνίζεται µε άλλους µαθητές, επιδιώκει την
αναγνώριση και την επιβράβευση του καθηγητή, προσπαθώντας να επιτύχει καλύτερες
επιδόσεις από του συµµαθητές του.

• Συνεργατικός (collaborative): πιστεύει ότι µπορεί να µάθει ανταλλάσσοντας ιδέες και
απόψεις µε τους καθηγητές και του συµµαθητές. Προτιµούν τις διαλέξεις σε µικρές
οµάδες και την ανάθεση εργασιών µε άλλους µαθητές.

• Αµέτοχος - Αδιάφορος (avoidant): δεν ενδιαφέρεται για το τι συµβαίνει στην τάξη.
• Συµµετοχικός (participant): βρίσκει ενδιαφέρον να συµµετέχει στις δραστηριότητες και
τις συζητήσεις της τάξης.

• Εξαρτηµένος (dependent): χρειάζεται συγκεκριµένη δοµή – σύνθεση και υποστήριξη για
να µάθει, επιθυµεί να έχει κοντά του τον καθηγητή για να τον βοηθάει και να τον
καθοδηγεί στο τι πρέπει να κάνει.

• Ανεξάρτητος (independent): του αρέσει να δουλεύει µόνος του και να αναλαµβάνει
ατοµικές εργασίες παρά να συνεργάζεται µε άλλους µαθητές.

Σύµφωνα µε το µοντέλο GRSLSS, κάθε µαθητής χαρακτηρίζεται απ’ όλα τα παραπάνω
µαθησιακά στυλ, διαθέτοντας κάποια χαρακτηριστικά περισσότερο και άλλα λιγότερο έντονα.
Καλό θα ήταν να υπάρχει µια ισορροπία από όλα τα παραπάνω µαθησιακά στυλ, όµως οι
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περισσότεροι άνθρωποι χαρακτηρίζονται κυρίως από ένα ή δύο µαθησιακά στυλ (Grasha,
1996). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το GRSLSS αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για την
διερεύνηση του µαθησιακού στυλ ενός µαθητή Κολεγίου ή Πανεπιστηµίου που παρακολουθεί
ένα εξ’ αποστάσεως πρόγραµµα εκπαίδευσης. Το µοντέλο επικεντρώνεται στην συµπεριφορά
του µαθητή σχετικά µε την µάθηση, τις δραστηριότητες στην τάξη, τους καθηγητές και τους
άλλους µαθητές, στην επίλυση προβληµάτων, την επικοινωνία, και την οργάνωση του
µαθησιακού υλικού.
Για την εύρεση του µαθησιακού στυλ ενός µαθητή, το µοντέλο GRSLSS χρησιµοποιεί 90
ερωτήσεις (http://library.cuesta.cc.ca.us/distance/new/lrnstyle.htm), από τις οποίες σε κάθε
µαθησιακό στυλ αντιστοιχούν 15. Υπάρχει επίσης µια κλίµακα βαθµολογίας από 15 εώς 75
µονάδες για κάθε µαθησιακό στυλ. Σε κάθε ερώτηση ο µαθητής καλείται να απαντήσει κατά
πόσο συµφωνεί ή διαφωνεί πάλι χρησιµοποιώντας µια κλίµακα µονάδων από το 1 (διαφωνώ
απόλυτα) εώς το 5 (συµφωνώ πολύ). Τελικά το µαθησιακό στυλ που χαρακτηρίζει ένα µαθητή
αποτυπώνεται από την µεγαλύτερη βαθµολογία που έχει λάβει στα έξι διαφορετικά υποσύνολα
ερωτήσεων.

2.5.2 Μοντέλο του KOLB
Το µοντέλο αυτό προτάθηκε από τον Kolb (1984) και εµπλουτίστηκε αργότερα από τους
Honey και Mumford (1992) - Σχήµα 2.5. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό η µαθησιακή
διαδικασία αποτελεί ένα κύκλο γεγονότων, και ουσιαστικά προσεγγίζει την ιδέα της
εµπειρικής µάθησης. Ο µαθησιακός αυτός κύκλος απαιτεί τέσσερα είδη ικανοτήτων: α)
πραγµατική εµπειρία (concrete experience) – οι µαθητές ενεργοποιούνται και ενθαρρύνονται
να συµµετέχουν σε νέες εµπειρίες, β) αντανακλαστική παρατηρητικότητα (reflective
observation) – πρέπει να παρέχεται χρόνος, ώστε οι µαθητές να µπορούν χρησιµοποιήσουν τις
εµπειρίες που έχουν αποκτήσει, η ανατροφοδότηση σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντική, γ)
φιλοσοφική σύνοψη (abstract conceptualization) – οι µαθητές πρέπει να χρησιµοποιούν
διάφορες ιδέες και να τις εντάσσουν σε λογικές θεωρίες, δ) ενεργός πειραµατισµός (active
experimentation) – οι µαθητές πρέπει να χρησιµοποιούν θεωρίες για να λύσουν προβλήµατα
και να λαµβάνουν αποφάσεις για νέες περιπτώσεις. Αυτό οδηγεί του µαθητές στην αρχή του
µαθησιακού κύκλου πάλι.
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Ο µαθησιακός κύκλος του Kolb αποτελεί µια σειρά από εµπειρίες και κάθε στάδιο του
κύκλου αντιστοιχεί σε ένα µαθησιακό στυλ. Ο µαθητής µπορεί να ενταχθεί στο µαθησιακό
κύκλο ξεκινώντας από οποιοδήποτε στάδιο.

Σχήµα 2.5 : Μαθησιακός κύκλος του Kolb

Πηγή: http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
Το µοντέλο του Kolb, ξεχωρίζει λοιπόν τα ακόλουθα στυλ (Stash κ.α., 2004, σελ. 116):

• Αντιδραστικός - Diverger (concrete/reflective)
 Χαρακτηριστική ερώτηση αυτού του τύπου είναι το «Γιατί;»
 Έχει φαντασία και του αρέσει να παράγει καινούργιες ιδέες
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 Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να λειτουργεί ως «παρακινητής (motivator)» για να
είναι αποτελεσµατικός.

• Προσαρµοστικός - Accommodator (active/concrete)
 Χαρακτηριστική ερώτηση αυτού του τύπου είναι το «Τι θα συµβεί αν;»
 Του αρέσει να εφαρµόζει το υλικό του µαθήµατος σε καινούριες καταστάσεις, για
να λύσει πραγµατικά προβλήµατα.
 Ο εκπαιδευτής πρέπει να παραµένει «απόµερος (out of the way)»,
µεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες των µαθητών να ανακαλύψουν µόνοι τους τα
πράγµατα.

• Αφοµοιωτικός - Assimilator (abstract/reflective)
 Χαρακτηριστική ερώτηση αυτού του τύπου είναι το «Τι;»
 Ανταποκρίνεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται µε έναν οργανωµένο,
λογικό τρόπο και επωφελούνται όταν έχουν χρόνο για σκέψη / συλλογισµό.
 Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να λειτουργεί ως «ειδικός (expert)»

• Συγκεντρωτικός - Converger (abstract/active)
 Χαρακτηριστική ερώτηση αυτού του τύπου είναι το «Πως;»
 Ανταποκρίνεται καλύτερα όταν έχει ευκαιρίες να εργαστεί ενεργά σε καλά –
καθορισµένες εργασίες και να µάθει µε «δοκιµές και λάθη (trial-and-error)» σε ένα
περιβάλλον που του επιτρέπει να κάνει λάθη µε ασφάλεια.
 Ο εκπαιδευτής πρέπει να λειτουργεί ως «προπονητής (coach)», παρέχοντας
καθοδήγηση και ανάδραση όταν χρειάζεται.

2.5.3 Μοντέλο των FELDER & SILVERMANN (Index of Learning Style)
Το µοντέλο αυτό αποτελεί ένα εργαλείο για την παρακολούθηση των
προτιµήσεων στην µάθηση σε τέσσερις διαστάσεις: ενεργητικός/σκεπτικός, αισθητήριος/
διαισθητικός, οπτικός/λεκτικός, και ακολουθιακός/σφαιρικός. Προτείνει δηλαδή δέκα
διαστάσεις µαθησιακών στυλ (Berlanga & Garcia, 2004, σελ. 357). ∆υο που σχετίζονται
µε τον τρόπο που οι µαθητές λαµβάνουν την πληροφορία (sensing-intuitive) και άλλα
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οκτώ που σχετίζονται µε τον τρόπο που επεξεργάζονται την πληροφορία (visual-verbal,
inductive-deductive, active-reflective, sequential-global). Το µοντέλο διαχωρίζει τους
µαθητές ως εξής (Felder & Silverman, 1988, σελ. 675):

• Αισθητήριος (Sensing): συµπαγής, πρακτικός, προσανατολίζεται προς γεγονότα και
διαδικασίες – ∆ιαισθητικός (intuitive): θεµελιώδης, καινοτόµος, προσανατολίζεται
προς θεωρίες και έννοιες.

• Οπτικός (Visual): προτιµά οπτικές αναπαραστάσεις του παρουσιαζόµενου υλικού,
όπως εικόνες, γραφήµατα, διαγράµµατα ροής – Λεκτικός (verbal) : προτιµά γραπτές ή
προφορικές επεξηγήσεις.

• Επαγωγικός (Inductive): προτιµά παρουσιάσεις που κατευθύνονται από το ειδικό
προς το γενικό – Συµπερασµατικός (deductive): προτιµά παρουσιάσεις που
κατευθύνονται από το γενικό προς το ειδικό.

• Ενεργητικός / ∆ραστήριος (Active): µαθαίνει δοκιµάζοντας τα πράγµατα, δουλεύει
µε άλλους – Στοχαστικός / Σκεπτικός (reflective): µαθαίνει σκεπτόµενος τα
πράγµατα, δουλεύει µόνος του.

• Ακολουθιακός (Sequential): ευθύς, µεθοδικός, µαθαίνει µε µικρά, σταδιακά βήµαταΣφαιρικός / Γενικός (global): ολιστικός, συστηµατικός, µαθαίνει µε µεγάλα βήµατα.

Για την διάγνωση του µαθησιακού στυλ ενός µαθητή, το µοντέλο χρησιµοποιεί ένα
ερωτηµατολόγιο,

το

οποίο

µπορεί

να

βρεθεί

στην

http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/ilsweb.html

διεύθυνση:
ή

http://www.ncsu.edu/felder-public/ILSpage.html.

2.5.4. Μοντέλο των HONEY P. & MUMFORD A.
Το µοντέλο των Honey και Mumford βασίζεται στο µαθησιακό κύκλο του Kolb
και αποτελεί µια εξέλιξη του µοντέλου αυτού. Η συνεχής διαδικασία της µάθησης µπορεί
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να παροµοιαστεί µε τις τέσσερις εποχές του χρόνου, δηµιουργώντας έτσι τέσσερα στάδια
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα τέσσερα αυτά στάδια του µαθησιακού κύκλου
φαίνονται στο Σχήµα 6 (Honey & Mumford, 1992). Το µοντέλο του Kolb χρησιµοποιεί
διαφορετικές λέξεις για να περιγράψει τα στάδια και τα µαθησιακά στυλ που
αναφέρονται από το µοντέλο των Honey και Mumford, όµως οι οµοιότητες των δύο
µοντέλων είναι πολύ περισσότερες από τις διαφορές τους (Honey & Mumford, 1992).
Σύµφωνα µε το µοντέλο των Honey και Mumford, υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά στυλ
µάθησης, τα οποία σχηµατίζουν έναν κύκλο, και ολοκληρώνουν µε αυτόν τον τρόπο την
µαθησιακή διαδικασία. Ένας µαθητής µπορεί να ξεκινήσει την εκπαίδευση από
οποιοδήποτε σηµείο του κύκλου και όχι αναγκαστικά από το στάδιο 1.

Σχήµα 2.6: Μαθησιακά στάδια των Honey και Mumford

Πηγή: Canavan (2004), σελ. 7

Τα τέσσερα στάδια που φαίνονται στο παραπάνω σχήµα µπορούν να
περιγραφούν σύντοµα ως εξής (Honey, 1994):

•

Στάδιο 1 - Εµπειρίες (Having an experience): Τα δύο είδη εµπειριών που µπορεί να
αποκοµίσει κάποιος είναι οι παθητικές εµπειρίες (reactive), οι οποίες αποκτώνται χωρίς
να τις επιδιώκουµε και οι ενεργητικές εµπειρίες (proactive), τις οποίες επιδιώκουµε να
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αποκτήσουµε. Οι δυνατότητες µάθησης από τις εµπειρίες αυξάνονται, εάν στα
καθηµερινά γεγονότα που µας τυχαίνουν, επιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε νέες
εµπειρίες.

•

Στάδιο 2 – Έλεγχος (Reviewing the experience): Αν κάποιος µαθαίνει από τις
εµπειρίες του, είναι πολύ σηµαντικό να εξετάσει τι συνέβει.

•

Στάδιο 3 – Συµπεράσµατα (Concluding from the experience): Αυτό το στάδιο
περιλαµβάνει την συγκέντρωση όλων των στοιχείων που έχουν διδαχθεί, καθώς και
των συµπερασµάτων που έχουν εξαχθεί από την επεξεργασία των παραπάνω
στοιχείων.

•

Στάδιο 4 – Σχεδίαση (Planning the next step): Η σχεδίαση των µελλοντικών
ενεργειών περιλαµβάνει την µετατροπή των συµπερασµάτων που έχουν παραχθεί στο
προηγούµενο στάδιο σε µια µορφή κατάλληλη, ώστε τα παραγόµενα στοιχεία να
γίνουν πράξεις.

Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα στάδια διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην
συνολική εκπαιδευτική διαδικασία, όµως κανένα από µόνο του δεν µπορεί να καταστεί
πλήρως αποτελεσµατικό (Honey, 1994). Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν προτιµήσεις
που µπορούν να τους οδηγήσουν στην επιλογή συγκεκριµένων µόνο σταδίων στην
εκπαιδευτική διαδικασία και την παράβλεψη άλλων (Honey & Mumford, 1992). Όµως
αν ένας εκπαιδευόµενος ακολουθήσει το µαθησιακό κύκλο δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή
σε όλα τα στάδια του κύκλου, τότε θα µπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες για
αποτελεσµατική µάθηση (Mumford, 1995).
Σε κάθε ένα από τα στάδια που περιγράφηκαν παραπάνω, αντιστοιχείται ένα
συγκεκριµένο µαθησιακό στυλ. Τα τέσσερα µαθησιακά στυλ που έχουν αναφερθεί από
τους Honey & Mumford, φαίνονται στο παρακάτω σχήµα.
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Σχήµα 2.7: Μαθησιακά στυλ των Honey και Mumford

Πηγή: Canavan (2004), σελ. 8

Τα µαθησιακά στυλ που έχουν καθοριστεί από τους Honey & Mumford περιγράφονται
συνοπτικά παρακάτω (Honey & Mumford, 1992):

• Ακτιβιστής (Activist)


Είναι ανοικτόµυαλος, δεν είναι δύσπιστος, και αυτό τον κάνει ενθουσιώδη µε
οτιδήποτε νέο.



Τείνει να ενεργεί πρώτα και να εξετάζει τις συνέπειες µετά.



Είναι κοινωνικός άνθρωπος που συσχετίζεται συνεχώς µε άλλους, αλλά µε αυτό
τον τρόπο επιδιώκει να είναι το κέντρο όλων των δραστηριοτήτων.



Μαθαίνει καλύτερα όταν εµπλέκεται σε νέες εµπειρίες, προβλήµατα και
ευκαιρίες, καθώς και όταν εργάζεται µε άλλους σε δύσκολες εργασίες

• Ανακλαστικός (Reflector)


Στέκεται πίσω για να συλλογιστεί τις εµπειρίες και να τις παρατηρήσει από
πολλές διαφορετικές προοπτικές.
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Είναι σκεπτόµενος άνθρωπος που του αρέσει να εξετάζει όλες τις πιθανές οπτικές
γωνίες και τις επιπτώσεις πριν κάνει µια κίνηση.



Προτιµά να κάθεται στο πίσω κάθισµα στις συνεδριάσεις και τις συζητήσεις και
να παρατηρεί. Του αρέσει να συλλέγει πληροφορίες και να του δίνεται χρόνος να
τις επεξεργαστεί



Όταν ενεργεί, οι πράξεις του είναι µέρος µιας ευρείας εικόνας που περιλαµβάνει
το παρελθόν, το παρόν, τις παρατηρήσεις των άλλων καθώς και τις δικές του.



Μαθαίνει καλύτερα όταν παρατηρεί του άλλους στην εργασία τους, όταν δεν του
βάζουν χρονικούς περιορισµούς για την παράδοση µιας εργασίας, και όταν έχουν
την ευκαιρία να αναλύσουν ένα γεγονός και να σκεφτούν τι µάθανε από αυτό.

• Θεωρητικός (Theorist)


Εξετάζει λεπτοµερώς τα προβλήµατα µε έναν κάθετο, βαθµιαίο, λογικό τρόπο.



Τείνει να είναι τελειοµανής.



Επιθυµεί να αναλύει και να συνθέτει.



Τείνει να είναι απόµακρος, αναλυτικός.



Η προσέγγισή του στα προβλήµατα είναι συνεπής και λογική.



Μαθαίνει καλύτερα όταν βρίσκεται αντιµέτωπος µε δύσκολες καταστάσεις
όπου πρέπει να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις του και τις ικανότητες του.

• Πραγµατιστής (Pragmatist)


Επιθυµεί τη δοκιµή νέων ιδεών, θεωριών και τεχνικών για να δει αν λειτουργούν
στην πράξη.



Αναζητά νέες ιδέες και µε την πρώτη ευκαιρία πειραµατίζεται µε τις εφαρµογές.



Είναι πρακτικός, προσγειωµένος άνθρωπος που του αρέσει η λήψη πρακτικών
αποφάσεων και η επίλυση προβληµάτων.



Μαθαίνει καλύτερα όταν υπάρχει µια ξεκάθαρη σύνδεση µεταξύ του
προβλήµατος και της εργασίας που πρέπει να πραγµατοποιηθεί, καθώς και όταν
έχει την ευκαιρία να δοκιµάσει νέες τεχνικές.
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Το µοντέλο των Honey & Mumford για να διαγνώσει το προτιµώµενο µαθησιακό
στυλ ενός µαθητή χρησιµοποιεί 80 ερωτήσεις συνολικά. Το ερωτηµατολόγιο
χρειάζεται τυπικά, δεκαπέντε µε είκοσι λεπτά για να απαντηθεί και υπάρχουν είκοσι
(20) ερωτήσεις για κάθε µαθησιακό στυλ.

2.5.5. Μοντέλο των Dunn & Dunn
Σύµφωνα µε τους Dunn & Dunn (1993, 1992), το µαθησιακό στυλ ορίζεται ως ο
τρόπος µε τον οποίο οι µαθητές αρχίζουν να συγκεντρώνονται σε µια διαδικασία, να
συµµετέχουν σε αυτήν και να θυµούνται καινούργιες δύσκολες ακαδηµαϊκές έννοιες. Οι
Restak (1979, σελ. 171), Thies (1979 σελ. 52, 2000 σελ. 57) και Dunn & Dunn (1992,
1993) υποστηρίζουν ότι το µαθησιακό στυλ αποτελείται από βιολογικά και αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά που κάνουν το ίδιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τις µεθόδους και τις πηγές
αποτελεσµατικά για κάποιους µαθητές και µη αποτελεσµατικά για κάποιους άλλους. Οι
περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποια προτίµηση σε ένα µαθησιακό στυλ, όµως οι
ατοµικές προτιµήσεις τους διαφέρουν σηµαντικά.
Η Rita και ο Ken Dunn περιγράφουν το µαθησιακό στυλ ως την ξεχωριστή
προσωπική αντίδραση ενός ατόµου σε κάθε ένα από 21 συστατικά στοιχεία, όταν
συγκεντρώνονται στην κατανόηση νέων και δύσκολων ακαδηµαϊκών εννοιών ή την
απόκτηση νέων ικανοτήτων. Οι µαθητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να
γνωρίζουν (βλέπε εικόνα 2.1):


αντιδράσεις στο άµεσο εκπαιδευτικό-επικοινωνιακό (instructional) περιβάλλον –
στο θόρυβο σε αντίθεση µε την ησυχία, στην φωτεινότητα σε αντίθεση µε το
ελαφρύ φως, στις ζεστές σε αντίθεση µε κρύες θερµοκρασίες, στις επίσηµες ή
ανεπίσηµες θέσεις (π.χ. στην τάξη).



Προσωπικά συναισθήµατα, κίνητρα, ευθύνες, επιµονή και προτιµήσεις για
σύνθεση σε αντίθεση µε έτοιµες επιλογές.



Κοινωνιολογικές προτιµήσεις για την µάθηση – αντιληπτικές δυνατότητες
(οπτικός, ακουστικός, απτός, κιναισθητικός), επίπεδα ενέργεια σε διάφορες
χρονικές στιγµές της ηµέρας, ανάγκες κινητικότητας.



Γενική σε αντίθεση µε αναλυτική επεξεργασία, όπως καθορίζεται από
συσχετίσεις ήχων, σχεδιασµού, φωτισµού, επιµονή και κοινωνιολογικές
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προτιµήσεις (Dunn κ.α., 1990, σελ. 286; Dunn κ.α., 1982, σελ. 293; Guastello &
Bruke, 1999, σελ. 71)

Εικόνα 2.1: Μοντέλο Dunn & Dunn

Πηγή: Dunn & Griggs (2000), σελ. 136

Το µοντέλο των Dunn και Dunn για τα µαθησιακά στυλ στηρίζεται στην θεωρία
ότι :
1. οι περισσότεροι µαθητές µπορούν να µάθουν
2. τα

εκπαιδευτικά

περιβάλλοντα,

οι

διάφορες

πηγές

και

προσεγγίσεις

ανταποκρίνονται στις διαφορετικές µαθησιακές δυνάµεις
3. όλοι έχουν δυνάµεις και κλίσεις, όµως διαφορετικοί άνθρωποι έχουν
διαφορετικές δυνάµεις και κλίσεις.
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4. οι εκπαιδευτικές προτιµήσεις των µαθητών υπάρχουν και µπορούν να µετρηθούν
αξιόπιστα
5. οι µαθητές επιτυγχάνουν στατιστικά υψηλότερα επιτεύγµατα και βαθµολογίες σε
τεστ όταν µεταχειρίζονται συγκαταβατικά
6. οι καθηγητές µπορούν να µάθουν να χρησιµοποιούν τα µαθησιακά στυλ ως
βασικό στοιχείο της διδασκαλίας τους
7. οι µαθητές µπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνάµεις του µαθησιακού τους στυλ
όταν συγκεντρώνονται σε νέες και δύσκολες πληροφορίες

2.5.6. Μοντέλο 4MAT SYSTEM
Το

µοντέλο

αυτό

αναπτύχθηκε

από

(http://www.aboutlearning.com/4mat_system.htm).

Ο

τον

Bernice

µαθησιακός

McCarthy

κύκλος

που

παρουσιάζει το µοντέλο αυτό βασίζεται σε έναν αριθµό προϋποθέσεων. Κάθε µαθητής
αντιλαµβάνεται και επεξεργάζεται τις διάφορες εµπειρίες µε διαφορετικό τρόπο. Αυτές
οι προτιµήσεις δηµιουργούν το µοναδικό µαθησιακό στυλ κάθε µαθητή. Το γεγονός ότι
ένας µαθητής µπορεί να προτιµά έναν συγκεκριµένο τρόπο µάθησης δεν σηµαίνει
απαραίτητα, ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά σε ένα άλλο µαθησιακό
περιβάλλον. Σίγουρα, ο µαθητής που έχει την δυνατότητα και την ευελιξία να
προσαρµόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις, έχει σηµαντικό πλεονέκτηµα στην µάθηση
έναντι των άλλων.

Τα

τέσσερα

µαθησιακά

στυλ

που

ορίζονται

από

τον

McCarthy

(1987)

(http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/msh/llc/is/4mat.html) είναι:


καινοτόµοι µαθητές (innovative learners) - πρέπει να έχουν κάποιο κίνητρο για
να µάθουν. Πιο συγκεκριµένα, το ιδανικότερο θα ήταν οι νέες πληροφορίες και οι
προσωπικές εµπειρίες να συνδέονται άµεσα µε την καθηµερινή ζωή. Σε αυτόν
τον µαθησιακό τύπο ταιριάζει περισσότερο η συνεργατική µάθηση, ο καταιγισµός
ιδεών, και η ενοποίηση διαφορετικών θεµατικών περιοχών.



αναλυτικοί µαθητές (analytic learners) – ενδιαφέρονται κυρίως για την απόκτηση
γνώσεων, ώστε να µπορέσουν να εµβαθύνουν σε ένα αντικείµενο ή σε µια

49

διαδικασία. Είναι ικανοί να µάθουν αποτελεσµατικά από διαλέξεις, να εργαστούν
ανεξάρτητα σε µια έρευνα, να αναλύσουν δεδοµένα, αλλά και να ακούσουν τι
έχει να πει ένας ειδικός.


µαθητές κοινής λογικής (common sense learners) – ενδιαφέρονται κυρίως για τον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν τα πράγµατα. Θέλουν να µάθουν κάτι και να το
δοκιµάσουν. Οι εµπειρικές, χειροπιαστές δραστηριότητες λειτουργούν καλύτερα
στον να µάθουν.



δυναµικοί µαθητές (dynamic learners) – ενδιαφέρονται κυρίως για τις ατοµικές
τους ανακαλύψεις. Έχουν µεγάλη εµπιστοσύνη στην διαίσθηση τους και τείνουν
να διδάσκουν τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους. Οποιαδήποτε εργασία έχει
ατοµικό χαρακτήρα είναι ιδανική για αυτόν τον µαθησιακό τύπο.

Εικόνα 2.2 : Μοντέλο 4MAT SYSTEM

Πηγή: http:// volcano.und.edu/vwdocs/msh/llc/is/4mat.html
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Η παραπάνω εικόνα (Εικόνα 2.2) δείχνει το µαθησιακό κύκλο στο µοντέλο
4MAT. Παρουσιάζει γραφικά την συµπεριφορά του καθηγητή ανάλογα µε το στάδιο και
το στυλ και παρέχει ένα πλαίσιο για τον σχεδιασµό του µαθήµατος για οποιαδήποτε
θεµατική περιοχή ή ηλικία.

2.6 Περίληψη
Στο κεφάλαιο αυτό παρατηρήσαµε ότι η γνώση των χαρακτηριστικών των
φοιτητών είναι απαραίτητη για να µπορέσουµε να εντοπίσουµε τα σηµεία ισχύος και τις
µαθησιακές αδυναµίες τους, δηλαδή τις προϋποθέσεις και τους όρους µε τους οποίους θα
µπορέσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς το µάθηµα. Τα δεδοµένα που θα µπορούσαν
τελικά να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των
εκπαιδευοµένων είναι: α) προσωπικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση,
εργασιακή κατάσταση, διαθέσιµος χρόνος, β) µορφωτικά χαρακτηριστικά (γνώσεις και
δεξιότητες που κατέχει ο µαθητής), γ) µαθησιακά χαρακτηριστικά-στυλ (ατοµικός ή
οµαδικός τρόπος µελέτης, έντυπη, ηλεκτρονική παρουσίαση του µαθήµατος, οπτικός ή
διαισθητικός τρόπος αντίληψης).
Τελικά, µε βάση τις πολυετείς έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε όλο τον
κόσµο µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι παράγοντες όπως φύλο,
κοινωνική θέση του φοιτητή και προηγούµενες βαθµολογίες στο λύκειο φαίνεται να
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην µετέπειτα εξέλιξη του. Ειδικότερα για την
οικονοµική εκπαίδευση, σηµαντικό ρόλο εκτός των παραπάνω φαίνεται να κατέχουν οι
προηγούµενες γνώσεις και επιδόσεις των φοιτητών σε σχετικά µαθήµατα, όπως
µαθηµατικά και οικονοµικά
Φυσικά, είναι αναµφισβήτητο ότι η ανθρώπινη φύση και η προσωπικότητα ενός
ατόµου είναι εξαιρετικά πολύπλοκες έννοιες και πολλές πτυχές τους µένουν ακόµη και
σήµερα αδιερεύνητες. Είναι σχεδόν βέβαιο λοιπόν ότι υπάρχουν και ορισµένοι άλλοι
παράγοντες, που επηρεάζουν τον φοιτητή και τις επιδόσεις του, προς το παρόν,
άγνωστοι. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευνες που
αναφέρθηκαν δίνουν το ερέθισµα για την χρησιµοποίηση τους από µια πλατφόρµα
εκπαίδευσης µε δυνατότητες εξατοµικευµένης µάθησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

3.1 Εισαγωγή
Αναµφισβήτητα η χρησιµότητα, της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance
learning) και ειδικότερα, της εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου (web-based learning),
είναι τεράστια. Οι δυνατότητες που έχει προσφέρει το διαδίκτυο στον εκπαιδευτικό
τοµέα είναι πάµπολλες, όµως θα πρέπει να επιδιώξουµε την µέγιστη εκµετάλλευση
τους για να έχουµε θετικά αποτελέσµατα και να επιτύχουµε ένα σύγχρονο αποδοτικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, που θα στηρίζεται στον παραδοσιακό τρόπο µετάδοσης της
γνώσης αλλά παράλληλα θα υιοθετεί τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας και των
σύγχρονων µοντέλων διδασκαλίας και µάθησης. Μια προσέγγιση προς αυτήν την
κατεύθυνση αποτελεί η ασύγχρονη εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου (asynchronous
web based learning).
Η ασύγχρονη εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου, πέρα από την άρση του
περιορισµού στον χρόνο και το χώρο µεταξύ του εκπαιδευτή και του διδασκόµενου,
έχει να προσφέρει βαθύτερες αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πλέον, ο
φοιτητής µπορεί να αντιµετωπιστεί ως µια ξεχωριστή οντότητα, η οποία έχει τα δικά
της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, τις δικές της ικανότητες. Με αυτόν τον τρόπο είναι
εφικτή η διαφορετική αντιµετώπιση του φοιτητή και η προσαρµογή της διδασκαλίας
στα ιδιαίτερα γνωρίσµατα και τις ιδιοµορφίες του (Miskelly, 1998, σελ 91).
Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα εξατοµικευµένης εκπαίδευσης, µε την χρήση του
διαδικτύου και ειδικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που έχουν σχεδιαστεί για αυτό
ακριβώς το σκοπό.
Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον θεωρείται ότι προσφέρει εξατοµικευµένη
µάθηση, όταν µπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει τις προτιµήσεις και τις
δυνατότητες των φοιτητών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και
πριν ακόµη αυτή αρχίσει, κατόπιν να εντάσσει την γενικότερη συµπεριφορά του
µαθητή σε κάποιο εκπαιδευτικό µοντέλο που αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά του,
ή να δηµιουργεί κάποιο µοντέλο µάθησης προσαρµοσµένο στις εκάστοτε απαιτήσεις
του φοιτητή. Τέλος το περιβάλλον αυτό θα πρέπει να διαθέτει και τους κατάλληλους
µηχανισµούς, ώστε να λαµβάνονται δυναµικά αποφάσεις για το υλικό που θα πρέπει
να διατίθεται στον φοιτητή.
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Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς τέτοιου είδους περιβάλλοντα εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης και έχουν επικρατήσει µε την ονοµασία Προσαρµοστικά
Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων (Adaptive Educational Hypermedia Systems)
ή Προσαρµοστικά Συστήµατα Μάθησης (Adaptive Educational Systems).

3.2 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Στο χώρο της σύγχρονης διδασκαλίας πολλές φορές υπάρχει µια σύγχυση
όρων. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται µερικές βασικές έννοιες σχετικά µε την
εκπαίδευση από απόσταση: (http://www.teleteaching.gr/e-learning-v8.doc)
Σχήµα 3.1: Υποσύνολα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Subsets of Distance Learning)

Distance
Learning

Online
Learning
Computerbased

ELearning

Πηγή: http://www.teleteaching.gr/e-learning-v8.doc

Το «Computer Based Learning» είναι ο προάγγελος του e-learning.
Πρόκειται για εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία των Η/Υ και αναπτύχθηκε
πριν την εµφάνιση του διαδικτύου. Έχει απλοϊκή µορφή (σε σύγκριση µε τα σηµερινά
συστήµατα). Κατά κύριο λόγο αφορά την αυτοεκπαίδευση. Το «Online Learning»
είναι η εκπαίδευση που βασίζεται στην χρήση των δικτύων (Internet, Intranet,
Extranet) και αποτελεί µέρος του e-learning. Το «E-learning» είναι ένας εξαιρετικά
ευρύς όρος που καλύπτει τα παραπάνω καθώς και οτιδήποτε αφορά την χρήση των
σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα αν υλοποιείται online, offline
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ή µε συνδυασµό τους. Το τεχνολογικό υπόβαθρο είναι εξαιρετικά ευρύ (δίκτυα,
video, PCs, Interactive TV, Satellite, Broadcasts). Το Distance Learning
περιλαµβάνει όλα τα είδη εκπαίδευσης όταν ο εκπαιδευόµενος απέχει από τον
εκπαιδευτή (χώρος, χρόνος ή και τα δύο). Περιλαµβάνει το e-learning αλλά και άλλες
µορφές (π.χ. µέσω κλασσικής αλληλογραφίας).
Η Εκπαίδευση από Απόσταση αποτελεί µια αναγνωρισµένη εκπαιδευτική
πρακτική που υποστηρίζει ένα ευέλικτο µοντέλο πρόσβασης στη γνώση, παρέχοντας
τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αριθµητικά µεγαλύτερο κοινό από
αυτό που αντίστοιχα παραδοσιακά µοντέλα εκπαίδευσης µπορούν αποτελεσµατικά να
υποστηρίξουν. Η εκπαίδευση από απόσταση είναι µία µορφή ελεύθερης εκπαίδευσης
στην οποία δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι να βρίσκονται στον
ίδιο τόπο. Ο εκπαιδευτής επικοινωνεί µε τους εκπαιδευόµενους µε κάποιο µέσο
αµφίδροµης επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης. Η εκπαίδευση από απόσταση
ονοµάζεται και τηλε-επιµόρφωση ή τηλε-εκπαίδευση.
Υπάρχουν πολλές µορφές εκπαίδευσης από απόσταση. Κάποιες µορφές
κάνουν προσοµοίωση της διδασκαλίας που γίνεται µέσα στην τάξη µε πλήρη
επικοινωνία καθηγητών και µαθητών σε πραγµατικό χρόνο, ενώ άλλες µορφές
υποστηρίζουν την ανεξάρτητη µάθηση που κατευθύνεται από τον εκπαιδευόµενο. Η
µορφή ανεξάρτητης µάθησης µε ασύγχρονη επικοινωνία εφαρµόζεται στα
περισσότερα συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση. Στο παρελθόν υπήρχε
εκπαίδευση από απόσταση που γινόταν κυρίως δια αλληλογραφίας. Για τον ίδιο
σκοπό οι εκπαιδευτές χρησιµοποιούσαν κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες που
αποστέλλονταν ταχυδροµικά στους εκπαιδευόµενους. Επίσης γινόταν και χρήση
καναλιών της τηλεόρασης όπου παρουσιάζονταν σεµινάρια και κύκλοι µαθηµάτων µε
µορφή τηλεοπτικών εκποµπών. Όλα τα µέσα αυτά λέγονται µη αλληλεπιδραστικά
διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να απαντήσει άµεσα ο εκπαιδευόµενος.
Σήµερα έχουν αναπτυχθεί τα δίκτυα υπολογιστών που προσφέρουν πολλές
δυνατότητες αµφίδροµης επικοινωνίας και διευκολύνουν την εκπαίδευση από
απόσταση. Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται σε µορφή κειµένων, εικόνας και
ήχου µετατρέπονται σε ψηφιακή µορφή. Μέσω του δικτύου υπολογιστών ο
εκπαιδευτής µπορεί να αποστείλει τέτοιες πληροφορίες ψηφιακής µορφής στους
εκπαιδευόµενους

οι

οποίοι

βρίσκονται

σε

µακρινές

αποστάσεις

(http://www.go-online.gr)
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Μία ακόµα περιγραφή του όρου εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι και η
ακόλουθη: «Ο όρος εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πρωτογενή του µορφή
χρησιµοποιείται για να περιγράψει µία εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία ένα
σηµαντικό κοµµάτι της διδασκαλίας γίνεται από τον διδάσκοντα που βρίσκεται
µακριά από τον διδασκόµενο τόσο σε απόσταση όσο και σε χρόνο (Perraton, 1988)».
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται όταν
καθηγητής και ένας ή περισσότεροι µαθητές είναι αποκοµµένοι λόγω φυσικής
απόστασης και η τεχνολογία (φωνή, εικόνα, δεδοµένα και εκτύπωση), συχνά σε
συνδυασµό µε δια ζώσης επικοινωνία, χρησιµοποιείται για να γεφυρώσει το
εκπαιδευτικό χάσµα. Αυτοί οι τύποι προγραµµάτων µπορούν να παράσχουν στους
ενήλικες µια δεύτερη ευκαιρία σε κολεγιακή εκπαίδευση, να προσεγγίσουν αυτούς
που έχουν το µειονέκτηµα του περιορισµένου χρόνου, της απόστασης ή της
σωµατικής αναπηρίας και να εµπλουτίζει µε σύγχρονα δεδοµένα την βάση γνώσης
των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας τους.
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης από απόσταση, το οποίο και
την διαχωρίζει από τις άλλες εκπαιδευτικές µεθόδους, είναι ότι ο σπουδαστής
διδάσκεται και µαθαίνει χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή σε κάποια
αίθουσα διδασκαλίας. Παρότι ο σπουδαστής βρίσκεται αποµακρυσµένος από τον
καθηγητή του (τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο), συνεχίζει να εµψυχώνεται από
αυτόν µέσω κάποιας µορφής επικοινωνίας µαζί του. Ο σκοπός της επικοινωνίας
µεταξύ του σπουδαστή και του καθηγητή είναι η επίλυση των αποριών του, η
αξιολόγηση του σπουδαστή µέσω εργασιών που πρέπει να εκτελέσει αλλά επίσης και
η ενθάρρυνση του. Το τελευταίο επίσης αποτελεί πολύ σηµαντικό στοιχείο σε αυτού
του είδους την εκπαίδευση (Μακρίδου-Μπούσιου ∆., 2003). Ένα ακόµη
χαρακτηριστικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η διάρθρωση των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η διάρκειά τους µπορεί να είναι εξαµηνιαία, ή και
µεγαλύτερη, και να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα µαθήµατα των συµβατικών
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Μακρίδου-Μπούσιου ∆., 2003).

3.3 Ορισµός των Προσαρµοστικών Συστηµάτων Μάθησης
Το γεγονός ότι οι φοιτητές έχουν διαφορετικές ανάγκες, χαρακτηριστικά και
προτιµήσεις

καθιστά

αναγκαία

την

διαφορετική

αντιµετώπιση

τους

στην

εκπαιδευτική διαδικασία, την προσαρµογή δηλαδή της διδασκαλίας στα ιδιαίτερα
γνωρίσµατα τους (Brusilovsky, 2007, σελ. 263; De Bra, 2006, σελ. 3; Aragon κ.α.,
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2002, σελ. 233). Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει πλέον εφικτό, τουλάχιστον σε
ικανοποιητικό βαθµό, µε τα Προσαρµοστικά Συστήµατα Μάθησης (ΠΣΜ).
Τα συστήµατα αυτά έχουν την ικανότητα να υπακούουν σε ορισµένους
κανόνες, οι οποίοι καθορίζονται από το σχεδιαστή τους, σύµφωνα µε τους οποίους
µπορούν να παρέχουν εξατοµίκευση στους φοιτητές, να προσαρµόζουν δηλαδή την
διαδικασία µάθησης στον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει ευκολότερα και πιο ευχάριστα
ο φοιτητής. Έτσι, τα συστήµατα αυτά µπορούν να παρουσιάζουν διαφορετικές
πληροφορίες στους φοιτητές, αποκρύπτοντας κάθε φορά αυτές που κρίνονται ως
περιττές ή δεν είναι η κατάλληλη στιγµή να παρουσιαστούν. Επιπλέον, τα ΠΣΜ
δίνουν την δυνατότητα στον φοιτητή να έχει συνεχώς κοντά του έναν βοηθό που θα
του προτείνει εναλλακτικές οδούς στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάνοντας τον έτσι
να αισθάνεται µεγαλύτερη ασφάλεια µέσα στο πλήθος του διδακτικού υλικού που
καλείται να διδαχθεί.

Σχήµα 3.2 : Τυπική Αρχιτεκτονική ΠΣΜ

Domain
Model

Adaptation
Model

Interface

Student
Model

- Παρουσίαση
εξατοµικευµένου
υλικού
- Παρουσίαση
Τεστ
- Λήψη
απαντήσεων
µαθητών

Παροχή
στοιχείων από
µαθητές :
- Γνώσεις
- Μαθησιακό
στυλ
- Εµπειρίες
- Προτιµήσεις

Το Μοντέλο
µαθητή
αποθηκεύει το
χαρακτήρα
κάθε µαθητή
και τις
ιδιαιτερότητες
του

Αποθήκευση
υλικού :
- ιστοσελίδες
- µαθήµατα
- ενότητες
- σχέσεις
- σύνδεσµοι

Πηγή: Surjono & Maltby (2003), σελ. 446
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Τα ΠΣΜ πρέπει να διακρίνονται από ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως να
αποτελούνται από υλικό υπερκειµένου ή υπερµέσων (Domain Model), να
περιλαµβάνουν ένα µοντέλο µαθητή (Student Model) και να έχουν την ικανότητα να
προσαρµόζουν το παραπάνω υλικό υπερµέσων στο µοντέλο του µαθητή (Adaptation
Model). Με τον όρο ΠΣΜ λοιπόν, θα εννοούµε όλα τα συστήµατα υπερκειµένου και
υπερµέσων που χρησιµοποιούν ορισµένα χαρακτηριστικά των µαθητών για την
κατασκευή ενός µοντέλου µαθητή και εφαρµόζουν αυτό το µοντέλο για την
προσαρµογή των διαφόρων δυνατοτήτων του συστήµατος στις ανάγκες του µαθητή
(Brusilovsky, 1996, σελ. 93). Μια τυπική αρχιτεκτονική προσέγγιση ενός ΠΣΜ
µπορεί να παρατηρηθεί στο Σχήµα 3.2 (Surjono & Maltby, 2003).
Αρχικά στο Σχήµα 3.2 µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι σηµαντικό ρόλο στην
αρχιτεκτονική ενός ΠΣΜ κατέχει, το “domain model”, που αποθηκεύει το
εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στην διδασκαλία, αλλά και τους δεσµούς
που ενώνουν τις επιµέρους ενότητες του υλικού αυτού. Επίσης, µπορούµε να
διακρίνουµε το µοντέλο του µαθητή (student model), του οποίου ο ρόλος είναι να
διατηρεί ορισµένα στοιχεία για τον µαθητή (δηµογραφικά, προηγούµενες επιδόσεις,
κτλ.), αλλά παράλληλα αποτελεί και ένα µέσο καταγραφής των εκάστοτε κινήσεων
και επιλογών του µαθητή σε πραγµατικό χρόνο. Το κοµµάτι του µοντέλου του
µαθητή (student model ή πολλές φορές και user model) αποτελεί ένα από το
σηµαντικότερα τµήµατα των περιβαλλόντων εξατοµικευµένης µάθησης (Brusilovsky
& Millán, 2007, σελ. 5). Επιπλέον, βλέπουµε το µοντέλο εξατοµίκευσηςπροσαρµογής (adaptation model), του οποίου ο ρόλος είναι να καθορίζει, τι µπορεί να
εξατοµικευτεί, καθώς και πότε και πως µπορεί να εξατοµικευτεί. Στο µοντέλο αυτό
περιλαµβάνονται όλοι οι κανόνες και οι συνθήκες που καθορίζουν τον τρόπο µε τον
οποίο το σύστηµα θα προσαρµόζεται στον κάθε µαθητή χωριστά. Τέλος, διακρίνουµε
την διεπαφή (interface) του συστήµατος µε το χρήστη, που ουσιαστικά αποτελεί ένα
τρόπο µεταφοράς των προσαρµογών που έχει ετοιµάσει το σύστηµα για τον µαθητή.

3.4 Εξέλιξη των Προσαρµοστικών Συστηµάτων µάθησης
Η εξέλιξη των Προσαρµοστικών Συστηµάτων Μάθησης ξεκινάει περίπου το
1990, όµως τα σηµαντικότερα βήµατα για την ανάπτυξη και την διάδοση τους έγιναν
από το 1996 και έπειτα. Μέχρι τότε, οι προσπάθειες δηµιουργίας και ανάπτυξης
τέτοιων συστηµάτων αποτελούσε εργασία µεµονωµένων λιγοστών ερευνητικών
οµάδων. Ουσιαστικά από το 1996 και µετά, καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των
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ΠΣΜ, και προτάθηκαν τεχνικές και µέθοδοι για την δηµιουργία τους (Brusilovsky,
1996, σελ. 94), µε αποτέλεσµα να γνωρίσουν µοναδική ανάπτυξη, η οποία
συνεχίζεται ως και τις µέρες µας.
Πριν από το 1996, υπήρχαν Προσαρµοστικά Υπερµεσικά Συστήµατα
(Adaptive Hypermedia Systems) σε διάφορους τοµείς, µε δηµοφιλέστερο αυτό της
εκπαίδευσης (Brusilovsky, 2004, σελ. 21). Όλα τα συστήµατα εκείνη την περίοδο
παρουσίαζαν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως ένα τυπικό περιβάλλον
πλοήγησης στο διαδίκτυο, αλλά και ένα µοντέλο του µαθητή που βασίζονταν στον
τρόπο πλοήγησης του. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα υπερµεσικά συστήµατα στον
τοµέα της εκπαίδευσης γνώρισαν µεγάλη άνθιση. Γρήγορα οι ερευνητές, κατανόησαν
ότι οι τεχνικές που άρχισαν να αναπτύσσονται στα Προσαρµοστικά Συστήµατα
Υπερµέσων µπορούσαν να βρουν ευρεία εφαρµογή στον τοµέα της εκπαίδευσης, µε
την παροχή στους µαθητές, διδακτικού υλικού διαφορετικής δυσκολίας.
Τα ΠΣΜ αποτελούν ένα σχετικά νέο τοµέα έρευνας που µπορεί να βοηθήσει
την εκπαίδευση των µαθητών µέσω του διαδικτύου, προσαρµόζοντας το διδακτικό
υλικό και τον τρόπο παρουσίασης του, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις
προτιµήσεις τους. Μετά το 1996, άρχισαν πλέον να τυποποιούνται κάποιες
διαδικασίες και όλες οι νέες εκπαιδευτικές πλατφόρµες άρχισαν να ακολουθούν
συγκεκριµένο πλαίσιο κατασκευής, ενώ άλλες περιλαµβάνουν ακόµη και εργαλεία
συγγραφής µαθησιακού υλικού. Επίσης ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των
συστηµάτων µετά το 1996 αποτελούν οι διάφοροι τρόποι παροχής βοήθειας και
καθοδήγησης των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα γνωστότερα ΠΣΜ, πριν και µετά το
1996.
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Πίνακας 3.1: Λίστα Προσαρµοστικών Συστηµάτων Μάθησης

…..έως 1996

1997 - σήµερα

Anatom-Tutor [Beaumont, 1994]

ELM-ART [Weber & Specht, 1997]

C-Book [Kay & Kummerfeld, 1994]

Medtec [Eliot, 1997]

Clibbon [Clibbon, 1995]

AST [Specht, 1997]

ELM-ART [Brusilovsky, 1996]

Arthur [Gilbert & Han, 1999]

ISIS-Tutor [Bruslovsky &Pesin, 1995]

CAMELEON [Laroussi & Benahmed, 1998]

HyperTutor [Perez, 1995]

InterBook [Brusilovsky, 1998]

SYROS [Gonschorek & Herog, 1995]

KBS-Hyperbook [Henze, 1999]

Hypadapter [Bocker & Hohl, 1996]

AHA! [De Bra & Calvi]

HYPERCASE [Micarelli & Sciarrone, 1996]

SKILL [Neumann &Zirvas, 1998]
Multibook [Steinacker, 1999]
ART-Web [Weber, 1999]
MetaLinks [Murray, 1998]

Πηγή: Brusilovsky (2004)

Σε επόµενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου, πραγµατοποιείται µια αναλυτική
περιγραφή των σηµαντικότερων ΠΣΜ.

3.5 Χαρακτηριστικά των φοιτητών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
εξατοµίκευση της διδασκαλίας
Ένα σηµαντικό θέµα στα προσαρµοστικά συστήµατα µάθησης, είναι η
διερεύνηση των χαρακτηριστικών του φοιτητή, στα οποία το σύστηµα πρέπει να
παρέχει εξατοµίκευση (Wang & Kobsa, 2007, σελ. 160). ∆ηλαδή, ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του φοιτητή που πρέπει να εντοπιστούν, ώστε να προσαρµοστεί σε
αυτά η εκπαιδευτική διαδικασία. Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά στα οποία ένα
εκπαιδευτικό περιβάλλον µπορεί να παράσχει εξατοµίκευση είναι: οι στόχοι του
φοιτητή, το επίπεδο γνώσεων (Harackiewicz κ.α., 2002, σελ. 564; Brusilovsky, 1996,
σελ. 91), οι προηγούµενες εµπειρίες, οι προτιµήσεις (Brusilovsky, 1996, σελ. 91), τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µαθησιακό στυλ του φοιτητή (Surjono & Maltby,
2003, σελ. 448).
Οι στόχοι που θέτει ο φοιτητής, είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στην
εξατοµικευµένη εκπαίδευση (Brusilovsky & Millán, 2007, σελ. 11) και µάλιστα το
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ένα τρίτο των εκπαιδευτικών συστηµάτων, χρησιµοποιούν τους στόχους του φοιτητή
για την προσαρµογή της διδασκαλίας. Λέγοντας στόχους του φοιτητή, εννοούµε την
επίλυση ενός προβλήµατος, την κατανόηση µιας ενότητας, δηλαδή το επιθυµητό
αποτέλεσµα που θα προέλθει από την διδασκαλία. ∆εδοµένου ότι ο φοιτητής είναι
πιθανό να έχει πολλούς στόχους µε διαφορετικές προτεραιότητες, το σύστηµα
αναλαµβάνει να τους ταξινοµήσει και να διαµορφώσει τελικά την εκπαιδευτική
διαδικασία ανάλογα. Ο καθορισµός των στόχων µπορεί να γίνεται είτε από τον
καθηγητή του µαθήµατος, είτε από τον ίδιο τον φοιτητή (Haiyan κ.α., 2000, σελ.
250). Και στις δύο περιπτώσεις όµως, πολλοί φοιτητές µπορούν να επιτύχουν
διαφορετικούς στόχους στο ίδιο σύστηµα (Brusilovsky, 2002, σελ 156; Henze &
Nejdl, 1999 ).
Το επίπεδο γνώσεων του φοιτητή φαίνεται να είναι ένας από τους
σηµαντικότερους παράγοντες που χρησιµοποιούν τα προσαρµοστικά συστήµατα
µάθησης για την παροχή εξ’ ατοµικευµένης εκπαίδευσης (Henze & Nejdl, 1999;
Brusilovsky & Millán, 2007, σελ. 9). Το εκπαιδευτικό περιβάλλον καταγράφει αρχικά
τις υπάρχουσες γνώσεις του φοιτητή και στην συνέχεια καλείται να αναγνωρίσει
τυχόν αλλαγές στις γνώσεις του και να αντιδράσει ανάλογα ενηµερώνοντας το
µοντέλο του µαθητή - φοιτητή. Σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές χωρίζονται σε
κατηγορίες (αρχάριοι, µεσαίου επιπέδου, προχωρηµένοι) ανάλογα µε το επίπεδο
γνώσεων τους (Romero κ.α., 2002, σελ. 37). Οι προηγούµενες γνώσεις του φοιτητή
για ένα συγκεκριµένο θέµα, συνήθως παριστάνονται σε ένα ΠΣΜ µε ένα µοντέλο
επικάλυψης (Hypadapter, ELM-ART, HyperTutor) που βασίζεται σε ένα δοµηµένο
µοντέλο του κεντρικού θέµατος (subject domain). Το µοντέλο επικάλυψης (overlay
model) διατηρεί για κάθε επιµέρους ενότητα (domain concept) του κεντρικού θέµατος
έναν υπολογισµό της γνώσης που έχει αποκτήσει ο φοιτητής, και βασίζεται στην ιδέα
ότι η κατανόηση του κεντρικού θέµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την
κατανόηση των επιµέρους ενοτήτων. Τα µοντέλα επικάλυψης είναι δυναµικά και
ευέλικτα, όµως παρουσιάζουν το πρόβληµα της αρχικής τοποθέτησης των µαθητών
σε ένα γνωστικό επίπεδο.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των φοιτητών που λαµβάνεται υπόψη κατά τη
διαδικασία προσαρµογής της διδασκαλίας, είναι οι προηγούµενες εµπειρίες που αυτοί
έχουν σχετικά µε το αντικείµενο που πρόκειται να διδαχθούν, η προηγούµενη
ενασχόληση µε το αντικείµενο, αλλά και οι απόψεις του φοιτητή σχετικά µε το θέµα
της διδασκαλίας. Παράλληλα, οι εµπειρίες του φοιτητή αναφέρονται στον βαθµό
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εξοικείωσης του φοιτητή στην πλοήγηση σε εφαρµογές υπερµέσων, αλλά και σε όλες
τις πληροφορίες που έχουν σχέση µε το θέµα που πρόκειται να παρακολουθήσει και
είχε εµπειρίες προηγουµένως χωρίς την χρήση υπερµέσων (Brusilovsky & Millán,
2007, σελ. 15).
Σηµαντικό ρόλο στην προσαρµοστική εκπαίδευση φαίνεται να κατέχουν και
οι διάφορες προτιµήσεις του φοιτητή σχετικά µε την επιλογή ορισµένων κόµβων
έναντι κάποιων άλλων, την επιλογή συγκεκριµένων σελίδων για προβολή, την
επιλογή ορισµένων συνδέσµων έναντι κάποιων άλλων. Επίσης, οι προτιµήσεις σε
χρώµατα, ο γενικότερος τρόπος παρουσίασης µιας ιστοσελίδας, αλλά και διάφορα
προσωπικά στοιχεία (φύλο, κοινωνική θέση, κτλ.) είναι παράγοντες που µπορούν να
ληφθούν υπόψη σε

ένα

προσαρµοστικό

περιβάλλον.

Όλα τα

χαρακτηριστικά συνθέτουν το µοντέλο µαθητή - φοιτητή.

παραπάνω

Το µοντέλο αυτό

χρησιµοποιείται προκειµένου να επιτευχθεί µία αποτίµηση για το επίπεδο γνώσεων
κάποιου φοιτητή, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να κάνει υποθέσεις για την
αντιληπτική ικανότητα του ίδιου ατόµου (Brusilovsky & Millán, 2007, σελ. 16).
Ορισµένα στοιχεία – µεταβλητές που θα µπορούσαν να συνθέσουν το µοντέλο ενός
µαθητή φαίνεται στο Σχήµα 3.3.

Σχήµα 3.3 : Στοιχεία ενός µοντέλου µαθητή - φοιτητή (student model)
Μοντέλο Μαθητή - Φοιτητή

Γνωστικό επίπεδο
Αδύναµος

Μαθησιακό στυλ
Ανταγωνιστικός

Εµπειρίες
Έµπειρος

Προτιµήσεις
Στόχοι

Μέτριος

Συνεργατικός

Άπειρος

Γραµµατοσειρά

Πολύ Καλός

Αδιάφορος

Χρώµατα

Συµµετοχικός

Μέθοδος

Ανεξάρτητος

Παρουσίασης

Εξαρτηµένος

Πηγή: Surjono & Maltby (2003), σελ. 447

Επιπλέον, πολύ σηµαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται να
καταλαµβάνει το µαθησιακό στυλ που χαρακτηρίζει κάθε φοιτητή. Είναι αρκετά
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δύσκολο να διαπιστώσει κάποιος µε σιγουριά τον καλύτερο τρόπο µε τον οποίο
µαθαίνει ένας φοιτητής. Ωστόσο έχουν δηµιουργηθεί ερωτηµατολόγια (όπως είδαµε
και παραπάνω) µε τα οποία µπορούµε να προσεγγίσουµε το στυλ µάθησης ενός
µαθητή. Έτσι ένας φοιτητής µπορεί να χαρακτηριστεί ανταγωνιστικός, συνεργατικός,
ανεξάρτητος, αδιάφορος, κτλ., και το εκπαιδευτικό περιβάλλον να του προσφέρει
διδακτικό υλικό κατάλληλα διαµορφωµένο µε τον τρόπο που αυτός µαθαίνει
αποδοτικότερα.
Τέλος µια νέα πρόταση προσαρµοστικότητας, αναφέρεται στο υπολογιστικό
περιβάλλον που χρησιµοποιεί ο φοιτητής. Πιο συγκεκριµένα οι αποφάσεις για το
διδακτικό υλικό (εικόνες, κείµενο, βίντεο) που θα δοθεί στο µαθητή εξαρτώνται από
το υλικό, το λογισµικό, την ταχύτητα του δικτύου και το λειτουργικό σύστηµα που
διαθέτει ο φοιτητής.

3.6 Μέθοδοι και τεχνικές εξατοµίκευσης στα ΠΣΜ
Το πρώτο µέληµα σε ένα ΠΣΜ, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, είναι η
καταγραφή και ο καθορισµός των στοιχείων εκείνων του φοιτητή που κατέχουν
σηµαντικό ρόλο στην πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και µπορούν να
επηρεάσουν την επιτυχία ή αποτυχία του σε µια διδακτική ενότητα ή σε ένα
ολόκληρο µάθηµα. Στην συνέχεια, είναι πολύ βασικό να µελετηθεί και να καθοριστεί
ο τρόπος µε τον οποίο το σύστηµα θα παρέχει εξατοµίκευση. Με ποιον τρόπο
δηλαδή, το σύστηµα θα αναδιαµορφώνει την εκπαιδευτική διαδικασία και θα την
προσαρµόζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φοιτητή.
Ένας τρόπος παροχής εξατοµικευµένης εκπαίδευσης είναι µε την κατάλληλη
διαµόρφωση και προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού (adaptive presentation –
content adaptation) στις εκάστοτε ανάγκες και στα ιδιαίτερα γνωρίσµατα των
µαθητών (De Bra κ.α., 2003, σελ. 82). Το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να διαµορφωθεί
µε τέτοιο τρόπο, ώστε σε έναν αρχάριο φοιτητή (σχετικά µε το θέµα που θα διδαχθεί)
να παρέχεται υλικό µε πολλές λεπτοµέρειες και διευκρινήσεις (additional
explanations), αλλά και πολλά παραδείγµατα, ενώ σε έναν προχωρηµένου επιπέδου
φοιτητή µε γνωστικό υπόβαθρο στο αντικείµενο διδασκαλίας, να παρουσιάζονται
µόνο οι βασικές πληροφορίες για την κατανόηση του θέµατος και λιγότερα
παραδείγµατα (Brusilovsky, 1996, σελ. 92; Wu. κ.α., 1998, σελ. 79). Το εκπαιδευτικό
υλικό, θα µπορούσε να διαχωριστεί περαιτέρω σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε
τον στυλ µάθησης του φοιτητή. Έτσι το υλικό µπορεί να διαµορφωθεί κατάλληλα για
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την εκπαίδευση φοιτητών που είναι ανταγωνιστικοί, συνεργατικοί, που τους αρέσει
να µαθαίνουν µε παραδείγµατα, που προτιµούν τα σχήµατα και τα διαγράµµατα ή
είναι ακουστικοί τύποι (adaptive multimedia presentation). Το αποτέλεσµα της
µεθόδου αυτής είναι η καλύτερη δυνατή προσαρµογή του υλικού στις ανάγκες και τις
προτιµήσεις των φοιτητών, ώστε η διδασκαλία να καταστεί πιο ευχάριστη και να
αποµακρυνθούν διάφορα στοιχεία (dimming fragments) που δεν ταιριάζουν στα
χαρακτηριστικά των φοιτητών ή δεν είναι έτοιµοι να τα διδαχθούν (Brusilovsky,
1996, σελ. 93).

Σχήµα 3.4 : Τεχνικές παροχής εξατοµίκευσης

Πηγή: Brusilovsky P. (2001), σελ. 100

Μια άλλη τεχνική προσαρµογής της διδασκαλίας στα χαρακτηριστικά των
µαθητών είναι η υποστήριξη εξατοµικευµένη πλοήγησης (adaptive navigation support
– Σχήµα 3.4). Η ιδέα της τεχνικής αυτής είναι να παρέχεται σε όλη τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, βοήθεια στο φοιτητή (direct guidance), ώστε να επιλέγει
την κατάλληλη πορεία στην διδασκαλία, τους κατάλληλους συνδέσµους και σελίδες
για προβολή, που είναι σύµφωνα µε το ατοµικό του µοντέλο µάθησης (Brusilovsky,
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2007, σελ. 266; De Bra κ.α., 2005, σελ. 4). Το σύστηµα µπορεί να καθορίζει της
πορεία της διδασκαλίας παρουσιάζοντας µόνο εκείνους τους συνδέσµους και σελίδες
που συµφωνούν µε το µοντέλο του µαθητή (adaptive link hiding – annotation) ή
µπορεί να αφήνει στο φοιτητή να επιλέξει το υλικό που θα διδαχθεί προτείνοντας
όµως ποιο είναι το καταλληλότερο σε κάθε στιγµή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(Brusilovsky κ.α., 2006, σελ. 54 ; Farzan & Brusilovsky, 2006, σελ. 2797; Weber &
Brusilovsky, 2001, σελ. 101; Wu. κ.α., 1998, σελ. 83). Η τεχνική αυτή χρησιµοποιεί
διάφορους τρόπους για να επιτύχει τον επιθυµητό σκοπό. Μπορούν να
χρησιµοποιηθούν διάφορα µενού ή λίστες για να επιλεγεί το κατάλληλο κάθε φορά
υλικό. Είναι δυνατή η χρήση ενός κειµένου µε τα περιεχόµενα της διδασκαλίας και
διάφορους συνδέσµους ή ακόµη και ένας γραφικός τρόπος αναπαράστασης (map
adaptation) της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε της χρήση βελών που δείχνουν την
προτεινόµενη πορεία για την επίτευξη των στόχων και την απόκτηση της γνώσης. Με
τον τελευταίο τρόπο µπορεί να φανεί, ποια ενότητα πρέπει να διδαχθεί αναγκαία
πρώτα για να προχωρήσει ο φοιτητής σε κάποια άλλη (prerequisite nodes),
υποδεικνύοντας έτσι στο φοιτητή την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει στο πλήθος
των συνδέσµων που πιθανότητα υπάρχουν (Brusilovsky, 1996, σελ. 96).
Άλλες τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παροχή
προσαρµοστικότητας σε ένα σύστηµα µάθησης είναι (Wu. κ.α., 1998, σελ. 84):
 Ανάπτυξη κειµένου (stretchtext) : η οποία χρησιµοποιείται κυρίως όταν
θέλουµε να παρουσιάσουµε περισσότερες λεπτοµέρειες για ένα αντικείµενο.
Χρησιµοποιείται για παράδειγµα τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού
επάνω σε µία λέξη, και αυτοµάτως εµφανίζονται λεπτοµέρειες σχετικά µε
την έννοια αυτής της λέξης.
 Υποστήριξη προσανατολισµού (orientation support): σύµφωνα µε αυτή τη
µέθοδο, το σύστηµα παρουσιάζει στον χρήστη µε γραφικό τρόπο την δοµή οργάνωση του διαδικτυακού χώρου στον οποίο πλοηγείται, σηµατοδοτεί την
θέση στην οποία βρίσκεται την συγκεκριµένη χρονική στιγµή, και σηµειώνει
τις ιστοσελίδες τις οποίες έχει ήδη επισκεφτεί.
 Απενεργοποίηση συνδέσµου (link disabling) : Η τεχνική αυτή βασίζεται
στην ιδέα της απενεργοποίησης της λειτουργία ενός συνδέσµου. Για
παράδειγµα αν υπάρχει µια λέξη-σύνδεσµος, τότε σύµφωνα µε την µέθοδο
αυτή απενεργοποιείται ο σύνδεσµος και παραµένει µόνο η λέξη.
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 ∆ιαγραφή συνδέσµου (link removal) : Η βασική ιδέα της τεχνικής αυτής
είναι να διαγραφούν τελείως οι σύνδεσµοι και οι λέξεις που δεν είναι
απαραίτητες (µη σχετικοί – µη έτοιµοι για ανάγνωση) να χρησιµοποιηθούν
από τον φοιτητή (De Bra κ.α., 2005, σελ. 6).
3.7 Τεχνικές Οργάνωσης του διδακτικού υλικού
Ένα πολύ σηµαντικό θέµα που προκύπτει κατά το σχεδιασµό ενός ΠΣΜ είναι
ο τρόπος που θα συνδεθεί το εκπαιδευτικό υλικό και οι κανόνες που θα εφαρµοστούν
για να καθορίσουν την σειρά παρουσίασης των διαφόρων ενοτήτων.
Αρχικά, πρέπει να αποφασιστεί, αν σε κάθε διδακτική ενότητα θα αντιστοιχεί
ένα µόνο αρχείο, µία µόνο σελίδα εκπαιδευτικού υλικού (Σχήµα 3.5), ή µπορεί να
υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία µε σχετικό υλικό για αυτήν την ενότητα
(Σχήµα 3.6). Φυσικά, η οργάνωση του συστήµατος µε αντιστοιχία ενός αρχείου ή
µιας σελίδας σε µια ενότητα (single concept indexing) αποτελεί ευκολότερη
διαδικασία και χρησιµοποιείται από αρκετά ΠΣΜ (Brusilovsky, 2003, σελ. 378).
Αντίθετα η οργάνωση του συστήµατος µε τον δεύτερο τρόπο, παρέχοντας δηλαδή την
δυνατότητα να αντιστοιχηθούν πολλά αρχεία ή ιστοσελίδες υλικού σε µια διδακτική
ενότητα (multi-concept indexing) είναι σίγουρα πολυπλοκότερη διαδικασία, αλλά
προσάπτει µια δυναµικότητα και ευελιξία στο σύστηµα (Brusilovsky, 2003, σελ.
379). Στο Σχήµα 3.6 φαίνεται, αυτός ο τελευταίος τρόπος οργάνωσης του συστήµατος
και µπορούµε να παρατηρήσουµε επιπλέον, ότι συνδεσιµότητα δεν είναι απαραίτητο
να υπάρχει µόνο µεταξύ των ενοτήτων, αλλά και των αρχείων ή σελίδων υλικού.
Σχήµα 3.5: ∆είκτης απλών εννοιών (Single concept indexing)

Ενότητα 2
Ενότητα 1

Ενότητα Ν

Ενότητα Κ

Πηγή: Brusilovsky (2003), σελ. 382
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Σχήµα 3.6: ∆είκτης εννοιών µε πολλές αναπαραστάσεις (multi - concept page indexing)
Ενότητες

Υλικό

= Κόµβοι / Ενότητες

= σελίδες/ αρχεία υλικού

Πηγή: Brusilovsky (2003), σελ. 383

Η δηµοφιλέστερη τεχνική σχεδίασης πολύ-θεµατικών δεικτών (multi-concept
indexing) είναι αυτή της χρήσης σελιδοδεικτών (page indexing - Brusilovsky, 2003,
σελ. 385). Με αυτή τη µέθοδο µια σελίδα υπερµέσων (κόµβος) χρησιµοποιεί
συνδέσµους που οδηγούν σε σχετικό περιεχόµενο µε το θέµα που περιγράφει η
σελίδα. Οι σύνδεσµοι αυτοί όµως µπορεί να παρουσιάζονται µόνο όταν ο φοιτητής
έχει ικανοποιήσει κάποια κριτήρια, π.χ. έχει αποκτήσει κάποιες απαραίτητες γνώσεις
σχετικές µε το θέµα προηγουµένως. Επίσης, µε τη µέθοδο αυτή µπορούν να
δηµιουργηθούν και να χρησιµοποιηθούν ορισµένοι δείκτες που παρουσιάζουν το
βαθµό που ο µαθητής έχει κατανοήσει µια ενότητα.
Η ακριβέστερη τεχνική σχεδίασης πολύ-θεµατικών δεικτών, αν και όχι τόσο
δηµοφιλής, είναι τα πλαίσια µε δείκτες (fragment indexing). Η µέθοδος αυτή
στηρίζεται στον τεµαχισµό του υλικού που περιλαµβάνει µια ιστοσελίδα ή ένα αρχείο
και τη σύνδεση αυτών των τµηµάτων υλικού µε σχετικές ενότητες (πλαίσια) για το
θέµα που περιγράφουν. Φυσικά τα τεµαχισµένα τµήµατα του υλικού από µια
ιστοσελίδα µπορούν να συνδέονται µε ένα ή και περισσότερα σχετικά αρχεία υλικού,
όπως και στην περίπτωση των σελιδοδεικτών (page indexing). Το πλεονέκτηµα αυτής
της µεθόδου, είναι ότι µε τον περαιτέρω διαχωρισµό του υλικού που περιλαµβάνει
µια ιστοσελίδα, επιτυγχάνεται µια λεπτοµερέστερη και ακριβέστερη επεξήγηση
διαφόρων εννοιών, αφού ο φοιτητής ανάλογα µε το γνωστικό του επίπεδο δεν έχει
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πρόσβαση σε όλο το υλικό της ενότητας που πρόκειται να διδαχθεί, αλλά µόνο σε
εκείνα τα τµήµατα της ιστοσελίδας που το σύστηµα θεωρεί αναγκαία κάθε χρονική
στιγµή (Brusilovsky, 2003, σελ. 394).
Σχήµα 3.7: Πλαίσιο µε δείκτες (Fragment indexing)
Θεµατικές Ενότητες
Ενότητα 1

Σελίδα / Αρχείο

Ενότητα 2
Fragment 1

Ενότητα Ν

Fragment 2

Fragment N
Ενότητα Κ
Πηγή: Brusilovsky (2003), σελ. 394

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µια µέθοδος δεν αποκλείει την άλλη, αλλά πολλές
φορές είναι δυνατός ο συνδυασµός των δύο παραπάνω µεθόδων για την παρουσίαση
του διδακτικού υλικού ενός µαθήµατος. Τέλος ένα άλλο πολύ σηµαντικό ζήτηµα, που
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασµό ενός ΠΣΜ, είναι ο καθορισµός της δοµής
και των συνδέσεων µεταξύ του διδακτικού υλικού. Η σύνδεση των σελίδων ή των
αρχείων του υλικού ενός µαθήµατος αποτελούν ουσιαστικά κάτι ανάλογο µε την
τοπολογία των δικτύων.
Στο συγκεκριµένο θέµα, προσφέρονται δύο επιλογές για την σύνδεση του
υλικού ενός µαθήµατος (Brusilovsky, 2003, σελ. 381). Από την µια πλευρά, υπάρχει
αδόµητη προσέγγιση (unstructured approach) σύνδεσης των ιστοσελίδων, όπου κάθε
ιστοσελίδα µπορεί να συνδεθεί µε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα µέσω των
συνδέσµων (links). Αυτή η τακτική όµως µπορεί πολλές φορές να προκαλέσει
προβλήµατα πλοήγησης στους µαθητές, οι οποίοι αρχίζουν να αισθάνονται ότι έχουν
χαθεί στην πληθώρα των κόµβων και των συνδέσµων, µε κίνδυνο αρκετές φορές να
αποπροσανατολιστούν από τους διδακτικούς στόχους και το θέµα της διδασκαλίας
(Σχήµα 3.8 : αριστερή εικόνα). Από την άλλη πλευρά υπάρχει η ιεραρχική
προσέγγιση (hierarchical approach), όπου πλέον το διδακτικό υλικό χαρακτηρίζεται
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από τον ιεραρχικό διαχωρισµό σε κεφάλαια, ενότητες και υπο-ενότητες. Φυσικά, η
τελευταία µέθοδος προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια και ευελιξία στην πλοήγηση των
χρηστών και εξασφαλίζει την απόλυτη οργάνωση του διδακτικού υλικού (Σχήµα 3.8 :
δεξιά εικόνα).
Σχήµα 3.8: αδόµητη οργάνωση (αριστερά) – ιεραρχική οργάνωση (δεξιά)

Πηγή: Brusilovsky (2003), σελ. 381

3.8 Μορφές εξατοµίκευσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
Τα συστήµατα που παρέχουν εξατοµικευµένη µάθηση δηµιουργούν µοντέλα
µε τους στόχους, τις προτιµήσεις και τις γνώσεις που έχουν οι χρήστες και
χρησιµοποιούν αυτές τις πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας για να προσαρµόσουν την διδασκαλία στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Τα
εκπαιδευτικά αυτά περιβάλλοντα µπορούµε να τα διαχωρίσουµε σε ορισµένες
κατηγορίες ανάλογα µε τον βαθµό εξατοµίκευσης που προσφέρουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Τα περιβάλλοντα τα οποία υποστηρίζουν «εξατοµικευµένη αλληλεπίδραση»
(adaptive interaction), επικεντρώνονται σε ιδιαιτερότητες που µπορεί να προσφέρει
το σύστηµα εκπαίδευσης κυρίως στον τοµέα της διεπαφής µε τον χρήστη. Τέτοια
περιβάλλοντα περιορίζονται στην χρησιµοποίηση διαφορετικού γραφικού ενδιάµεσου
για κάθε χρήστη, διαφορετικών χρωµάτων και γραµµατοσειρών, αλλά και
διαφορετικό τρόπο στην σύνταξη και στη διατύπωση διαφόρων εργασιών, χωρίς να
τροποποιούν καθόλου το υλικό της διδασκαλίας (Paramythis & Reisinger, 2004, σελ.
181).
Η κατηγορία των συστηµάτων εκπαίδευσης «εξατοµικευµένης µετάδοσης
διδακτικού υλικού» (adaptive course delivery) αποβλέπει στην µεταφορά του
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καταλληλότερου υλικού για τον µαθητή, σύµφωνα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
προτιµήσεις που αυτός έχει διατυπώσει. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τέτοιων
συστηµάτων µάθησης είναι η δυναµική επιλογή υλικού διδασκαλίας και η δυναµική
υποστήριξη στον τρόπο πλοήγησης του φοιτητή ώστε αυτός να επιλέξει τους
καταλληλότερους κόµβους για προβολή (Papanikolaou κ.α., 2006, σελ. 359;
Paramythis & Reisinger, 2004, σελ. 186).
Τα περιβάλλοντα που στηρίζονται στην αναζήτηση και ανακάλυψη του
υλικού και στην εφαρµογής της µάθησης (content discovery and assembly)
αναφέρονται σε τεχνικές που χρησιµοποιούνται για εύρεση διδακτικού υλικού από
διάφορες πηγές. Στόχος αυτών των συστηµάτων είναι να ενεργοποιήσουν τους
φοιτητές και να τους καταστήσουν πιο δραστήριους στην εκπαιδευτική διαδικασία
(Meccawy κ.α., 2007, σελ. 6315; Paramythis & Reisinger, 2004, σελ. 187).
Τέλος, τα Συνεργατικά Συστήµατα Μάθησης (adaptive collaboration),
προσβλέπουν στην απόκτηση της γνώσης µέσω της συνεργασίας των φοιτητών.
∆υναµικές τεχνικές, χρησιµοποιούνται σε αυτή την περίπτωση, για να προαχθεί η
επικοινωνία των φοιτητών µε κοινές προτιµήσεις και ενδιαφέροντα. Τα συστήµατα
αυτά θέλουν να τονίσουν την αξία της επικοινωνίας και της συνεργατικής µάθησης
και να οργανώσουν τους φοιτητές σε κοινότητες µάθησης (Paramythis & Reisinger,
2004, σελ. 191).

3.9 Προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αυτόµατης µοντελοποίησης
των φοιτητών
Κατά την διαδικασία της κατασκευής του µοντέλου του µαθητή - φοιτητή από
ένα προσαρµοστικό σύστηµα εκπαίδευσης προκύπτουν ορισµένα προβλήµατα, που
καταστούν δυσκολότερη την προσπάθεια κατασκευής µιας ολοκληρωµένης και
αποδοτικής εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής λύσης.
Το βασικότερο πρόβληµα είναι ότι η κατασκευή του µοντέλου του µαθητή δεν
είναι πάντα απόλυτα αξιόπιστη. Λάθη µπορούν να προκύψουν τόσο κατά τη
διαδικασία κατασκευής ενός µοντέλου για τον φοιτητή όσο και κατά την προσπάθεια
εφαρµογής µιας τεχνικής εξατοµίκευσης στο µοντέλο του φοιτητή. Επιπλέον,
ορισµένα στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του µοντέλου του φοιτητή,
όπως εµπειρίες και προτιµήσεις πρέπει να δοθούν στο σύστηµα απ’ ευθείας από το
φοιτητή, γεγονός που κρύβει κινδύνους παροχής λανθασµένων στοιχείων.
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∆ιάφορα στοιχεία, που θεωρητικά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την
εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, όπως οι σελίδες που έχει επισκεφθεί ένας
φοιτητής και ο χρόνος που παρέµεινε σε αυτές, δεν µπορούν να αποτελέσουν
αξιόπιστες πηγές για την κατασκευή ή την ενηµέρωση του µοντέλου του µαθητή
(Brusilovsky, 1996, σελ. 103). Ορισµένα προσαρµοστικά συστήµατα µάθησης
(Hyperflex, Isis-Tutor) χρησιµοποιούν τις παραπάνω µεταβλητές για την ενηµέρωση
του µοντέλου του µαθητή, όµως κανένας δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι ο χρήστης που
επισκέφθηκε µια σελίδα ή άνοιξε ένα αρχείο την έχει µελετήσει κιόλας. Οµοίως, ο
χρόνος που παρέµεινε ένας χρήστης σε µια ιστοσελίδα µπορεί να είναι πλασµατικός,
διότι δεν είναι απαραίτητο να έχει αφιερώσει όλο αυτό το χρόνο στην επεξεργασία
του υλικού της σελίδας, αλλά παράλληλα µπορεί να ασχολείται και µε κάτι άλλο.
Προβλήµατα, όµως µπορούν να δηµιουργηθούν και κατά την πλοήγηση του
φοιτητή στην πληθώρα συνδέσµων και σελίδων υλικού που του παρέχονται. Εάν δεν
έχουν εφαρµοστεί αποτελεσµατικές τεχνικές πλοήγησης και παράλληλα δεν
παρέχεται στο φοιτητή κάποια επιπλέον βοήθεια για τη διαδροµή που πρέπει να
ακολουθήσει, ώστε να πραγµατοποιήσει τους στόχους του, υπάρχει περίπτωση να
αποπροσανατολισθεί και να ακολουθήσει άλλες εναλλακτικές οδούς µάθησης, µη
ενδεδειγµένες. Κάτι τέτοιο µπορεί να συµβεί, παρέχοντας στον χρήστη τη δυνατότητα
να επιλέξει συνδέσµους που δεν είναι και τόσο σχετικοί µε το αντικείµενο που µπορεί
να µελετά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή (Miskelly, 1998, σελ. 91).
Κατά συνέπεια, οι παραπάνω παράγοντες δεν µπορούν από µόνοι τους να
αποτελέσουν αξιόπιστες πηγές και να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή µοντέλων
µάθησης.

3.10 Μοντέλα εξατοµικευµένης µάθησης
Ένα από τα σηµαντικότερα µοντέλα εξατοµικευµένης µάθησης που έχουν
παρουσιαστεί στην βιβλιογραφία είναι το Μοντέλο Επικάλυψης Μαθητή (Overlay
Student Model). Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, για κάθε ενότητα ενός γνωστικού
αντικειµένου διατηρούνται ορισµένα στοιχεία, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν έναν
υπολογισµό του γνωστικού επιπέδου του µαθητή (Brusilovsky, 2001, σελ. 103).
Μάλιστα ενώ ορισµένα ΠΣΜ χρησιµοποιούν την κλασσική µορφή του µοντέλου
επικάλυψης, η πλειονότητα των νέων συστηµάτων χρησιµοποιεί ένα σταθµισµένο
µοντέλο επικάλυψης, το οποίο διαχωρίζει τα επίπεδα γνώσεων των µαθητών
χρησιµοποιώντας ορισµένες ποσοτικές (βαθµολογία από το 1 έως το 100) και
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ποιοτικές (αδύναµος- µέτριος- καλός) τιµές. Το επίπεδο γνώσεων ενός µαθητή
(student knowledge) στο µοντέλο επικάλυψης αναπαρίσταται ως τµήµα της γνώσης
των ειδικών (experts knowledge) επί του θέµατος που θα διδαχθεί. Ο µαθητής
αυξάνει την γνώση του µε την διδασκαλία, αλλά δεν µπορεί να µάθει κάτι
διαφορετικό ή κάτι περισσότερο από τις γνώσεις των ειδικών (Carr & Goldstein,
1977, σελ. 14 – βλ. Σχ. 3.9).
Σχήµα 3.9: Μοντέλο Επικάλυψης Μαθητή (Overlay Student Model)

Πηγή: http://www.cs.mdx.ac.uk/staffpages/serengul/Overlay.student.models.htm

Σχήµα 3.10: ∆ιαφορικό Μοντέλο Μαθητή (Differential Student Model)

Πηγή: http://www.cs.mdx.ac.uk/staffpages/serengul/Differential.student.models.htm
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Το ∆ιαφορικό Μοντέλο Μαθητή (Differential Model – βλ. Σχ. 3.10), οµοίως
µε το µοντέλο επικάλυψης, στηρίζεται στη θεωρία ότι ο µαθητής δεν µπορεί να
αποκτήσει περισσότερες γνώσεις από τον ειδικό. Όµως, σύµφωνα µε το διαφορικό
µοντέλο, το αντικείµενο που θα διδαχθεί ένας µαθητής, δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι
θα κατανοηθεί από αυτόν, ώστε οι γνώσεις του να εξισωθούν κάποια στιγµή µε αυτές
του ειδικού. Έτσι στο διαφορικό µοντέλο δεν θεωρείται ότι η διαφοροποίηση των
γνώσεων του ειδικού µε τον µαθητή είναι ανεπιθύµητη και δεν είναι υποχρεωτική η
απόλυτη ταύτιση των γνώσεων τους, σε αντίθεση µε το µοντέλο επικάλυψης, όπου οι
γνώσεις του µαθητή επεκτείνονται απαραίτητα µέχρις ότου να εξισωθεί µε τις
γνώσεις του ειδικού.
Το Μοντέλο ∆ιαταραχής (Perturbation Model) που φαίνεται στο Σχ. 3.11,
αποτελεί ένα συνδυασµό του µοντέλου επικάλυψης και των γνώσεων που πιθανόν να
αποκτήσει ο µαθητής πέρα από το όριο γνώσεων των ειδικών. Από τη µια,
περιλαµβάνει µέρος των γνώσεων των ειδικών που µπορεί να κατακτήσει ο µαθητής,
και από την άλλη παρουσιάζει και ορισµένες απορίες, που µπορεί να διατυπώσει ο
µαθητής και να αναζητήσει απάντηση-λύση, οι οποίες είναι εκτός ορίων γνωστικού
επιπέδου του ειδικού και δεν µπορούν να απαντηθούν από αυτόν.

Σχήµα 3.11: Μαθητικό Μοντέλο ∆ιαταραχής (Perturbation Student Model)

Πηγή: http://www.cs.mdx.ac.uk/staffpages/serengul/Perturbation.student.models.htm

Το OLAE (On-Line Assessment of Expertise – Άµεση Έλεγχος Γνωστικού
Πεδίου) είναι ένα µοντέλο που συλλέγει στοιχεία από µαθητές που διδάσκονται
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εισαγωγική φυσική και ειδικότερα τους βασικούς νόµους της φυσικής. Στόχος του
µοντέλου αυτού είναι να µπορεί να υπολογίζει την πιθανότητα να γνωρίζει ο µαθητής
ορισµένους βασικούς κανόνες φυσικής που υπάρχουν σε µια βάση δεδοµένων υλικού.
Η κύρια δυσκολία σε αυτό το µοντέλο είναι ότι, ένα πρόβληµα φυσικής µπορεί να
έχει πολλούς τρόπους λύσης ή ένας µαθητής να διατυπώσει µια λύση η οποία δεν
υπάρχει στην βάση δεδοµένων του µοντέλου, οπότε το σύστηµα αδυνατεί να
ανταποκριθεί µε αξιόπιστα στοιχεία και προβλέψεις - υποθέσεις. Τη λύση στο
παραπάνω πρόβληµα δίνει ένα δίκτυο πεποιθήσεων (Bayesian network) που
χρησιµοποιείται, το οποίο όχι µόνο επιτρέπει την ιεράρχηση των υποθέσεων, αλλά
συνεκτιµά και την επιρροή προηγούµενων γνώσεων σε σχετικά θέµατα (Martin &
VanLehn, 1995, σελ. 584). Ένα επιπλέον µειονέκτηµα που παρουσιάζει το µοντέλο
OLAE, είναι ότι αρχίζει την αξιολόγηση του µαθητή, όταν αυτός έχει τελειώσει µε
την επίλυση ενός προβλήµατος.
Μια καλύτερη προσέγγιση µε βάση την λογική του OLAE και την κατασκευή
ενός δικτύου πεποιθήσεων αποτελεί το µοντέλο POLA (Probabilistic On-Line
Assessment – Άµεσος Έλεγχος Γνωστικού Πεδίου µε Πιθανότητες). Σύµφωνα µε το
µοντέλο αυτό ο έλεγχος των ενεργειών ενός µαθητή θα πρέπει να πραγµατοποιείται
την χρονική στιγµή που αυτός τις εκτελεί, ώστε να υπάρχει ταχύτερη αντιµετώπιση
των λαθών. Ακόµη και αν υπάρχουν πολλαπλές επιλογές για την λύση ενός
προβλήµατος, το µοντέλο µπορεί να παράγει λογικές προβλέψεις για την λύση που
ακολουθεί ο µαθητής σε ένα πρόβληµα (Conati κ.α., 1997, σελ. 242). Το µοντέλο
POLA αποτελεί ουσιαστικά µια βελτίωση του µοντέλο OLAE, χρησιµοποιώντας
όµως ένα πολυπλοκότερο δίκτυο πεποιθήσεων µε περισσότερους κανόνες.

3.11 Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Ιστού Ασύγχρονης Μάθησης

3.11.1 Compus
Ένα πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιβάλλον ιστού για την παροχή
ασύγχρονης µάθησης αποτελεί το Compus (http://compus.uom.gr), το οποίο
λειτουργεί αποκλειστικά για την ακαδηµαϊκή κοινότητα του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.). Το Compus στηρίζεται στο λογισµικό ανοικτού κώδικα
«Classroom Online» (http://www.claroline.net/), το οποίο απετέλεσε τη βάση πάνω
στην οποία δοµήθηκε η πλατφόρµα «Compus», µε την προσθήκη πολλών νέων
χαρακτηριστικών (LDAP Authentication Schema, µηχανισµός δηµιουργίας χρηστών,
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ανανεωµένο γραφικό περιβάλλον, πλήρης εξελληνισµός, προσθήκη νέων εργαλείων
διαχείρισης κλπ). Αυτή τη στιγµή η πλατφόρµα «Compus» βρίσκεται στο στάδιο της
διάθεσης και της συνεχούς εξέλιξης-συντήρησης από την οµάδα “Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης” του ΠΑ.ΜΑΚ.
Εικόνα 3.1: Αρχική σελίδα του Compus

Πηγή: http://compus.uom.gr
Η σηµαντικότερη καινοτοµία που έχει να επιδείξει το Compus σε σχέση µε το
λογισµικό Claroline, είναι η δηµιουργία µια δεύτερης βάσης δεδοµένων, η οποία έχει
δηµιουργηθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των τµηµάτων
του ΠΑ.ΜΑΚ. Πιο συγκεκριµένα, η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει όλα τα µαθήµατα
που διδάσκονται στο ΠΑ.ΜΑΚ., έτσι ώστε ο καθηγητής να µπορεί πολύ εύκολα και
γρήγορα να δηµιουργεί το ηλεκτρονικό του µάθηµα επιλέγοντας το από µια λίστα
µαθηµάτων, που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών κάθε τµήµατος του
ΠΑ.ΜΑΚ.. Παράλληλα αποφεύγεται µε αυτόν τον τρόπο η ανεξέλεγκτη δηµιουργία
ηλεκτρονικών µαθηµάτων που δεν εξυπηρετούν τους στόχους για τους οποίους
δηµιουργήθηκε η πλατφόρµα Compus (Σιδηρόπουλος & Μπούσιου, 2005).
Στόχος της πλατφόρµας είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης
ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της
κλασσικής διδασκαλίας, προσφέροντας στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να
καθορίζει µόνος του το πρόγραµµα εκπαίδευσής του. Για την επίτευξη του παραπάνω
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στόχου η πλατφόρµα υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και
παρουσίαση

του

εκπαιδευτικού

υλικού,

που

προσφέρεται

σήµερα

στους

εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακά µέσα (βιβλία, σηµειώσεις, κλπ.), σε ψηφιακή
µορφή άµεσα προσβάσιµη από το διαδίκτυο.
Η Πλατφόρµα «Compus» είναι σχεδιασµένη µε προσανατολισµό την
ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και σε καµιά περίπτωση
την αντικατάστασή της. Για το λόγο αυτό κεντρικός ρόλος είναι αυτός του
«καθηγητή», στον οποίο δίνει τη δυνατότητα µε το υλικό που διαθέτει (σηµειώσεις,
παρουσιάσεις, κλπ.) και χωρίς επιπλέον τεχνικές γνώσεις να µπορεί εύκολα, γρήγορα
και απλά να δηµιουργεί εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά µαθήµατα, τα οποία
θα δρουν επικουρικά στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα παρέχοντας στους
εκπαιδευόµενους

τη

δυνατότητα

συνεχούς

εκπαίδευσης

και

κατάρτισης

(http://compus.uom.gr/ claroline/manuals/e-class.pdf).
Τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν ένα ηλεκτρονικό µάθηµα στην πλατφόρµα
Compus φαίνονται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3.2) και είναι τα εξής: η
ηλεκτρονική ατζέντα, τα έγγραφα που παρουσιάζουν το ψηφιακό υλικό του
µαθήµατος, οι ανακοινώσεις για το µάθηµα, η περιοχή συζητήσεων, οι οµάδες
εργασίας, οι χρήσιµοι σύνδεσµοι για το µάθηµα, οι εργασίες των φοιτητών, οι
χρήστες του µαθήµατος, οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, η περιγραφή του µαθήµατος
και των στόχων του, η ζωντανή συνοµιλία και η περιοχή βίντεο.
Εικόνα 3.2: Κεντρικό µενού του Compus

Πηγή: http://compus.uom.gr
75

Σε όλα τα παραπάνω στοιχεία δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιούνται ή να
απενεργοποιούνται από τον καθηγητή ανάλογα µε τη δοµή και το υλικό του
µαθήµατος που διαθέτει, ώστε να απλοποιείται ακόµα περισσότερο το περιβάλλον
του εκπαιδευοµένου, και να εµφανίζονται µόνο οι απολύτως απαραίτητες ενότητες.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή να παρακολουθεί στατιστικά
στοιχεία που αφορούν τη συµµετοχή στο µάθηµα, καθώς επίσης και η δυνατότητα να
αλλάζει δυναµικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µάθηµα (ανοικτό, ανοικτό
σε εγγραφή, κλειστό).
Οι ρόλοι των χρηστών που υποστηρίζει η πλατφόρµα είναι τρεις (3), ο
καθηγητής, ο φοιτητής και ο διαχειριστής. Ο κεντρικός ρόλος είναι αυτός του
καθηγητή ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και διαχείριση των
ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του «καθηγητή» δηµιουργείται από τους
διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου και τα στοιχεία
του λογαριασµού του αποστέλλονται αυτόµατα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος καθηγητής είναι εγγεγραµµένος και έχει e-mail στην
υπηρεσία καταλόγου του Πανεπιστηµίου (LDAP), τότε το σύστηµα τον αναγνωρίζει
και τον εγγράφει αυτόµατα στο Compus.
Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να
εγγράψει/διαγράψει χρήστες- εκπαιδευοµένους σε/από αυτά, να εισάγει το ψηφιακό
υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσιάσεις, video, κλπ.), να δηµιουργήσει
οµάδες

συζητήσεων,

εργασίες

για

τους

φοιτητές

καθώς

και

ασκήσεις

αυτοαξιολόγησης.
Εικόνα 3.3: Έγγραφα του καθηγητή στο Compus

Πηγή: http://compus.uom.gr
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Ο φοιτητής µπορεί να εγγραφεί σε όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να
µελετήσει το ψηφιακό υλικό, να συµµετάχει σε οµάδες συζητήσεων καθώς και σε
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασµός του χρήστη δηµιουργείται αυτόµατα µε
την εγγραφή του χωρίς την ανάγκη µεσολάβησης του διαχειριστή, εφόσον τα
στοιχεία του είναι καταχωρηµένα στην υπηρεσία καταλόγου (LDAP) του ιδρύµατος.

Εικόνα 3.4: Εργασίες φοιτητών στο Compus

Πηγή: http://compus.uom.gr

Τέλος ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει την εποπτεία όλης της πλατφόρµας,
δηµιουργεί τους λογαριασµούς των καθηγητών, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη
µηχανή που φιλοξενεί την πλατφόρµα, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη βάση
δεδοµένων, διαχειρίζεται τα µαθήµατα όλων των καθηγητών, διαχειρίζεται τους
λογαριασµούς όλων των χρηστών και ανανεώνει τα µαθήµατα (για το νέο εξάµηνο).

3.11.2 Moodle
Το Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)
αποτελεί ένα λογισµικό πακέτο για την δηµιουργία ιστοσελίδων και την παραγωγή
ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Το Moodle (www.moodle.org) ανήκει στην κατηγορία
των λογισµικών ανοικτού κώδικα (open source) και µπορεί να λειτουργήσει σε
οποιοδήποτε διακοµιστή (server), ο οποίος µπορεί να διαχειριστεί σελίδες σε γλώσσα
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php. Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο
σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις.
Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρησιµοποιούν παγκοσµίως, αλλά
παράλληλα

προσφέροντας

και

τις

δικές

του

προγραµµατιστικές

γνώσεις

συνεισφέρουν στην βελτίωση του, την µετάφραση του σε διάφορες γλώσσες και την
προσθήκη νέων λειτουργιών.
Ο καθηγητής µέσα από ένα αρκετά εύχρηστο και λειτουργικό

γραφικό

περιβάλλον µπορεί να δηµιουργήσει πολύ εύκολα µια ιστοσελίδα διαχείρισης των
προσωπικών του µαθηµάτων. Το Moodle προσφέρει έναν ικανοποιητικό αριθµό
υπηρεσιών διαδικτύου, όπως διαχείριση διδακτικού υλικού και φοιτητών, κανάλια
επικοινωνίας (chat rooms), οµάδες συζητήσεων (forums), πίνακα ανακοινώσεων,
ηµερολόγιο γεγονότων (calendar), ηλεκτρονική αλληλογραφία (email), αξιολόγηση
µαθητών (quiz) κ.α.. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3.5) φαίνεται το γραφικό
περιβάλλον της Ελληνικής έκδοσης του Moodle, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί για το
µάθηµα Ειδική ∆ιδακτική ΙΙ στο τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας (Σιδηρόπουλος & Μπούσιου, 2005).

Εικόνα 3.5: Γραφικό περιβάλλον του λογισµικού Moodle

Πηγή: http//ermis.uom.gr/lessons
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Μέχρι σήµερα, το Moodle δεν παρέχει την δυνατότητα χρησιµοποίησης
λειτουργιών εξατοµικευµένης µάθησης. Αξίζει να σηµειωθεί όµως ότι το πλήθος των
ατόµων που ασχολούνται µε την συντήρηση και την εξέλιξη του λογισµικού έχουν ως
άµεσο µελλοντικό στόχο την δηµιουργία µιας σταθερής (stable) έκδοσης η οποία θα
ακολουθεί του κανόνες του προτύπου Scorm 2004, προσθέτοντας έτσι ορισµένες
επιπλέον σύγχρονες λειτουργίες και δυνατότητες στο Moodle.

3.11.3 WebCT
Το λογισµικό WebCT (http://www.webct.com), αποτελεί ένα εµπορικό
πακέτο

παροχής

ολοκληρωµένων

υπηρεσιών

ασύγχρονης

και

σύγχρονης

εκπαίδευσης. Το λογισµικό περιλαµβάνει ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης σε
συνδυασµό µε ένα σύνολο χρήσιµων εργαλείων για την δηµιουργία ηλεκτρονικών
µαθηµάτων, την µεταφορά τους στο διαδίκτυο, αλλά και την εύκολη διαχείριση τους,
καθιστώντας το, ένα από τα πιο ευέλικτα και λειτουργικά λογισµικά στο χώρο της
εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου (Εικόνα 3.6).

Εικόνα 3.6: ∆ηµιουργία µαθήµατος στο WebCt

Πηγή: http://www.webct.com

Το WebCT αποτελεί µια πλατφόρµα εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών,
αποτέλεσµα της συνεργασίας επαγγελµατιών της πληροφορικής και της εκπαίδευσης
(www.webct.com/services). Έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει µεγάλη ευκολία
στους καθηγητές για την δηµιουργία δυναµικών µαθηµάτων, αλλά και µεγάλη
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ευκολία στην διαχείριση της γνώσης των µαθητών µε την πρόοδο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Ο καθηγητής έχει στη διάθεση του µια πληθώρα βοηθητικών εργαλείων
(περιγραφή µαθήµατος, πίνακα ανακοινώσεων, ζωντανή επικοινωνία, ατοµικές ή
οµαδικές εργασίες, ηλεκτρονική ατζέντα, υπολογισµός µέσου όρου βαθµολογίας από
εργασίες, κ.α.) τόσο για την άρτια οργάνωση ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος, όσο και
για την συνεχή επικοινωνία µε τους φοιτητές (Εικόνα 3.7)
Εικόνα 3.7 : Αλληλεπίδραση στο WebCt

Πηγή: http://www.webct.com

Οι φοιτητές από την πλευρά τους, έρχονται σε επαφή µε ένα πολύ φιλικό
περιβάλλον αλληλεπίδρασης, έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στους βαθµούς
τους, και στα άλλα προσωπικά τους στοιχεία (Εικόνα 3.8).
Εικόνα 3. 8: Εργαλεία στο WebCt

Πηγή: http://www.webct.com

80

Η τελευταία έκδοση του WebCT (Campus Edition 4.1), παρέχει επιπλέον
δυνατότητες στους χρήστες, παρέχοντας στους καθηγητές τη δυνατότητα να
δηµιουργήσουν ένα «µονοπάτι» µάθησης (learning path) στην πληθώρα του
εκπαιδευτικού υλικού και των ηλεκτρονικών συνδέσµων. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα που παρατίθεται παρακάτω.
Ξεκινώντας την εκπαιδευτική διαδικασία ο φοιτητές, πρέπει απαραίτητα να
παρακολουθήσει το πρώτο κεφάλαιο της διδακτικής ύλης που έχει καθορίσει ο
καθηγητής (Εικόνα 3.9).
Εικόνα 3.9 : ∆ιδασκαλία µια ενότητας στο WebCt

Πηγή: http://www.webct.com

Στην συνέχεια ο φοιτητής είναι αναγκασµένος να δοκιµάσει τις γνώσεις του,
και να αξιολογηθεί σε αυτά που έχει µελετήσει, µε τη χρήση διαφόρων τύπων
ερωτήσεων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικονά.3.10).
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Εικόνα 3.10: ∆ιαδικασία αξιολόγησης στο WebCt

Πηγή: http://www.webct.com

Εφόσον ο φοιτητής επιτύχει την βαθµολογία, που έχει θέσει ως όριο ο
καθηγητής, για να προχωρήσει στην επόµενη ενότητα, τότε ενεργοποιείται ένας
καινούργιος σύνδεσµος στο γραφικό περιβάλλον διεπαφής µε το φοιτητή, που του
δίνει την δυνατότητα να µελετήσει την επόµενη και µόνο ενότητα. Αυτό φαίνεται
καθαρά στην επόµενη εικόνα (Εικόνα 3.11), όπου εµφανίζεται ο καινούργιος
σύνδεσµος για το κεφάλαιο 2, δίνοντας πλέον την δυνατότητα στο φοιτητή που έχει
πετύχει καλή βαθµολογία στην αξιολόγηση του πρώτου κεφαλαίου να προχωρήσει
στην µελέτη επόµενων κεφαλαίων.
Εικόνα 3.11: Προσαρµοστική πλοήγηση στο WebCt

Πηγή: http://www.webct.com
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3.11.4 Blackboard
Το Blackboard Learning System (http://www.blackboard.com) είναι ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης µαθηµάτων (Course Management System) µε
δυνατότητες ανάλογες µε αυτές του WebCt. Στις δυνατότητες του Blackboard
περιλαµβάνονται η προβολή του υλικού του µαθήµατος (∆ιαλέξεις, Φροντιστήρια
µαθήµατος), εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας (Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
Οµάδες συζητήσεων, Chat, Ηµερολόγιο) και εργαλεία αξιολόγησης (Εργασίες, Quiz,
Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης).
Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3.12) φαίνονται ορισµένες από τις επιλογές
που έχει στην διάθεση του ο καθηγητής, ώστε να διαµορφώσει το µάθηµα ανάλογα µε
τις προτιµήσεις του (http://www.lib.auth.gr). Ο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα να
αποκρύψει ή να εµφανίσει ορισµένες από τις διαθέσιµες επιλογές που εµφανίζονται
στο αριστερό µέρος της οθόνης, όπως επίσης µπορεί και να διαµορφώσει την αρχική
σελίδα του µαθήµατος προσθέτοντας φωτογραφίες, λογότυπα, κτλ
Εικόνα 3.12: Το περιβάλλον του Blackboard

Ανακοινώσεις του µαθήµατος
Γενικές πληροφορίες για το µάθηµα
Πληροφορίες για τους διδάσκοντες
Το κυρίως υλικό του µαθήµατος
Οι εργασίες του µαθήµατος
Εργαλεία επικοινωνία (e-mail,
discussion board, virtual classroom)
Ξεχωριστό discussion board
Ηλεκτρονική βιβλιογραφία
Αποστολή εργασιών,on line
βαθµολογία, υπενθυµίσεις εργασιών

Οι περιοχές
του
µαθήµατος
αυξάνονται και
µειώνονται
σύµφωνα µε
τις επιθυµίες
του
διδάσκοντα.
Τα ονόµατα
των περιοχών
αποτελούν
επίσης επιλογή
του καθηγητή.

Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο (http://www.lib.auth.gr)
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3.11.5 ATutor
Το λογισµικό ATutor (http://www.atutor.ca) ανήκει στην κατηγορία των
λογισµικών ανοικτού κώδικα (open source) και αποτελεί ένα ολοκληρωµένο
εκπαιδευτικό περιβάλλον διαχείρισης υλικού που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο
(Learning Content Management System –LCMS). Το λογισµικό µπορεί να
εγκατασταθεί πολύ εύκολα από κάποιον διαχειριστή (administrator), αλλά παράλληλα
και να τροποποιηθεί σε πολύ λίγο χρόνο µε την αναπροσαρµογή του γραφικού
ενδιάµεσου, χρησιµοποιώντας έτοιµα πρότυπα γραφικού ενδιάµεσου -

διεπαφής

(http://www.atutor.ca/atutor/themes/index.php). Οι καθηγητές από την πλευρά τους
έχουν την δυνατότητα να δηµιουργήσουν το ηλεκτρονικό τους µάθηµα µέσα από ένα
εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον διεπαφής ή να εισάγουν έτοιµο εκπαιδευτικό
υλικό από ένα άλλο LMS. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3.13) παρουσιάζεται µια
τυπική λίστα µαθηµάτων στο ATutor.
Εικόνα 3.13 : Λίστα µαθηµάτων στο ATutor

Πηγή: http://www.atutor.ca

Ο φοιτητής µπορεί να διδαχθεί το αντικείµενο που τον ενδιαφέρει, αφού
εγγραφεί (register) στο σύστηµα, δίνοντας ορισµένα στοιχεία του και ένα υπαρκτό email. Στην συνέχεια µπορεί να επιλέξει το µάθηµα που τον ενδιαφέρει, από µια λίστα
µαθηµάτων, όπως αυτή που φαίνεται στην Εικόνα . Πρέπει να σηµειωθεί σε αυτό το
σηµείο ότι στο ATutor υπάρχουν τρεις κατηγορίες µαθηµάτων (ελεύθερης
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πρόσβασης, ελεγχόµενης πρόσβασης, πρόσβασης µόνο µε την έγκριση του καθηγητή
– κλειστά µαθήµατα). Η πλοήγηση του φοιτητή στο διδακτικό υλικό µπορεί να γίνει
µε διαφορετικούς εναλλακτικούς τρόπους. Ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει την
σειριακή παρακολούθηση των µαθηµάτων, καθοδηγούµενος από το σύστηµα ή να
επιλέξει την ιεραρχική παρουσίαση του διδακτικού υλικού, επιλέγοντας κάθε φορά
µόνος του, το αντικείµενο ή την ενότητα που επιθυµεί να διδαχθεί

(Εικόνα

παρακάτω). Ο φοιτητής µπορεί να αλλάζει όποτε το επιθυµεί τον τρόπο πλοήγησης
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, εµφανίζοντας ή αποκρύπτοντας κάθε φορά τα διάφορα
µενού που εµφανίζονται στο αριστερό µέρος της οθόνης του (Εικόνα 3.14).

Εικόνα 3.14: ∆ιδασκαλία στο ATutor

Πηγή: http://www.atutor.ca

Επιπλέον ο φοιτητής µπορεί να αλλάξει όποτε το επιθυµεί διάφορες ρυθµίσεις
του συστήµατος σχετικά µε τον τρόπο παρουσίασης του διδακτικού υλικού, των
συνδέσµων ή του πλήθους των πληροφοριών και των λειτουργιών που εµφανίζονται
στην οθόνη του. Έτσι µπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει για παράδειγµα
την εµφάνιση των συνδέσµων που οδηγούν στην επόµενη ενότητα, να εµφανίσει
ορισµένα µενού βοήθειας, ή ακόµη και να αλλάξει το γραφικό ενδιάµεσο του
συστήµατος (Εικόνα 3.15)
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Εικόνα 3.15: Προτιµήσεις διεπαφής στο ATutor

Πηγή: http://www.atutor.ca

Επιπλέον ο φοιτητής έχει στην διάθεση του έναν αριθµό εργαλείων για την
αναζήτηση στοιχείων µέσα στο εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος χρησιµοποιώντας
ορισµένες λέξεις κλειδιά, την προβολή ή όχι του χάρτη (sitemap) του εκπαιδευτικού
υλικού του µαθήµατος, ένα γλωσσάρι της ορολογίας που χρησιµοποιείται στην
διδασκαλία, την αποθήκευση των µαθηµάτων στον υπολογιστή του για µελέτη στο
σπίτι, την προβολή των βαθµών του σε διάφορα τεστ και των έλεγχο της επίδοσης
του (Εικόνα 3.16).
Εικόνα 3.16: Εργαλεία µαθητή στο ATutor

Πηγή: http://www.atutor.ca
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Ο καθηγητής από την πλευρά του µπορεί να δηµιουργήσει ένα ηλεκτρονικό
µάθηµα µε την µορφή ενός δένδρου, δηµιουργώντας κεφάλαια, ενότητες και υποενότητες, έχοντας στην διάθεση του µια πληθώρα εκπαιδευτικών εργαλείων για την
πλήρη δηµιουργία, συντήρηση και ανανέωση ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος (Εικόνα
3.17).
Εικόνα 3.17 : Εργαλεία εκπαιδευτή στο ATutor

Πηγή: http://www.atutor.ca

Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει φακέλους και υπο-φακέλους για τις
διαλέξεις του (Εικόνα 3.18 παρακάτω), να καθορίσει την σειρά µε την οποία θα
παρουσιάζονται στους φοιτητές το εκπαιδευτικό υλικό, µπορεί να δηµιουργήσει
οµάδες συζητήσεων, αλλά ακόµη και να εξάγει το εκπαιδευτικό υλικό σε µορφή
αναγνωρίσιµη από ένα άλλο LMS σύµφωνα µε το πρότυπο SCORM. Το σύστηµα
επίσης παρέχει, την δυνατότητα επικοινωνίας µε τους φοιτητές µέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, την δυνατότητα ελέγχου – αξιολόγησης και παρακολούθησης της
εκπαιδευτικής προόδου των φοιτητών, και την δυνατότητα διατήρησης αρχείων
ασφαλείας (backup files).
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Εικόνα 3.18: ∆ιαχείριση αρχείων στο ATutor

Πηγή: http://www.atutor.ca

3.11.6 BSCW
Μια άλλη πολύ χρήσιµη πλατφόρµα εκπαίδευσης η οποία προάγει την
συνεργατική µάθηση είναι η BSCW (Basic Support for Collaborative Learning) –
Εικόνα 3.19, η οποία

αναπτύχθηκε από το Γερµανικό κέντρο έρευνας και

τεχνολογίας (http://www.gmd.de).
Εικόνα 3.19: Αρχική σελίδα του BSCW

Πηγή: http://www.gmd.de
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Η BSCW (http://www.bscw.de) υποστηρίζει την συνεργατική µάθηση,
δίνοντας την δυνατότητα στον καθηγητή να χωρίζει τους µαθητές σε οµάδες
εργασίας, οι οποίες διαµοιράζονται έναν κοινό χώρο µάθησης και εργασίας στο
διαδίκτυο. Η κάθε οµάδα εργασίας διαθέτει ένα χώρο (workspace) στην πλατφόρµα
BSCW (Εικόνα 3.20), στον οποίο µπορεί να αναρτεί διάφορα έγγραφα, εικόνες, κτλ.
σχετικά µε την εργασία που της έχει ανατεθεί. Όλα τα µέλη της οµάδας έχουν
πρόσβαση σε αυτό το χώρο, µε αποτέλεσµα ο καθένας να µπορεί να βλέπει την
πρόοδο του συµµαθητή του σε κάποιο τµήµα της εργασίας, να συµπληρώνει, να
συµβουλεύει ή και να διορθώνει το διαµοιραζόµενο έγγραφο. Τα µέλη της οµάδας
µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους είτε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία, είτε µέσω
ενός καναλιού επικοινωνίας - chat room (Σιδηρόπουλος & Μπούσιου, 2005). Η
πλατφόρµα BSCW παρέχει στον καθηγητή και τον µαθητή ένα πολύ φιλικό
περιβάλλον διεπαφής, µε πλήρη εργαλεία βοήθειας σχετικά µε τις διάφορες
λειτουργίες του περιβάλλοντος, καθιστώντας έτσι την συνεργατική µάθηση αρκετά
ευέλικτη και ενδιαφέρουσα (Bentley R., κ.α., 1997, σελ. 831).
Εικόνα 3.20 : Χώρος εργασίας (workspace) µια οµάδας στο BSCW

Πηγή: http://www.gmd.de
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3.12 Προσαρµοστικά Συστήµατα Μάθησης
Πολλές αξιόλογες προσπάθειες πραγµατοποιούνται τα τελευταία χρόνια για
την ανάπτυξη λογισµικού, το οποίο θα µπορεί να ανταποκριθεί στο σύγχρονο
χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Η εργασία, σε πολλούς τοµείς µε την είσοδο των νέων
τεχνολογιών έχει αλλάξει ριζικά και συνεχώς µεταβάλλεται. Για να µπορέσει κάποιος
να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνεχόµενες αλλαγές, επιτακτική προβάλλει η ανάγκη
για συνεχή επιµόρφωση και εκπαίδευση στα νέα δεδοµένα. Η σύγχρονη πλευρά της
εκπαίδευσης επιβάλει την ανάπτυξη και την χρήση εργαλείων που θα µπορούν να
προσφέρουν εξατοµικευµένη µάθηση. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ύπαρξη ενός
εκπαιδευτικού συστήµατος το οποίο θα µπορεί να παράσχει εξατοµικευµένη µάθηση
και κατάρτιση, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο θα µπορεί να αναγνωρίζει τις
ιδιαιτερότητες κάθε φοιτητή χωριστά και θα µπορεί να προσφέρει πραγµατική και
εποικοδοµητική γνώση κάθε φορά µε ένα τρόπο ευχάριστο και αποδεχτό από τον
µαθητευόµενο. Στις επόµενες ενότητες γίνεται εκτενής αναφορά σε υπάρχοντα
συστήµατα που παρέχουν εξατοµικευµένη εκπαίδευση.

3.12.1 ELM - ART
Ένα πολύ ενδιαφέρον περιβάλλον ιστού σχετικά µε την εξατοµικευµένη
εκπαίδευση από το διαδίκτυο παρουσιάστηκε το 1996 µε την ονοµασία ELM-ART
(Weber & Brusilovsky, 2001, σελ. 365). Πρόκειται για ένα διαλογικό εκπαιδευτικό
σύστηµα το οποίο υποστηρίζει την εκπαίδευση στον προγραµµατισµό της γλώσσας
LISP (http://apsymac33.uni-trier.de:8080/elm-art/login-e). Στόχος του συγκεκριµένου
περιβάλλοντος είναι η παροχή εξατοµικευµένης εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου.
Το σύστηµα δηµιουργεί για κάθε φοιτητή χωριστά ένα µοντέλο ανάλογα µε τις
επιδόσεις του σε διάφορα τεστ κατά την πορεία των µαθηµάτων, ώστε να κατανοήσει
το επίπεδο γνώσεων του φοιτητή. Στηρίζεται δηλαδή στην υπόθεση ότι, κάθε
φοιτητής µαθαίνει µε διαφορετικό τρόπο (ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα του, τις
προηγούµενες γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο που θα διδαχθεί), έχει διαφορετικό
στυλ µάθησης, και πρέπει να τροφοδοτείται µε διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό.
Παρόλα αυτά, κάθε φοιτητής κατατάσσεται αρχικά σε κάποια κατηγορία, σε κάποια
µέθοδο διδασκαλίας µε τυχαίο τρόπο και όχι µε βάση κάποιο συγκεκριµένο κριτήριο.
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Εικόνα 3.21: Εξέταση στο ELM-ART

Πηγή: Weber & Brusilovsky (2001), σελ. 355
http://apsymac33.uni-trier.de:8080/Lisp-Course

Το διδακτικό υλικό για τον προγραµµατισµό σε γλώσσα LISP έχει χωριστεί
σε µαθήµατα, κεφάλαια, ενότητες,

τα οποία παρουσιάζονται στον µαθητή µε

δυναµικό και όχι στατικό τρόπο. ∆ηλαδή ο φοιτητής δεν ακολουθεί τα µαθήµατα µε
µια προκαθορισµένη σειρά, αλλά το σύστηµα τον καθοδηγεί στην εκπαιδευτική
διαδικασία µε βάση τις απαντήσεις που θα δώσει ο φοιτητής σε ορισµένες ερωτήσεις
που θα του δοθούν αφού µελετήσει τη συγκεκριµένη ενότητα (εικόνα 3.21). Το
σύστηµα διαθέτει πληθώρα και ποικιλία ερωτήσεων, µε διαφορετικά επίπεδα
δυσκολίας, αλλά και διαφορετικά είδη ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, σωστόλάθος, κτλ.). Η εξέταση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια
των µαθηµάτων, αλλά και στο τέλος υπάρχει µια συνολική, τελική εξέταση. Ένα
πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα του συστήµατος είναι το γεγονός ότι διαθέτει έναν
ενσωµατωµένο εκτιµητή προγραµµάτων, ο οποίος αναλαµβάνει να διορθώνει και να
επιστρέφει τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων των µαθητών. Επίσης παρέχεται η
δυνατότητα συµβουλών σχετικά µε τα προγράµµατα που πραγµατοποιεί ο φοιτητής,
αλλά και εντοπισµός των σφαλµάτων που πιθανόν να έχει κάνει. Εκτός από την
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αυτόµατη κατάταξη του φοιτητή σε κάποιο επίπεδο γνώσεων και δυσκολίας ανάλογα
µε τις επιδόσεις του σε διάφορα τεστ, το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα στο φοιτητή
να αλλάξει ο ίδιος το ατοµικό του µοντέλο, θεωρώντας για παράδειγµα ορισµένες
ενότητες ότι είναι γνωστές. Το σύστηµα τότε ενηµερώνει το µοντέλο του φοιτητή και
θεωρεί ότι οι συγκεκριµένες ενότητες έχουν µελετηθεί. Φυσικά, εάν σε κάποιο τεστ ο
µαθητής δεν έχει την αναµενόµενη επίδοση, τότε το σύστηµα τον επανατροφοδοτεί
µε νέο υλικό και νέες ερωτήσεις (Εικόνα 3.22).

Εικόνα 3.22: Εξέταση στο ELM-ART

Πηγή: Weber & Brusilovsky (2001), σελ. 356
http://apsymac33.uni-trier.de:8080/Lisp-Course

Παράλληλα, η εφαρµογή παρέχει στατιστική ανάλυση της επίδοσης των
µαθητών σε κάθε στάδιο της µάθησης τους (εικόνα 3.23). Ο φοιτητής ανά πάσα
στιγµή µπορεί να γνωρίζει τις ενότητες που έχει µελετήσει και τις επιδόσεις του σε
αυτές. Ταυτόχρονα το σύστηµα δίνει συµβουλές στο φοιτητή σχετικά µε τις ενότητες
που πρέπει απαραίτητα να µελετήσει ανάλογα µε τις επιδόσεις του, και του προτείνει
εναλλακτικές σελίδες που µπορεί να επισκεφτεί.
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Εικόνα 3.23: Ιδιότητες µοντέλου µαθητή στο ELM-ART

Πηγή: Weber & Brusilovsky (2001), σελ. 361
http://apsymac33.uni-trier.de:8080/Lisp-Course

Το λογισµικό παρέχει στον φοιτητή πολλές διευκολύνσεις και δυνατότητες.
Υπάρχουν διαθέσιµα διάφορα εργαλεία επικοινωνίας είτε µε τους καθηγητές και τους
βοηθούς τους, είτε µε τους άλλους φοιτητές. Υπάρχει διαθέσιµη η δυνατότητα
επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά και συζήτησης σε πραγµατικό
χρόνο. To ELM-ART λειτουργεί στο διαδίκτυο αρκετά χρόνια και άνθρωποι απ’ όλο
τον κόσµο έχουν παρακολουθήσει σε αυτό µαθήµατα. Οι κριτικές που έχει δεχθεί
είναι πολύ καλές και σίγουρα το σύστηµα αναδεικνύει τις δυνατότητες και τους
νεωτερισµούς που µπορούν να υπάρξουν στην εξατοµικευµένη εκπαίδευση µέσω του
διαδικτύου.
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι διάφοροι συµβολισµοί που
χρησιµοποιούνται από το λογισµικό ELM-ART για τον χαρακτηρισµό διαφόρων
συνδέσµων και διδακτικού υλικού, ώστε να γνωρίζει ο φοιτητής αν έχει µελετήσει
κάποια ενότητα, αν δεν έχει ολοκληρώσει µια ενότητα ή ακόµη και αν έχει επιτύχει
93

σε αυτήν και µπορεί να προχωρήσει ή πρέπει να την επαναλάβει. Κάθε χρώµα που
χρησιµοποιείται στους παρακάτω συµβολισµούς αντιστοιχεί και σε µια διαφορετική
κατάσταση. Έτσι για παράδειγµα ο πράσινος κύκλος σηµαίνει ότι το λογισµικό
προτείνει στον φοιτητή να ασχοληθεί µε µια ενότητα, ενώ ο γκρίζος κύκλος σηµαίνει
ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς µια διδακτική ενότητα και µπορεί να
προχωρήσει (Εικόνα 3.24).

Εικόνα 3.24: Χρήση συµβολισµών στο ELM-ART

Πηγή: http://apsymac33.uni-trier.de:8080/Lisp-Course

3.12.2 Smart – Leaning
Ένα άλλο λογισµικό υπό ανάπτυξη που δείχνει να λαµβάνει υπόψη του
ορισµένους παράγοντες για την επίτευξη εξατοµικευµένης µάθησης είναι το
SMART-learning (Benkiran & Ajhoun,2002, σελ. 69). Στο λογισµικό αυτό γίνεται
µια προσπάθεια παροχής εκπαιδευτικού υλικού προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες
ικανότητες κάθε φοιτητή, καθώς και στους στόχους που αυτός έχει θέσει. Φυσικά για
να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό θα έπρεπε να σχεδιαστεί ένα ολόκληρο µάθηµα για κάθε
φοιτητή χωριστά, πράγµα αδύνατο. Το σύστηµα αποθηκεύει πληροφορίες για τον
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φοιτητή, όπως ταυτότητα του χρήστη, γλώσσα που µιλάει, τους στόχους του, το
επίπεδο µάθησης που επιδιώκει και τον τοµέα που σκοπεύει να ακολουθήσει και
δηµιουργεί το προφίλ του. Το προφίλ του φοιτητή µπορεί να αλλάζει συνεχώς
ανάλογα µε τις επιδόσεις του σε διάφορα τεστ και εξετάσεις. Το λογισµικό στηρίζεται
στο γεγονός ότι η δοµή της προσφερόµενης ύλης πρέπει κατά κύριο λόγο να
παραµείνει η ίδια και να αλλάζουν ορισµένα µόνο τµήµατα ανάλογα µε το προφίλ του
µαθητή. Πιο συγκεκριµένα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επίτευξη των
παιδαγωγικών στόχων, οι οποίοι µπορούν να επιτευχθούν για κάθε φοιτητή µε
διαφορετικό υλικό, ακουστικό, οπτικό ή γραπτό. Η παρουσίαση του υλικού γίνεται σε
κάθε περίπτωση µε τρόπο που το σύστηµα κρίνει καταλληλότερο για τον τύπο του
φοιτητή. Αν κάποιος αποτύχει σε κάποια ενότητα τότε είναι υποχρεωµένος να την
επαναλάβει µε διαφορετικό είδος υλικού. Σύµφωνα µε το λογισµικό κάθε άνθρωπος
εκτιµάει και κατανοεί µε διαφορετικό τρόπο τα ερεθίσµατα που του παρέχονται, µε
αποτέλεσµα κάποιος να έχει καλύτερα αποτελέσµατα µε οπτικά στοιχεία, ενώ η
µάθηση κάποιου άλλου θα πρέπει να συνοδεύεται και από ακουστικό υλικό.

3.12.3 Interbook
To

Interbook

(http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~plb/InterBook.html)

αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την συγγραφή και την µεταφορά
ηλεκτρονικών σελίδων µέσω του διαδικτύου. Το Interbook είναι αποτέλεσµα της
συνεργασίας ερευνητών του Πανεπιστηµίου Carnegie Mellon (http://www.cmu.edu/),
του τµήµατος Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Trier (http://www.uni-trier.de/) και του
School of Computer Science (http://www.cs.cmu.edu/). Οι κύριοι δηµιουργοί του
λογισµικού είναι οι καθηγητές Elmer Schwarz (ukgo@rz.uni-karlsruhe.de) του
Πανεπιστηµίου Karlshruhe και Peter Brusilovsky (http://www2.sis.pitt.edu/~peterb)
του Πανεπιστηµίου Pittsburgh.
Τα κύρια σηµεία του Interbook εντοπίζονται στην ύπαρξη ενός “domain
model”, ενός “student model”- µοντέλο µαθητή, στο γλωσσάρι και στην διαδικασία
δηµιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το Interbook
στηρίζεται στην αρχιτεκτονική του ELM-ART και ότι η διαδικασία δηµιουργίας του
εµπνεύστηκε από το ELM-ART.
Σύµφωνα µε το Interbook το κλειδί για την επιτυχία της προσαρµοστικότητας
σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον διαδικτύου, αποτελεί η ύπαρξη του “domain model”
και του “student model”. Το “domain model” στην πιο απλή του µορφή θα µπορούσε
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να χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο ιδεών (concepts), που περιλαµβάνουν διάφορα
ερευνητικά άρθρα, γεγονότα, διδακτικό υλικό, αντικείµενα και µαθησιακά
αποτελέσµατα. Το “domain model” ουσιαστικά αποθηκεύει και παρουσιάζει την
δοµή της γνώσης που έχει αποκτήσει ο φοιτητής σε κάθε στιγµή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά το “student model”, το οποίο στηρίζεται στο
µοντέλο επικάλυψης (overlay model) αποθηκεύει ανά πάσα στιγµή όλες τις ενέργειες
ενός φοιτητή (στόχους που έχει θέσει, σελίδες που έχει επισκεφτεί, απαντήσεις σε
φύλλα αξιολόγησης, κτλ.) - (Brusilovsky κ.α., 1998, σελ. 297).
Σηµαντικότατο ρόλο στο Interbook κατέχει το γλωσσάρι (glossary), στο οποίο
γίνονται συνεχείς αναφορές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω
διαφόρων συνδέσµων. Το γλωσσάρι δεν αποτελεί απλά ένα βοηθητικό εργαλείο για
την κατανόηση κάποιων εννοιών, αλλά παράλληλα ενηµερώνει το φοιτητή για τα
σηµεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα οποία θα συναντήσει συγκεκριµένους
όρους που πρέπει απαραίτητα πρώτα να έχει κατανοήσει. Στην παρακάτω εικόνα 3.25
φαίνεται το γλωσσάρι στο Interbook, παρουσιάζοντας την έννοια “production”.
Εικόνα 3.25 : Γλωσσάρι στο Interbook

Πηγή: http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~plb/InterBook.html
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Το Interbook αναπαριστά το διδακτικό υλικό ως ένα σύνολο ηλεκτρονικών
σελίδων. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στον φοιτητή µε προκαθορισµένη δοµή,
χωρισµένο σε κεφάλαιο, ενότητες και υπο-ενότητες, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα (Εικόνα 3.26).

Εικόνα 3.26: ∆ιδασκαλία στο Interbook

Πηγή: http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~plb/InterBook.html

Στο περιβάλλον Interbook (Ramp κ.α, 2005, σελ. 146 ; Brusilovsky, 1996,
σελ. 113) o καθηγητής ενός µαθήµατος δηµιουργεί τη δοµή του διδακτικού υλικού σε
ένα αρχείο του λογισµικού MS-Word. Η δοµή του µαθήµατος περιλαµβάνει το
διαχωρισµό του σε κεφάλαια, ενότητες και υπο-ενότητες, όπως αναφέρθηκε και
προηγουµένως. Ο καθηγητής καλείται επίσης να δώσει σύντοµες περιγραφές των
στοιχείων που θα παρουσιασθούν στις ενότητες αυτές και τέλος να συνδέσει τα
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αρχεία υλικού µε τις ενότητες του µαθήµατος. Επιπλέον, ο καθηγητής έχει τη
δυνατότητα να ορίσει τη σειρά µε την οποία θα παρουσιάζονται οι ενότητες, αλλά και
τις προηγούµενες γνώσεις που απαιτούνται (π.χ ποιες ενότητες πρέπει να
παρακολουθήσει προηγουµένως) για να µπορέσει ο φοιτητής να παρακολουθήσει µια
ενότητα. Η αναγνώριση των αρχείων από το Interbook πραγµατοποιείται εφόσον
αυτά έχουν συγγραφεί µε προκαθορισµένη δοµή. Πιο συγκεκριµένα το Interbook
αναγνωρίζει τη χρήση των κεφαλίδων (headers) - (Brusilovsky κ.α., 1998, σελ. 297).
Η επιλογή της κατάλληλης ενότητας για να µελετηθεί, γίνεται σε τρία βήµατα. Το
σύστηµα ελέγχει τις ενότητες που έχει µελετήσει ο µαθητής και υπολογίζει τον βαθµό
που έχει κατανοήσει τα διάφορα θέµατα. Στην συνέχεια, και µε βάση τα κριτήρια που
έχει καθορίσει ο καθηγητής για κάθε ενότητα, το σύστηµα ελέγχει ποιες ενότητες
είναι έτοιµος να µελετήσει ο φοιτητής. Τέλος, η ενότητα που θα µελετήσει επιλέγεται
µε βάση τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει ο καθηγητής για κάθε ενότητα. Στην
παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται µια συνοπτική διαγραµµατική απεικόνιση της
διαδικασίας δηµιουργίας ενός αρχείου στο MsWord αναγνωρίσιµου από το Interbook
(Εικ. 3.27).
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Εικόνα 3.27: ∆ηµιουργία αρχείων στο Interbook

Πηγή: Brusilovsky, 1996, σελ. 113
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3.12.4 AHA!
Στο εκπαιδευτικό σύστηµα ΑΗΑ! (http://aha.win.tue.nl/) απαιτείται από τον
καθηγητή να κατασκευάσει σελίδες υλικού σε µορφή html ή xml. Το σύστηµα
διαθέτει ορισµένες συναρτήσεις προσαρµογής του υλικού σε κάθε µαθητή χωριστά,
όµως συνήθως ο καθηγητής πρέπει να κατασκευάσει όχι µόνο το υλικό του
µαθήµατος, αλλά και τους κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους θα µεταβάλλεται κάθε
φορά το προφίλ του φοιτητή, και τον τρόπο µε τον οποίο θα προσαρµόζεται το υλικό
στις ιδιαιτερότητες του (De Bra, κ.α., 2006, σελ. 24 ; De Bra κ.α., 2002, σελ. 243) .
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η εισαγωγική σελίδα του λογισµικού, η οποία
περιλαµβάνει τα περιεχόµενα του µαθήµατος (διδακτικό υλικό), δείχνει τις σελίδες
που έχει µελετήσει ο φοιτητής, αλλά και πόσες έχουν αποµείνει ακόµη για να
ολοκληρώσει το µάθηµα. Επίσης το λογισµικό προτείνει στο µαθητή να µελετήσει
ορισµένες έννοιες (προαπαιτούµενες γνώσεις) πριν προχωρήσει σε επόµενα θέµατα.
Εικόνα 3.28: Εισαγωγική εικόνα του ΑΗΑ

Πηγή: http://aha.win.tue.nl/
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Στην επόµενη εικόνα (Εικόνα 3.29) φαίνεται η γενική αρχιτεκτονική που
ακολουθεί το λογισµικό AHA! και ο ρόλος των συµµετεχόντων σε αυτό (De Bra,
2006, σελ. 7). Πιο συγκεκριµένα, ο διαχειριστής του συστήµατος (manager) είναι
υπεύθυνος για την διαµόρφωση και τον καθορισµό της δοµής του λογισµικού, αλλά
και για την διαχείριση – εγγραφή των χρηστών που θέλουν να χρησιµοποιήσουν το
λογισµικό. Ο καθηγητής (author) που χρησιµοποιεί το λογισµικό είναι αρµόδιος για
την κατασκευή της δοµής του µαθήµατος, αλλά και των κανόνων (adaptation rules)
που πρέπει να ισχύουν για την πορεία της διδασκαλίας. Όπως αναφέρθηκε και
προηγουµένως είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του διδακτικού υλικού µε τα
εργαλεία που παρέχει το λογισµικό, αλλά κυρίως για την δηµιουργία αρχείων html
και xml. Τέλος ο φοιτητής (student) του λογισµικού αλληλεπιδρά µε το σύστηµα µε
διάφορους τρόπους. Ο φοιτητής µπορεί να επισκεφτεί διάφορες σελίδες διδακτικού
υλικού και έτσι ενηµερώνεται και το ατοµικό του µοντέλο µάθησης, ώστε οι επόµενες
σελίδες να προσαρµοστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Τέλος, το
προσαρµοστικό µοντέλο και το µοντέλο χρήστη (για όλους τους χρήστες)
αποθηκεύεται σε αρχεία xml ή σε βάση δεδοµένων MySql (Stash & De Bra, 2003 ).
Εικόνα 3.29: Αρχιτεκτονική του ΑΗΑ!

Πηγή: De Bra, 2006, σελ. 7

101

Η αξιολόγηση στο AHA!, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα γίνεται µε
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µετά τη µελέτη κάποια ενότητας του µαθήµατος και ο
µαθητής µπορεί να δει την επίδοση που έχει πετύχει, αλλά και να επαναλάβει κάποιο
τεστ.
Εικόνα 3.30: Αξιολόγηση στο ΑΗΑ!

Πηγή: http://aha.win.tue.nl/

Στην επόµενη εικόνα φαίνεται µια τυπική διδασκαλία ενός αντικειµένου στο
ΑΗΑ! και συνιστάται στους φοιτητές να µην χρησιµοποιούν τα κουµπιά «πίσω» και
«εµπρός» του φυλλοµετρητή τους, αλλά να κάνουν χρήση των συνδέσµων που
παρέχονται σε κάθε σελίδα ή του τυπικού µενού που υπάρχει στο επάνω µέρος κάθε
σελίδα, για να προχωρήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το διδακτικό υλικό
παρουσιάζεται µε την χρήση της γλώσσας html (Ramp κ.α, 2005, σελ. 146).
Εικόνα 3.31: ∆ιδασκαλία στο ΑΗΑ!

Πηγή: http://aha.win.tue.nl/
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3.12.5 KBS Hyperbook
Το εκπαιδευτικό περιβάλλον KBS (Henze & Nejdl, 2001, σελ. 328) στηρίζει
τη λειτουργία του σε ένα µοντέλο γνώσης, το οποίο ουσιαστικά περιλαµβάνει όλο το
εκπαιδευτικό υλικό και τον τρόπο που τα διάφορα θέµατα συνδέονται µεταξύ τους,
αλλά και την σύνδεση των διαφόρων ενοτήτων µε διάφορα φύλα αξιολόγησης και
υλικό από διάφορες πηγές του διαδικτύου. Το σύστηµα βοηθάει το φοιτητή να
επιλέξει κάθε φορά τον κατάλληλο σύνδεσµο για προβολή, παρέχοντας του ένα
κουµπί (button) που τον οδηγεί στην επόµενη ενότητα που πρέπει να µελετήσει. Το
σύστηµα επίσης, υποστηρίζει τον καθορισµό των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν,
από τον ίδιο το µαθητή. Η λειτουργία του KBS θα µπορούσε να περιγραφεί ως
λειτουργία ορισµένων µονάδων. Η µονάδα αποθήκευσης (storage module) αποτελεί
τη βάση του συστήµατος KBS (http://www.kbs.uni-hannover.de/hyperbook/). Και
περιλαµβάνει όλα τα δεδοµένα και τις ενότητες των µαθηµάτων. Η µονάδα
πλοήγησης (navigation module) περιγράφει τις δυνατότητες πλοήγησης που
υπάρχουν στο KBS. Χρησιµοποιεί τις σχέσεις που έχουν οριστεί µεταξύ των σελίδων
του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να περιγράφει τις πιθανές διαδροµές που µπορεί να
ακολουθήσει η εκπαιδευτική διαδικασία Η µονάδα πλοήγησης στην συνέχεια καλεί
την µονάδα προσαρµογής (adaptation module), ώστε να προσαρµόσει το διδακτικό
υλικό σε έναν συγκεκριµένο φοιτητή.

Εικόνα 3.32: Γενική εικόνα του KBS

Πηγή: Henze & Nejdl, 2001
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Το σύστηµα προσαρµογής, αυτοµάτως δηµιουργεί συνδέσµους µεταξύ των
σελίδων, προτείνει το υλικό που πρέπει να µελετηθεί για την καλύτερη κατανόηση
ορισµένων ενοτήτων και χρησιµοποιεί ειδικούς συµβολισµούς (traffic light metaphor)
για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του φοιτητή σε συγκεκριµένες σελίδες. Τέλος η
µονάδα παρουσίασης (visualization module) αφού συλλέξει όλα τα αναγκαία
στοιχεία, όπως σχέσεις µεταξύ των σελίδων, γνωστικό επίπεδο του φοιτητή,
παρουσιάζει στο αριστερό µέρος της οθόνης, την πορεία της µάθησης που πρέπει να
ακολουθηθεί, µε τη µορφή ενός δένδρου.

Εικόνα 3.33: Η διδασκαλία στο KBS

Πηγή: Henze & Nejdl, 2001

3.12.6 INSPIRE
Το εκπαιδευτικό σύστηµα INSPIRE – Intelligent System for Personalized
Instruction in a Remote Environment (http://hermes.di.uoa.gr/inspire) σχεδιάστηκε
στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΠΕΝΕ∆99 της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας. Το συγκεκριµένο σύστηµα υιοθετεί τη µέθοδο της
προσαρµοστικής παρουσίασης µαθηµάτων σύµφωνα µε την οποία το περιεχόµενο
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κάθε

µαθήµατος

δηµιουργείται

δυναµικά

κατά

την

αλληλεπίδραση

του

εκπαιδευόµενου µε το σύστηµα και ακολουθεί το γνωστικό υπόβαθρο, τις
προτιµήσεις του αλλά και την εξέλιξη του.
Εικόνα 3.34: Αρχική σελίδα του INSPIRE

Πηγή: http://hermes.di.uoa.gr/inspire

Η προσέγγιση που υιοθετείται από το INSPIRE (Εικόνα 3.34) υπογραµµίζει
το γεγονός ότι οι φοιτητές µαθαίνουν µε διαφορετικούς τρόπους, και ενσωµατώνουν
τις ιδέες και τις θεωρίες. Η προσαρµοστική και προσαρµόσιµη συµπεριφορά του
INSPIRE καθοδηγείται από το µοντέλο του φοιτητή που παρέχει πληροφορίες για τον
φοιτητή, όπως το επίπεδο γνώσης στις έννοιες domain model και το στυλ µάθησης.
Ο βασικός στόχος του συστήµατος είναι η δυναµική δηµιουργία µαθηµάτων,
τα οποία ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο, τις ανάγκες και τις προτιµήσεις του
φοιτητή. Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης του φοιτητή µε το λογισµικό, το
σύστηµα δηµιουργεί ένα ξεχωριστό µοντέλο για κάθε φοιτητή, το οποίο
ενηµερώνεται συνεχώς ανάλογα µε τις ενέργειες του. Το µοντέλο του φοιτητή
παρέχει µια ολοκληρωµένη περιγραφή της κατάστασης του, δηλαδή της
συµπεριφοράς του κατά την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα, των προτιµήσεων του
καθώς και του γνωστικού του επιπέδου. Η συγκεκριµένη δοµή δεδοµένων είναι ένα
δένδρο τεσσάρων επιπέδων, κάθε ένα από τα οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένες
πληροφορίες για την κατάσταση του φοιτητή σε σχέση µε τα διαφορετικά επίπεδα
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του πεδίου γνώσης (Σχήµα 3.12) Το INSPIRE ενισχύει και χρησιµοποιεί ένα µοντέλο
εκπαιδευοµένων που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Papanikolaou K. κ.α., 2003,
σελ. 234):
 υιοθετεί ένα µοντέλο επικαλύψεων που ακολουθεί το επίπεδο γνώσης του
φοιτητή
 καταγράφει τις πληροφορίες που "περιγράφει" την αλληλεπίδραση του
φοιτητή µε το µεταβιβασµένο περιεχόµενο
 καταχωρεί τις γενικές πληροφορίες για τον φοιτητή
 ενηµερώνεται δυναµικά κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης
Σχήµα 3.12: Μοντέλο φοιτητή- εκπαιδευόµενου στο Inspire

Πηγή: Papanikolaou K. κ.α. (2003), σελ. 234

Για να σχεδιάσει το σύστηµα το περιεχόµενο, δίνει προσοχή στις πληροφορίες
που του παρέχει το µοντέλο µαθητή, ενώ παράλληλα προσπαθεί να µην «ξεφύγει»
από τα πλαίσια του εκπαιδευτικού σκοπού. Έτσι για να τηρήσει τα παραπάνω
χρησιµοποιεί διάφορες στρατηγικές (Papanikolaou K. κ.α., 2003, σελ. 236):
 αν το γνωστικό επίπεδο των φοιτητών εκτιµηθεί ως ανεπαρκές σε σχέση µε
ένα σύνολο από επιθυµητές γνώσεις (outcome concept)
 αν το γνωστικό επίπεδο των φοιτητών εκτιµηθεί ως µέτριο ή πολύ καλό σε
σχέση µε ένα σύνολο από επιθυµητές γνώσεις και τέλειο πάνω σε ένα σύνολο
από προαπαιτούµενες γνώσεις (prerequisite concept)
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Ο φοιτητής έχει πάντα την δυνατότητα να επιλέγει το περιεχόµενο και το
εκπαιδευτικό υλικό που θα µελετήσει µετά, αγνοώντας τις προτάσεις του
συστήµατος. Επίσης οι φοιτητές µπορούν να επιτηρούν το µαθησιακό τους µοντέλο
και να αλλάξουν το γνωστικό τους επίπεδο, επηρεάζοντας έτσι το “curriculum
sequencing process”, µια µέθοδο που καθοδηγεί τον φοιτητή να βρει το καλύτερο
δυνατό µονοπάτι (optimal path) στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό.
Το Προσαρµοστικό Σύστηµα Πλοήγησης (Adaptive navigation support) σκοπεύει
να παρέχει στους φοιτητές περισσότερο προσανατολισµούς πλοήγησης παρά
κατευθυνόµενες οδηγίες. Οι προσανατολισµοί πληροφορούν τους φοιτητές για :
 την τοποθεσία τους µέσα στο domain
 το υλικό που έχουν επισκεφτεί µέσω του ιστορικού (history )
 για την τωρινή τους τοποθεσία
 το υλικό που είναι έτοιµοι να µελετήσουν
έτσι το σύστηµα επιτρέπει στους φοιτητές να αποφασίσουν ποια σελίδα να
επισκεφθούν η οποία θα είναι καλύτερη για την επιτυχία τους.
Tο στυλ παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού διαφέρει κάθε φορά ανάλογα
µε τον φοιτητή που απευθύνεται. Γενικά ανάλογα µε τον τύπο του φοιτητή
χρησιµοποιούνται οι παρακάτω στρατηγικές (Papanikolaou K. κ.α., 2003, σελ. 247):


«activity oriented» : µε υψηλή αλληλεπίδραση προτείνετε για τους ακτιβιστές
(activist)



«example oriented» : για τους αντανακλαστικούς (reflectors) που προσπαθούν
να συλλέξουν και να αναλύσουν δεδοµένα πριν αντιδράσουν



«exercise oriented»: για τους πραγµατιστές (pragmatist) που δοκιµάζουν τις
ιδέες, τις θεωρίες και τις τεχνικές



«theory oriented»: για τους θεωρητικούς τους παρέχει την ευκαιρία να
εξερευνήσουν έννοιες µε πιο νοητικά αφηρηµένους τρόπους
Το σύστηµα παρακολουθεί τις κινήσεις και τις αποκρίσεις του φοιτητή σε

όλη τη διάρκεια της µελέτης, τις αξιολογεί και ανάλογα αναπροσαρµόζει το
εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα όµως δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα να παρέµβει
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στο µοντέλο αυτό και να ορίσει-αλλάξει ο ίδιος το γνωστικό του επίπεδο στις
διαφορετικές έννοιες του στόχου αλλά και το στυλ της µάθησής του (Εικόνα 3.35)
Βασικός στόχος του συστήµατος είναι να δώσει σταδιακά στον φοιτητή το
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε η επίδοση και οι ικανότητές του να εξελιχθούν
από την αποµνηµόνευση εννοιών, γεγονότων και διαδικασιών στην εφαρµογή τους
και τελικά στην αξιοποίησή τους σε νέες καταστάσεις.
Εικόνα 3.35: Επιλογές µοντέλου µαθητή στο INSPIRE

Πηγή: http://hermes.di.uoa.gr/inspire

Η κυρίως οθόνη (Εικόνα 3.36 ) αποτελείται από τρεις βασικές περιοχές:
Α) την Περιοχή Πλοήγησης (navigation area) που αφορά τα περιεχόµενα του
µαθήµατος Β) την Περιοχή Περιεχοµένου (content area) µε τα περιεχόµενα της
εκπαιδευτικής σελίδας Γ) την Εργαλειοθήκη (toolbar) προσφέροντας πρόσβαση
σε διάφορες επιλογές, όπως σηµειωµατάριο, αγαπηµένες ιστοσελίδες, κτλ.

108

Εικόνα 3.36: Περιγραφή βασικής οθόνης INSPIRE

Πηγή: http://hermes.di.uoa.gr/inspire

Η προσαρµοστικότητα του συστήµατος υλοποιείται µε µεθόδους όπως:
∆ιαδοχή Μαθηµάτων ► Προσαρµοστική Πλοήγηση ►Προσαρµοστική Παρουσίαση
Σε κάθε επίπεδο, το προσωπικό µαθησιακό στυλ του φοιτητή επηρεάζει την
εµφάνιση και τη δόµηση του εκπαιδευτικού υλικού.
Ως πηγή προσαρµοστικότητας για το σύστηµα λειτουργούν τα µαθησιακά
στυλ. Τα µαθησιακά στυλ που χρησιµοποιούνται είναι αυτά που πρότειναν οι Honey
& Mumford (1992). Έτσι, υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι ανθρώπων σε σχέση µε
το στυλ µάθησής τους: οι Ακτιβιστές, οι Ανακλαστικοί, οι Θεωρητικοί και οι
Πραγµατιστές.
Για κάθε διδακτική ενότητα υπάρχει ένας γνωστικός στόχος ο οποίος
αναλύεται σε έννοιες που ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει. Αυτές ιεραρχώνται ως:
σηµαντικές έννοιες για την κάλυψη του στόχου, έννοιες προαπαιτούµενης γνώσης και
τις λιγότερο σηµαντικές (σχετικές) έννοιες.
Το εκπαιδευτικό υλικό οργανώνεται σύµφωνα µε την Component Display
Theory (Merril, 1983) σε τρία επίπεδα:
• Αποµνηµόνευση – παρουσίαση των εννοιών
• Χρήση – εφαρµογή των εννοιών
• Αναζήτηση – αξιοποίηση των εννοιών σε νέες καταστάσεις
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Για κάθε επίπεδο υπάρχουν παρουσιάσεις κειµένου (ορισµοί, περιγραφές,
συµπεράσµατα), παραδείγµατα, ασκήσεις, εργασίες µε προσοµοίωση του ΗΥ κ.ά.
Εικόνα 3.37: Επεξήγηση Περιοχής Πλοήγησης

Πηγή: http://hermes.di.uoa.gr/inspire
Επίσης γίνεται χρήση µεταφορών όπως ένας στόχος για τον γνωστικό στόχο
(Συµβολισµός

) το δοχείο που γεµίζει και παροµοιάζει το επίπεδο γνώσης του

εκπαιδευόµενου (Συµβολισµός:

),

προαπαιτούµενες γνώσεις (Συµβολισµός:

ή το ανοιχτό βιβλίο που υπονοεί τις
).

Η παρουσίαση των σηµαντικών εννοιών προσαρµόζεται στον µαθησιακό
τύπο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

Ακτιβιστής

Ανακλαστικός

Θεωρητικός
Πραγµατιστής

Αποµνηµόνευση
Inquisitory(Ανακριτική )Παρουσίαση
(Ερώτηση, Παράδειγµα, Θεωρία)

Χρήση
∆ραστηριότητας (∆ραστηριότητα,
Παράδειγµα, Θεωρία, Άσκηση)

Expository (Εκθετική) Παρουσίαση
(Θεωρία, Παράδειγµα, Ερώτηση)

Παραδείγµατος (Παράδειγµα,
Θεωρία, Άσκηση, ∆ραστηριότητα)

Inquisitory (Ανακριτική)Παρουσίαση
(Ερώτηση, Θεωρία, Παράδειγµα)

Θεωρίας (Θεωρία, Παράδειγµα,
Άσκηση, ∆ραστηριότητα)

Expository (Εκθετική) Παρουσίαση
(Παράδειγµα, Θεωρία, Ερώτηση)

Άσκησης (Άσκηση, Παράδειγµα,
Θεωρία, ∆ραστηριότητα)

Πηγή: Papanikolaou K. κ.α., 2003
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Ανάλογα µε τον µαθησιακό τύπο του κάθε µαθητή, το λογισµικό INSPIRE
παρέχει στον διδασκόµενο διαφορετικό διδακτικό υλικό. Το λογισµικό αντιµετωπίζει
τον µαθητή ως ξεχωριστή οντότητα ανάλογα µε τον µαθησιακό του τύπο και
διαφοροποιεί το διδακτικό υλικό. Το λογισµικό προσαρµόζει ουσιαστικά (adaptive
presentation) το διδακτικό υλικό στην µέθοδο µε την οποία έχει διαγνώσει ότι
µαθαίνει καλύτερα ο φοιτητής. Το λογισµικό INSPIRE σίγουρα αποτελεί µια
αξιόλογη

και ενδιαφέρουσα προσπάθεια στον τοµέα των προσαρµοστικών

συστηµάτων εκπαίδευσης στον Ελλαδικό χώρο.

3.11.7 iWeaver
Το iWeaver (www.adaptive-learning.net) του Christian Wolf, σχεδιάστηκε
στα πλαίσια µιας διδακτορικής έρευνας για να παράσχει ένα ευέλικτο και εύχρηστο
περιβάλλον για τον φοιτητή µε την εφαρµογή προσαρµόσιµων υπερµεσικών
τεχνικών. Βασίζεται στο µοντέλο µαθήτυπων (κατηγορία-τύπος µαθητή µε βάση
ορισµένα χαρακτηριστικά) των Dunn & Dunn (Dunn κ.α., 1984, σελ. 13). Το µοντέλο
αυτό χρησιµοποιεί έξι κατηγορίες για να διαχωρίσει τους µαθήτυπους σύµφωνα µε τις
µαθησιακές τους προτιµήσεις (Εικόνα 3.38: έξι διαφορετικά χρώµατα).
Το iWeaver (An Interactive Web-Based Adaptive Learning Environment to
Address Individual Learning Styles) όµως σχεδιάστηκε βασιζόµενο σε δύο µόνο από
τις παραπάνω κατηγορίες:
•

Αντιληπτική Κυριότητα (Perceptive Domain):
 Ακουστικός (Auditory):Προτιµά να µαθαίνει κάτι χρησιµοποιώντας
ήχο.
 Οπτικός (µε εικόνες) (Visual-Pictures): Προτιµά να µαθαίνει κάτι
χρησιµοποιώντας εικόνες.
 Οπτικός (µε κείµενο) (Visual-Text): Προτιµά να µαθαίνει κάτι
χρησιµοποιώντας κείµενο.
 Απτικοκιναισθετικός (Tactile Kinesthetic): Προτιµά να έρχεται σε
επαφή µε τα εκπαιδευτικά µέσα.
 Εσωτερικός Κιναισθετικός (Internal Kinesthetic): Προτιµά να
αλληλοσχετίζει το οτιδήποτε µαθαίνει µε προσωπικές του εµπειρίες.
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•

Ψυχολογική Κυριότητα ( Psychological Domain):
 Ενστικτώδης ή Ακτιβιστής (Impulsive or Active): Προτιµά να
δοκιµάζει το νέο διδακτικό υλικό αµέσως.
 Αντανακλαστικός (Reflective) :Προτιµά να έχει κάποιο χρόνο στη
διάθεσή του για να σκεφτεί για ένα πρόβληµα.
 Καθολικός (Global): Προτιµά να έχει αρχικά µια «γενική εικόνα» του
διδασκόµενου υλικού και µετά να προχωρά στις λεπτοµέρειες.
 Αναλυτικός ή Ακολουθιακός (Analytical or Sequential):Προτιµά να
επεξεργάζεται τις πληροφορίες διαδοχικά – πρώτα τις λεπτοµέρειες
και µετά την «γενική εικόνα».
Το iWeaver χρησιµοποιεί JavaServer σελίδες οδηγούµενες από βάσεις

δεδοµένων, όπως επίσης και κινούµενη εικόνα, βίντεο, ήχο και άλλα εργαλεία
προκειµένου να παρουσιάσει το διδακτικό υλικό.
Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του iWeaver είναι η ευελιξία του. Το
εκπαιδευτικό περιβάλλον του µπορεί να αλλάζει δυναµικά ανάλογα µε την
συµπεριφορά του φοιτητή (δυνατότητα του φοιτητή να αλλάξει το µαθησιακό του
στυλ). Επίσης, ο φοιτητής έχει τον έλεγχο υπό την έννοια ότι µπορεί να επιλέγει
ανάµεσα από διάφορες παρουσιάσεις του διδακτικού υλικού αυτήν που του ταιριάζει
καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η κινητοποίηση του φοιτητή, η διατήρηση
της γνώσης του και η καλύτερη κατανόηση του διδασκόµενου υλικού.
Εικόνα 3.38: Το µοντέλο των Dunn & Dunn

Πηγή: Dunn κ.α., 1984
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Όταν ο φοιτητής εισέρχεται στο περιβάλλον του iWeaver για πρώτη φορά,
συµπληρώνει ένα τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο µε 118 ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής (Rundle, & Dunn, 2000). Το σύστηµα εξετάζει το ερωτηµατολόγιο και
εκτιµά την κατηγορία µαθήτυπου του φοιτητή σύµφωνα µε το µοντέλο των Dunn &
Dunn. Ο φοιτητής λαµβάνει µια ανάλυση του µαθησιακού του προφίλ µε κάποιες
προσωπικές προτάσεις από το λογισµικό. Στη συνέχεια το σύστηµα εµφανίζει το
κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και δίνει στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα
επιλογής από τέσσερις διαφορετικές «παραλλαγές» (media experience) (µαθήτυποι
της συγκεκριµένης κατηγορίας) του διδακτικού υλικού.
Γενικά η εκπαιδευτική διαδικασία στο iWeaver ακολουθεί την µορφή που
παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα :
Εικόνα 3.39: Πορεία εκπαιδευτικής διαδικασίας στο iWeaver

Πηγή: Dunn κ.α., 1984

Ο φοιτητής καλείται να απαντήσει σε ορισµένες ερωτήσεις πριν ξεκινήσει η
εκπαιδευτική διαδικασία (pre-test), ώστε να δηµιουργηθεί το ατοµικό του προφίλ από
το λογισµικό. Στην συνέχεια ανάλογα µε το στυλ του κάθε φοιτητή, όπως αυτό έχει
καθοριστεί από το iweaver, παρέχεται στο φοιτητή διδακτικό υλικό (module) σε
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διαφορετική µορφή (media exposure). Κάθε φορά που ο φοιτητής ολοκληρώνει µια
διδακτική ενότητα, το λογισµικό επαναξιολογεί το στυλ του φοιτητή και ανάλογα
προχωρά στην επόµενη µορφή διδακτικού υλικού που αυτός πρέπει να µελετήσει.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο από µια ενότητα του διδακτικού
υλικού µε θέµα «Μαθαίνοντας τη JAVA» (Εικόνα 3.40).
Ένα µενού µε επιλογές σχετικές µε τα προσωπικά δεδοµένα του φοιτητή
είναι τοποθετηµένο στην κορυφή της οθόνης, ενώ µια λίστα µε τα περιεχόµενα του
διδακτικού υλικού βρίσκεται αριστερά. Το κυρίως µέρος στο κέντρο της οθόνης
καταλαµβάνεται από το διδακτικού υλικό προσαρµοσµένο στον µαθήτυπο του
φοιτητή, καθώς και από µια λίστα µε διδακτικά εργαλεία (My Learning tools) στα
δεξιά.
Το διδακτικό υλικό διαιρείται σε κατηγορίες όπου κάθε κατηγορία
υποδιαιρείται σε ενότητες και σε υποενότητες. Αφού ο φοιτητής διαβάσει µία
ενότητα έχει τη δυνατότητα να την ξαναδιαβάσει χρησιµοποιώντας µια άλλη
«παραλλαγή» του διδακτικού υλικού. Εναλλακτικά µπορεί να µεταβεί στην επόµενη
ενότητα.

Επίσης, µετά την ολοκλήρωση µιας ενότητας ο φοιτητής καλείται να

αξιολογήσει τον τρόπο παρουσίασής της συµπληρώνοντας ένα ερωτηµατολόγιο. Οι
απαντήσεις των φοιτητών είναι χρήσιµες για τη βελτίωση, διόρθωση και αναβάθµιση
του συστήµατος.
Εικόνα 3.40: Ενότητα : “The switch-statement”, “Visual text”

Πηγή: Wolf C., 2002
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το iWeaver προσφέρει τέσσερις
διαφορετικές κατηγορίες του διδακτικού υλικού (media experience) σύµφωνα µε την
κατηγορία µαθητύπων «Perceptual Domain» που περιγράφουν οι Dunn & Dunn.
Αυτή η κατηγοριοποίηση σχετίζεται µε το πώς ένας φοιτητής αντιλαµβάνεται τις
πληροφορίες χρησιµοποιώντας τις αισθήσεις του.
Συνεπώς, η πιο απλή «παραλλαγή» του διδακτικού υλικού είναι η “Visual
text”, η οποία προορίζεται για αυτούς που µαθαίνουν κάτι καλύτερα όταν τους
παρουσιάζεται µε τη µορφή κειµένου. Περιλαµβάνει εµπλουτισµένο συµπαγή κείµενο
µε σχόλια και υπογραµµισµένες λέξεις κλειδιά ( Εικόνα 3.40).
Η Εικόνα 3.41, παρουσιάζει ένα παράδειγµα της «παραλλαγής» “Visual
Pictures”, η οποία είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να ικανοποιεί τους φοιτητές που
µαθαίνουν κάτι καλύτερα όταν αυτό τους παρουσιάζεται µε εικόνες. Περιλαµβάνει
λοιπόν, συµπληρωµατικό κείµενο µε εικόνες, διαγράµµατα, σχέδια, σκίτσα και µηαλληλεπιδραστικά animations.
Εικόνα 3.41: Ενότητα:“The switch-statement”, “Visual pictures”

Πηγή: Wolf C., 2002

Οι Απτικοκιναισθητικοί (Tactile Kinesthetic) φοιτητές έχουν στη διάθεση
τους µία αλληλεπιδραστική έκδοση της ενότητας που παρουσιάσαµε παραπάνω.
Αυτή η κατηγορία φοιτητών στηρίζεται στην προτίµησή τους να αλληλεπιδρούν
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φυσικά (σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον µε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο) µε αυτό
που προσπαθούν να µάθουν. Μπορούν λοιπόν να κινούνται µέσα στο υπολογιστικό
περιβάλλον κάνοντας διάφορες ενέργειες όπως να προσαρµόζουν το µέγεθος ή τη
θέση της πλατφόρµας. Επίσης άλλα µέσα που βοηθούν αυτούς τους µαθήτυπους είναι
η παρουσίαση στην οθόνη puzzles, όπου ο φοιτητής πρέπει να συναρµολογήσει τα
κοµµάτια τους ή παρουσίαση ασκήσεων «συµπλήρωσης κενών».
Οι Ακουστικοί φοιτητές (Auditory) µπορούν να µαθαίνουν καλύτερα κάτι
όταν το ακούνε. Συνεπώς, η

“Auditory” παραλλαγή του διδακτικού υλικού

παρουσιάζει το περιεχόµενό του χρησιµοποιώντας ήχο (Εικόνα 3.42). Οι φοιτητές
µπορούν να ακούσουν την παρουσίαση, να προχωρήσουν µπροστά ή πίσω (σε
επόµενες ή προηγούµενες ενότητες), να τη διακόψουν ή και να την τερµατίσουν.
Εικόνα 3.42: Ενότητα:“The switch-statement”, “Auditory”

Πηγή: Wolf C., 2002

Το iWeaver, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, προσφέρει ένα αριθµό
διδακτικών εργαλείων (learning tools) ως κάτι επιπρόσθετο στις διάφορες
κατηγορίες- «παραλλαγές» του διδακτικού υλικού (βλ. Εικόνα 3.43).
Αυτά τα εργαλεία σχεδιάστηκαν βασιζόµενα κυρίως στην κατηγορία
µαθητύπων «Psychological Domain» που περιγράφουν οι Dunn & Dunn. Αυτή η
κατηγορία αναφέρεται στο πως κανείς επεξεργάζεται τις πληροφορίες και λύνει τα
προβλήµατα.
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Εικόνα 3.43: “Learning tools menu” (Εργαλεία µάθησης)

Πηγή: Wolf C., 2002

Τα εργαλεία αυτά είναι τοποθετηµένα στο δεξί µέρος της οθόνης µε κάθε
εργαλείο να αναπαρίσταται από ένα ξεχωριστό πλήκτρο (button). Τα εργαλεία
µπορούν να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα χωρίς να χάνεται το περιεχόµενου του
κεντρικού πλαισίου του παραθύρου.
Το Εργαλείο µε ετικέτα “View Edit Notes” προσφέρεται σε φοιτητές µε
αντανακλαστικές προτιµήσεις (Reflective Learners). Αυτοί οι τύποι φοιητητών
προτιµούν να κάθονται, να σκέφτονται και στη συνέχεια να χρησιµοποιούν ένα
εργαλείο. Επίσης, το συγκεκριµένο εργαλείο είναι πολύ χρήσιµο και για “Visual text”
µαθητές που έχουν την τάση να κρατούν σηµειώσεις. Τους δίνει λοιπόν, τη
δυνατότητα να κρατούν σηµειώσεις για την κάθε διδακτική ενότητα. Αυτές οι
σηµειώσεις µπορούν να εµφανιστούν και να προσπελαστούν είτε καθολικά µε την
επιλογή στην κορυφή της οθόνης (My Notes), είτε τοπικά

µε την εµφάνιση

αντίστοιχα της διδακτικής ενότητας στην οποία αναφέρονται. Η ύπαρξη σηµειώσεων
είναι ορατή στο χρήστη µε την οπτική αλλαγή του πλήκτρου στα Learning tools.
Οι Ενστικτώδεις ή Ακτιβιστές (Impulsive or Active) φοιτητές, που προτιµούν
να δοκιµάζουν το νέο υλικό αµέσως, έχουν στη διάθεσή τους το πλήκτρο µε ετικέτα
“Try It Out”, που τους προσφέρει άµεση πρόσβαση σε έναν online Java compiler που
τους επιτρέπει να δοκιµάζουν νέες διδακτικές προγραµµατιστικές αρχές.
Οι Καθολικοί (Global) φοιτητές προτιµούν να έχουν µια γενική εικόνα του
διδακτικού υλικού πριν προχωρήσουν σε περαιτέρω λεπτοµέρειες. Για το λόγο αυτό,
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µε τη χρήση του πλήκτρου “Get Big Picture” των διδακτικών εργαλείων, τους
παρουσιάζεται το σηµείο της ενότητας το οποίο διαβάζουν εκείνη τη στιγµή,
κατάλληλα δοµηµένο και διαµορφωµένο,

µε τη µορφή ενός διαγράµµατος (βλ.

Εικόνα 3.44). Επίσης, µε τη χρήση του πλήκτρου “View Full Tree” τους διατίθεται
και ολόκληρο το περιεχόµενο της ενότητας δοµηµένο κατά ανάλογο τρόπο.
Εικόνα 3.44: Ενότητα:“The switch-statement”, “Global”

Πηγή: Wolf C., 2002

Στους “Internal Kinesthetic” φοιτητές αρέσει να αλληλοσχετίζουν τα διάφορα
θέµατα και θέλουν να γνωρίζουν πως το διδακτικό υλικό τους συνδέεται µε αυτούς
προσωπικά. Το πλήκτρο µε ετικέτα “View Relevance” προτείνεται σε αυτούς τους
µαθητές. Αυτό το πλήκτρο εµφανίζει παραδείγµατα σχετικά µε τη συγκεκριµένη
ενότητα και κατά συνέπεια αυξάνει την δυνατότητα αλληλοσυσχέτισης που
χρειάζονται οι συγκεκριµένοι µαθητές.
Τέλος, το πλήκτρο “Change Style” επιτρέπει στον κάθε φοιτητή να αλλάξει,
µεταφορικά, µαθησιακό στυλ και να του παρουσιαστεί η κατάλληλη «παραλλαγή»
του διδακτικού υλικού που θα είναι προσαρµοσµένη στο νέο µαθήτυπο, της
κατηγορίας

όµως

που

καθορίστηκε

από

τη

συµπλήρωση

του

αρχικού

ερωτηµατολογίου.
Συµπερασµατικά, τα προσαρµοστικά χαρακτηριστικά του iWeaver που
περιγράφηκαν είναι τα εξής: συγκεκριµένες κατηγορίες του τρόπου παρουσίασης του
διδακτικού υλικού (media experience) και διδακτικά εργαλεία (learning tools)
προσαρµοσµένα στους διάφορους τύπους φοιτητών, τα οποία είναι διατεταγµένα
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σύµφωνα µε την πιθανότητα χρησιµοποίησής τους. Εργαλεία τα οποία δεν θεωρείται
πιθανό να χρησιµοποιηθούν από ένα συγκεκριµένο τύπο µαθητή αποκρύπτονται.
Προς το παρόν, το iWeaver είναι µια εφαρµογή που βρίσκεται ακόµη υπό
κατασκευή. Μελλοντικές εργασίες πάνω στο πρωτότυπο θα περιλαµβάνουν
εφαρµογή ενός “Bayesian Network” προκειµένου να προβλέπονται οι επιλογές των
εκπαιδευόµενων σχετικά µε το διδακτικό υλικό. Επίσης στις µελλοντικές βελτιώσεις
προβλέπεται και η παροχή προσαρµοστικής πλοήγησης για τον φοιτητή, κάτι που
στην παρούσα έκδοση του λογισµικού δεν έχει υπάρχει.

3.12.8 METALINKS
Το εκπαιδευτικό εργαλείο METALINKS δηµιουργήθηκε από τον καθηγητή
Tom Murray του Hampshire College (http://www.tommurray.us/index.asp), µετά από
έρευνα δέκα ετών και αποτελεί ένα λογισµικό υπερµέσων, το οποίο ουσιαστικά
ψηφιοποιεί τα παραδοσιακά βιβλία µε έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το Metalinks είναι ένα
προσαρµοστικό υπερµεσικό – αλληλεπιδραστικό σύστηµα, το οποίο δηµιουργήθηκε
µε σκοπό την µετάδοση της γνώσης µε ηλεκτρονικό τρόπο (Murray, 2001, σελ. 147).
Το σύστηµα στηρίζεται στην ύπαρξη µιας βάσης δεδοµένων, στην οποία
καταγράφονται και διατηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις ενέργειες των
φοιτητών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε απώτερο σκοπό την
χρήση αυτών των στοιχείων για την προσαρµογή του ηλεκτρονικού υλικού σε κάθε
φοιτητή χωριστά. Οι τεχνικές προσαρµογής του διδακτικού υλικού στις προτιµήσεις
των µαθητών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν ένα ξεχωριστό
τρόπο παροχής εξατοµικευµένης µάθησης µέσω του διαδικτύου.
Το Metalinks µπορεί να υποστηρίξει φοιτητές µε διαφορετικούς στόχους,
διαφορετικό επίπεδο γνώσεων, διαφορετικό µαθησιακό στυλ και παρέχει στον
καθηγητή την δυνατότητα να δηµιουργεί ηλεκτρονικά βιβλία στο διαδίκτυο για
χρήστες µε διαφορετικές ανάγκες. Η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου διαφέρει
σηµαντικά από το παραδοσιακό έντυπο βιβλίο. Πλέον η διδασκαλία δεν χωρίζεται σε
κεφάλαια, ενότητες και υπο-ενότητες, αλλά υπάρχει µια ιδιαίτερη φιλοσοφία και
λογική στην κατασκευή ηλεκτρονικών σελίδων ανάλογα µε το βάθος της γνώσης που
επιθυµεί να αποκτήσει ο φοιτητής για ένα συγκεκριµένο θέµα (Murray, 2003, σελ.
216).
Ξεκινώντας την εκπαιδευτική διαδικασία, ο φοιτητής καλείται να µελετήσει
ορισµένα κείµενα σχετικά µε το θέµα του µαθήµατος, βλέποντας παράλληλα εικόνες
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και άλλα υπερµεσικά στοιχεία σχετικά µε το αντικείµενο µάθησης. Η ηλεκτρονική
αυτή σελίδα διδασκαλίας, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3.45)
αποτελείται από ένας πλήθος συνδέσµων που µπορούν να βοηθήσουν τον φοιτητή να
αποκτήσει περαιτέρω γνώσεις για θέµατα ή λέξεις που δεν γνωρίζει. Οι σύνδεσµοι
που έχουν τοποθετηθεί µέσα στο κείµενο και είναι µε πράσινο χρώµα, δεν οδηγούν σε
κάποια άλλη ιστοσελίδα, αλλά όταν ο φοιτητής τοποθετήσει το δείκτη του ποντικιού
πάνω σε αυτές, δηµιουργείται ένα πλαίσιο (pop up – stretch text) στο οποίο δίνεται
µια σύντοµη επεξήγηση των όρων. Όταν ο φοιτητής επιλέξει το κουµπί-σύνδεσµο
«σχετικές πληροφορίες» (Related Information), τότε αναδύεται ένα νέο πλαίσιο, που
περιλαµβάνει όλες τις σχετικές µε το κείµενο που διαβάζει ο φοιτητής ιστοσελίδες,
που υπάρχουν καταχωρηµένες στο ηλεκτρονικό βιβλίο (Murray, 2001, σελ. 148).
Εικόνα 3.45 : Γραφικό περιβάλλον του METALINKS

Πηγή: http://www.tommurray.us/index.asp
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Άλλες λειτουργίες που µπορούµε να παρατηρήσουµε στην εικόνα 3.45 είναι οι
σύνδεσµοι «Explain More» και «Return». Ο σύνδεσµος «Explain More» οδηγεί σε
µια νέα ιστοσελίδα που αναλύει µε περισσότερες λεπτοµέρειες το θέµα που µελετάει
τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή ο φοιτητής, ενώ ο σύνδεσµος «Return» οδηγεί το
φοιτητή στην αρχική σελίδα που µελετούσε για ένα θέµα, βοηθώντας τον έτσι να µην
χαθεί (adaptive navigation support) µέσα στο πλήθος των ιστοσελίδων που µπορεί να
περιέχει το ηλεκτρονικό βιβλίο, αλλά και παράλληλα να µην χρησιµοποιεί τα
κουµπιά «Back» και «Next» του φυλλοµετρητή. Τέλος, ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει
τους συνδέσµους µε µπλε χρώµα, ώστε να εµπλουτίσει τις γνώσεις του και να
προχωρήσει ακόµη περισσότερο σε βάθος στο θέµα που µελετάει. Η ιεραρχία λοιπόν
του ηλεκτρονικού βιβλίου δεν υλοποιείται µε κεφάλαια και ενότητες, όπως τονίστηκε
και προηγουµένως, αλλά υπάρχουν σχετικές ιστοσελίδες για κάθε θέµα που
αναφέρονται ως «σελίδες παιδιά» (children).
Σίγουρα το Metalinks αποτελεί µια ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα προσέγγιση στον
τοµέα των προσαρµοστικών υπερµέσων, παρουσιάζοντας αρκετές καινοτοµίες
σχετικά µε τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ιστού. Πρέπει όµως να
σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο, ότι η χρήση του συγκεκριµένου λογισµικού
προϋποθέτει την πολλή καλή και προσεκτική οργάνωση του διδακτικού υλικού από
τον καθηγητή, ο οποίος πρέπει, και να δηµιουργήσει και να συνδέσει µεταξύ τους µε
συγκεκριµένα κριτήρια όλες τις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού βιβλίου που θέλει να
δηµιουργήσει.

3.12.9 Arthur
Το περιβάλλον µάθησης Arthur (Gilbert, 2000, σελ. 136) προσπαθεί να
γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ των γνώσεων των µαθητών, χρησιµοποιώντας
διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας. Το υλικό που έχει συµπεριληφθεί στο
περιβάλλον Arthur είναι σε διαφορετικές µορφές, είτε κείµενο, είτε εικόνες, είτε ήχος.
Κάθε φοιτητής όταν εγγράφεται στο σύστηµα κατατάσσεται σε µία κατηγορίαγνωστικό επίπεδο µε τυχαίο τρόπο. Όταν τελειώσει µία ενότητα τότε το σύστηµα του
δίνει ένα τεστ αξιολόγησης ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Για να θεωρηθεί
επιτυχής η διδασκαλία ο φοιτητής πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον στο 80%
των ερωτήσεων. Η διόρθωση γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα είτε από τον
υπεύθυνο καθηγητή. Αν ο φοιτητής λάβει βαθµολογία πάνω από 80% σε ένα τεστ
τότε µπορεί να προχωρήσει στην επόµενη ενότητα παραµένοντας στο ίδιο στυλ
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διδασκαλίας, διαφορετικά το σύστηµα τον αναγκάζει να επαναλάβει την ενότητα µε
ένα διαφορετικό στυλ µάθησης. Το σύστηµα κρατάει τις ερωτήσεις που έχουν
απαντηθεί λάθος από ένα φοιτητή ώστε να γνωρίζει πως θα αντιδράσει σε επόµενες
ανάλογες περιπτώσεις. ∆ηλαδή, αν κάποιος µαθητής στο µέλλον απαντήσει λάθος
στις ίδιες περίπου ερωτήσεις, τότε το σύστηµα θα υποθέσει ότι το στυλ µάθησης του
συγκεκριµένου φοιτητή είναι το ίδιο µε αυτό των προηγούµενων φοιτητών και θα τον
κατατάξει στην ίδια κατηγορία µε τους προηγούµενους (µέθοδος ανάλογων
περιπτώσεων).
Εικόνα 3.46: Η διδασκαλία στο Arthur

Πηγή: Gilbert, 2000, σελ. 138

Τέλος, το σύστηµα του Arthur χρησιµοποιεί µια βάση δεδοµένων σε SQL για
να αποθηκεύει πληροφορίες για τους καθηγητές, του φοιτητές, το υλικό, τα προφίλ
µάθησης, κτλ. Η απάντηση σε ερωτήσεις-απορίες γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα,
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εάν αυτές είναι καταχωρηµένες στη βάση δεδοµένων, διαφορετικά οι ερωτήσεις
στέλνονται στον υπεύθυνο καθηγητή για να απαντηθούν.

3.13 Ανάπτυξη των Προσαρµοστικών Συστηµάτων Μάθησης και µελλοντικές
προοπτικές
Το γεγονός ότι το διαδίκτυο τείνει να γίνει το βασικό κανάλι επικοινωνίας
µεταξύ οργανισµών και ανθρώπων αποτελεί µια πραγµατικότητα. Παράλληλα, η
συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας σε συνδυασµό µε την ολοένα αυξανόµενη
απαίτηση για ποιοτικές υπηρεσίες στον τοµέα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσω
του διαδικτύου, προβάλει επιτακτική την ανάγκη για τον καθορισµό ορισµένων
προτύπων (standards).
Το κυριότερο πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει ο σχεδιαστής ενός
συστήµατος Προσαρµοστικής Μάθησης, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κάποιοι
σαφώς καθορισµένοι κανόνες, τεχνικές και µέθοδοι για την παροχή εξατοµικευµένης
εκπαίδευσης, που να είναι αποδεκτοί από όλους. ∆εν υπάρχει δηλαδή µια ενιαία
αρχιτεκτονική, ένα κοινό πλαίσιο για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός ΠΣΜ.
Το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει µια µεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη των
Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων, διότι αναλώνεται πολύτιµος χρόνος
στην προγραµµατιστική υλοποίηση τους και δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ανάπτυξη µαθησιακών στρατηγικών και τη δηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού
υλικού που θα µπορεί για παράδειγµα να ξαναχρησιµοποιηθεί από άλλες πλατφόρµες
(Sidiropoulos & Bousiou, 2005).
Η ουσιαστικότερη προσπάθεια δηµιουργίας ορισµένων προτύπων, που θα
επιλύσουν πολλά από τα παραπάνω προβλήµατα των Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων
Ιστού, αλλά και θα δώσουν µια νέα ώθηση στην ανάπτυξη της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου ολοκληρώθηκε πρόσφατα µε τη δηµιουργία του
µοντέλου SCORM 2004 (Sharable Content Object Reference Model – www.adl.org).
Ο κύριος στόχος του µοντέλου αυτού είναι η δηµιουργία κατάλληλων
κανόνων και προτύπων, που αποβλέπουν στην παροχή ποικίλων και λειτουργικών
δυνατοτήτων για την ευκολότερη πρόσβαση (accessibility) και επαναχρησιµοποίηση
(reusable) εκπαιδευτικού υλικού από διάφορα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (ADL
Overview, July 2004). Αυτή τη στιγµή το SCORM 2004 παρέχει ένα περιβάλλον
διεπαφής, µε το χρήστη, ένα καθορισµένο µοντέλο δεδοµένων για την παρουσίαση
διαφόρων πληροφοριών, ένα σύνολο κανόνων για την συγγραφή εκπαιδευτικού
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υλικού, που ενεργοποιούν τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης και εύκολης
πρόσβασης, και ένα σύνολο κανόνων που µπορούν να εφαρµοστούν στο τρόπο
παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού.
Η πρώτη έκδοση του SCORM εµφανίστηκε το 1999 και στη σηµερινή του
µορφή παρουσιάστηκε το 2004. Το SCORM, περιγράφει ένα µοντέλο σχεδίασης
διδακτικού υλικού και ένα περιβάλλον χρησιµοποίησης του υλικού αυτού, που µπορεί
να υποστηρίζει εξατοµικευµένη µάθηση, βασιζόµενο στις ιδιαιτερότητες και τις
προτιµήσεις των χρηστών, τις επιδόσεις τους, αλλά και άλλους παράγοντες. Επιτρέπει
στον σχεδιαστή του υλικού να εφαρµόσει συγκεκριµένους κανόνες και να ελέγξει την
συµπεριφορά του µαθητή στον τοµέα της πλοήγησης, ενώ παράλληλα παρέχει την
δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης του διδακτικού υλικού από άλλα µαθήµατα και
άλλους χρήστες (Mor E. & Minguillon J., 2004). Βασικός στόχος του προτύπου
αυτού, είναι να δοµήσει το υλικό, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι προσβάσιµο και
επαναχρησιµοποιήσιµο από πολλούς. Το SCORM ουσιαστικά αποτελείται από ένα
σύνολο κανόνων που περιγράφουν τον τρόπο σχεδίασης του µαθητικού υλικού για το
διαδίκτυο, ώστε να µπορεί να µεταφερθεί σε οποιαδήποτε πλατφόρµα εκπαίδευσης
και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από διαφορετικούς καθηγητές και µαθητές (Rockley
A. & Manning S., 2002).
Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του SCORM εντοπίζονται, στην συνεχή
ενηµέρωση των µαθητών για την πορεία της επίδοσης τους, στην παροχή
περισσότερης ελευθερίας στις κινήσεις και στις επιλογές των µαθητών, στην
δυναµική κατασκευή και προσαρµογή των µαθηµάτων, αλλά και την ύπαρξη
συγκεκριµένων εργαλείων κατασκευής διδακτικού υλικού (www.adl.org).
To πρότυπο SCORM αποτελείται από τέσσερα τµήµατα (Εικόνα 3.47). Το
πρώτο τµήµα (Book1: The Overview) καλύπτει την ιστορία και τους στόχους του
SCORM, την γενικότερη λογική της κατασκευής του και µια συνοπτική περιγραφή
των πλεονεκτηµάτων, των λειτουργιών και των εφαρµογών που βρίσκει στην
εκπαίδευση µέσω του διαδικτύου. Επιπλέον περιλαµβάνει κανόνες και πρότυπα από
διάφορες οµάδες που ασχολήθηκαν µε θέµατα προτυποποίησης στην εκπαίδευση
(IMS[http://www.imsglobal.org],

AICC

[http://www.aicc.org],

ARIADNE

[http://www.ariadne-eu.org], IEEE LTSC [http://ltsc.ieee.org] ), από τις οποίες το
SCORM έχει δανειστεί

αρκετά στοιχεία και εµπειρικά αποτελέσµατα πολυετών

ερευνών.(ADL Overview, July 2004).
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Εικόνα 3.47 : Περιεχόµενα του SCORM

Πηγή: www.adlnet.org

Το δεύτερο τµήµα (Book 2: Content Aggregation Model) περιγράφει τα
διάφορα στοιχεία (είδη αρχείων µε εκπαιδευτικό υλικό) που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τον τρόπο οργάνωσης,
αποθήκευσης και συµπίεσης αυτών των στοιχείων, ώστε να µπορούν να µεταφερθούν
εύκολα από ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον σε ένα άλλο. Επίσης περιλαµβάνονται
πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο κάποιος µπορεί να αναζητήσει στο διαδίκτυο
τα διάφορα αρχεία εκπαιδευτικού υλικού που περιλαµβάνονται σε ένα πακέτο
(content package) SCORM (ADL Content Aggregation Model, July 2004).
Εικόνα 3.48 : Content Package

M a n if e s t

C o n te n t P a c k a g e

M e ta -d a ta
M a n if e s t F ile
( im s m a n if e s t . x m l)

O r g a n iz a t io n s
R e s o u rce s
( s u b ) M a n ife s t ( s )

P h y s ic a l F ile s
( T h e a c t u a l C o n t e n t , M e d ia ,
A s s e s s m e n t , a n d o t h e r f ile )

Πηγή: www.adlnet.org
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Ουσιαστικά το Content Aggregation Model οργανώνει όλο το εκπαιδευτικό
υλικό σε ένα πακέτο, σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες. Ένα SCORM Content
Package (Εικόνα 3.48), µπορεί να περιλαµβάνει είτε ένα ολοκληρωµένο µάθηµα, είτε
ένα κεφάλαιο ενός µαθήµατος, ακόµη και µια µόνο ενότητα µιας διάλεξης. Όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο ενός πακέτου SCORM περιέχονται σε ένα
αρχείο το οποίο ονοµάζεται “imsmanifest.xml”. Το αρχείο αυτό µπορεί να περιέχει
πληροφορίες για την σειρά µε την οποία θα παρουσιαστούν στον µαθητή τα
περιεχόµενα του πακέτου, αλλά και χρήσιµες οδηγίες για τον τρόπο που θα πρέπει να
χειριστεί το πακέτο ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον (Learning Management System).
Το τρίτο τµήµα (Book 3: Runtime Environment) περιλαµβάνει το περιβάλλον
εφαρµογής της λογικής και των κανόνων του SCORM. Περιγράφει τις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης (LMS),
ώστε αυτό να µπορεί να διαχειριστεί το διδακτικό υλικό, σύµφωνα µε τους κανόνες
του SCORM. Επίσης καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο δύο LMS θα επικοινωνούν
και θα ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά µε το διδακτικό υλικό, αλλά και τις
επιδόσεις των µαθητών σε διάφορα φύλλα αξιολόγησης (ADL Run Time
Environment, July 2004).
Το

τελευταίο

τµήµα

(Book

4:

Sequencing

and

Navigation)

που

παρουσιάστηκε πρόσφατα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την σειρά την οποία θα
παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό στους µαθητές (µε την µορφή ενός δένδρου –
Εικόνα 3.49). Επίσης περιγράφει τους κανόνες πλοήγησης που καλείται να θέσει ένας
εκπαιδευτής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα περιγράφει την σειρά
µε την οποία θα πραγµατοποιηθούν διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
ανάλογα µε την αλληλεπίδραση που έχει ο εκπαιδευόµενος µε το διδακτικό υλικό που
του παρέχεται κάθε φορά από τον εκπαιδευτή (ADL Sequencing & Navigation, July
2004).
Εικόνα 3.49 : Παρουσίαση διδακτικού υλικού µε την µορφή δένδρου
Cluster “A”

“Course”

Cluster “B”

“Unit”
Cluster “C”

“Module”

Πηγή: www.adlnet.org
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Αν και πολύ νωρίς ακόµη για να εξάγει κάποιος ασφαλή συµπεράσµατα, για
την λειτουργικότητα του µοντέλου SCORM, σίγουρα η δηµιουργία του αποτελεί ένα
πολύ σηµαντικό βήµα για την βελτίωση των ΕΠ∆, την εξέλιξη της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης, και την παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης γενικότερα. Το µοντέλο
αυτό, θέτει τις βάσεις και υποδεικνύει την πορεία και το γενικότερο πλαίσιο που
πρέπει να ακολουθήσουν τα νέα ΕΠ∆, µέσα από τον καθορισµό συγκεκριµένων αλλά
παράλληλα και ευέλικτων κανόνων και συνθηκών.

3.14 Περίληψη
Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιήθηκε µια εκτενής αναφορά στην εκπαίδευση
µέσω του διαδικτύου και πιο συγκεκριµένα στα Προσαρµοστικά Συστήµατα
Μάθησης .
Αρχικά ορίστηκε η έννοια ΠΣΜ και πραγµατοποιήθηκε µια σύντοµη ιστορική
αναφορά. Στην συνέχεια αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που µπορούν
να συµπεριληφθούν σε ένα ΠΣΜ, ώστε να παρέχεται εξατοµικευµένη εκπαίδευση
σύµφωνα µε αυτά. Επιπλέον έγινε αναφορά, στις µεθόδους και στις τεχνικές που
χρησιµοποιούν τα ΠΣΜ για να εξατοµικεύσουν την διδασκαλία, καθώς και στις
τεχνικές που µπορούν να ακολουθηθούν για την οργάνωση του µαθησιακού υλικού.
Επίσης, σηµειώθηκαν ορισµένα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την
χρησιµοποίηση συστηµάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και αναφέρθηκαν οι
επιλογές που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία για την αντιµετώπιση αυτών των
προβληµάτων. Επιπλέον, αφού αναλύθηκε η λειτουργία διαφόρων µαθητικών
µοντέλων που έχουν προταθεί και χρησιµοποιούνται από ορισµένα Εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα,

πραγµατοποιήθηκε

µια

περιγραφή

των

σηµαντικότερων

Προσαρµοστικών Υπερµεσικών Συστηµάτων Εκπαίδευσης.
Τέλος, αναφέρθηκαν οι µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης των ΠΣΜ και
πραγµατοποιήθηκε σύντοµη αναφορά στο πρότυπο (standard) SCORM.
Η συγγραφή του συγκεκριµένου κεφαλαίου και η µελέτη των τεχνικών
παροχής εξατοµικευµένης µάθησης, αλλά και του τρόπου λειτουργίας αρκετών
λογισµικών προσαρµοστικής εκπαίδευσης κρίθηκε απολύτως αναγκαία, δεδοµένου
ότι στην παρούσα διατριβή δοκιµάζεται η δηµιουργία ενός λογισµικού για ασύγχρονη
εξατοµικευµένη µάθηση που δανείζεται πολλά από τα στοιχεία των λογισµικών που
περιγράφηκαν, αλλά περιλαµβάνει και κάποιες επιπλέον λειτουργίες που το
διαφοροποιούν σηµαντικά από αυτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

4.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται µια στατιστική µελέτη των στοιχείων
που συγκεντρώθηκαν µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου, µετά από έρευνα σε
διάφορα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται
στοιχεία που καταδεικνύουν το µορφωτικό επίπεδο των γονέων των φοιτητών που
συµµετείχαν στην έρευνα, τις προηγούµενες επιδόσεις των φοιτητών στην
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά και το Πανεπιστήµιο, καθώς και στοιχεία που
σχετίζονται µε τις τρέχουσες επιδόσεις των φοιτητών σε οικονοµικά µαθήµατα. Με
αυτόν τον τρόπο επιχειρείται µια πρώτη διερεύνηση των παραγόντων που πιθανόν να
συµβάλουν στην ερµηνεία των επιδόσεων των φοιτητών στα οικονοµικά µαθήµατα
σύµφωνα πάντα µε τις συστάσεις της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Μέσα από µια
λεπτοµερή στατιστική – διαγραµµατική απεικόνιση των στοιχείων, επιδιώκεται να
προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που πιθανότατα επηρεάζουν τις επιδόσεις των
φοιτητών. Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι να καταλήξουµε σε µια
συνάρτηση προσδιορισµού της επίδοσης των φοιτητών στο µάθηµα της
Μακροοικονοµίας, έτσι ώστε αυτή να χρησιµοποιηθεί στην συνέχεια από ένα
διαδικτυακό περιβάλλον εξατοµικευµένης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4.2 Συγκέντρωση των στοιχείων
Βασιζόµενοι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε τους παράγοντες που
επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών σε οικονοµικά µαθήµατα, η παρούσα µελέτη
επικεντρώνεται σε παραµέτρους κοινωνικού χαρακτήρα, δηµογραφικά στοιχεία, αλλά
και ατοµικές επιδόσεις, που πιθανόν είχαν οι συµµετέχοντες στην έρευνα, σε συναφή
µε τα οικονοµικά µαθήµατα, είτε στο Πανεπιστήµιο είτε σε προηγούµενες βαθµίδες
της εκπαίδευσης.
Στην παρούσα έρευνα έλαβαν µέρος 379 φοιτητές των τµηµάτων
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων και ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου

Μακεδονίας

οι

οποίοι

παρακολούθησαν

το

µάθηµα
128

Μακροοικονοµική κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2005-2006.
Στην έρευνα έλαβαν µέρος µόνο οι φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα στο
αµφιθέατρο σε τυχαία ηµεροµηνία, η οποία είχε οριστεί σε συνεννόηση µε καθηγητή
του µαθήµατος. Το µάθηµα διδάσκεται στο Γ’ εξάµηνο των τµηµάτων, περιλαµβάνει
τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό υλικό και για την διδασκαλία του γίνεται
σηµαντική χρήση του διαδικτύου, µέσω του οποίου πραγµατοποιούνται πολλές
εργασίες του µαθήµατος, αλλά και on-line παροχή διδακτικού υλικού. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι στο τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής για την έρευνα
χρησιµοποιήθηκε το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής» του Α’ εξαµήνου το οποίο
περιλαµβάνει τόσο µαθήµατα Μικροοικονοµίας όσο και Μακροοικονοµίας.
Επιλέχθηκε το συγκεκριµένο µάθηµα για δύο κυρίως λόγους. Αρχικά επειδή η
πιλοτική εφαρµογή του λογισµικού που κατασκευάστηκε, πραγµατοποιήθηκε στο
συγκεκριµένο µάθηµα και ειδικότερα στα µαθήµατα Μακροοικονοµίας, αλλά και
επειδή η διδασκόµενη ύλη του συγκεκριµένου µαθήµατος είναι απόλυτα σχετική µε
το µάθηµα Μακροοικονοµίας που διδάσκεται στα άλλα τµήµατα του Πανεπιστηµίου.
Η

συγκέντρωση

των

στοιχείων

πραγµατοποιήθηκε

µε

τη

χρήση

ερωτηµατολογίου, το οποίο σε συνεργασία µε τους καθηγητές των αντίστοιχων
τµηµάτων δόθηκε στους φοιτητές κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Το
ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο τµήµατα, α) δηµογραφικά και κοινωνικά
στοιχεία, προηγούµενες γνώσεις σε µαθήµατα συναφή µε τα οικονοµικά, κτλ. β) το
τεστ «Test of Understanding in College Economics (TUCE ΙΙΙ)». Πιο συγκεκριµένα
συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά µε το φύλο (Sex), την ηλικία (Age), τον τόπο µόνιµης
κατοικίας (Home) των φοιτητών και το επίπεδο µόρφωσης των γονέων τους (Edufath
– Edumoth). Επίσης συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά µε προηγούµενες επιδόσεις
των φοιτητών στα µαθηµατικά της Γ’ Λυκείου (Mathsl), στα οικονοµικά της
Γ’Λυκείου (Ecol), στα Οικονοµικά (Micro) και στα Μαθηµατικά (Mathsp) σε
προηγούµενα εξάµηνα στο Πανεπιστήµιο, αλλά και στοιχεία σχετικά µε το µέσο όρο
βαθµολογίας των µαθητών στην Γ’ Λυκείου (GPA). Επιπλέον η έρευνα περιλάµβανε
και την συλλογή στοιχείων σχετικά και µε άλλες δραστηριότητες των ερωτηθέντων,
όπως χρήση του διαδικτύου (Internet) από το σπίτι, καθώς και την ύπαρξη κάποιας
εργασίας παράλληλα µε τις σπουδές. Τέλος χρησιµοποιήθηκε και το σταθµισµένο
τεστ ελέγχου οικονοµικών γνώσεων T.U.C.E.ΙΙΙ (Saunders, 1991) για τον έλεγχο του
επιπέδου οικονοµικών γνώσεων τόσο σε θέµατα Μικροοικονοµίας (Tucemic), όσο
και Μακροοικονοµίας (Tucemac). Όλες οι παραπάνω µεταβλητές επιχειρήθηκε να
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συσχετιστούν µε την µεταβλητή «τελική επίδοση (FinalM)» που πέτυχαν οι µαθητές
στο µάθηµα Μακροοικονοµική κατά τις εξετάσεις του Ιανουαρίου 2006.

4.3 Το Ερωτηµατολόγιο
Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα συντάχθηκε µε βάση
τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγµατοποιήθηκε στο κεφάλαιο 2 σχετικά µε
τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών στα οικονοµικά
µαθήµατα. Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε ερωτήσεις που είχαν άµεση σχέση µε
παλαιότερες έρευνες, µε σκοπό την περαιτέρω µελέτη συγκεκριµένων µεταβλητών µε
χρήση Ελληνικών στοιχείων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ερωτηµατολόγιο
περιλάµβανε 13 ερωτήσεις συνολικά και ήτανε ονοµαστικό, διότι µετά το πέρας των
µαθηµάτων (εξαµήνου), χρησιµοποιήθηκαν από τις γραµµατείες των τµηµάτων οι
βαθµολογίες των φοιτητών στο µάθηµα της Μακροοικονοµίας (εξαρτηµένη
µεταβλητή). Στο παράρτηµα 1 φαίνεται το ερωτηµατολόγιο, έτσι ακριβώς όπως
δόθηκε στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Σχετικά µε

την

χρήση των ερωτήσεων για την δηµιουργία

του

ερωτηµατολογίου πρέπει να σηµειωθεί ότι στηρίχθηκαν σε ανάλογες έρευνες (όπως
φαίνεται στις αναφορές παρακάτω) για τον εντοπισµό των παραγόντων που
επηρεάζουν τις επιδόσεις των φοιτητών στα οικονοµικά µαθήµατα.
Έτσι, σχετικά µε την διατύπωση της πρώτης ερώτησης (φύλο) είναι γνωστό
ότι έχουν γίνει αρκετές έρευνες στο παρελθόν και µάλιστα µε στατιστικά σηµαντικά
στοιχεία που µαρτυρούν την καθοριστικότητα του φύλου στην επίδοση των φοιτητών
σε µαθήµατα οικονοµικής κατεύθυνσης (Siegfried, 1979, σελ. 934; Makridou &
Panourghia, 1995; Durr, 1999; Dancer, 2000). Σχετικά µε τις ερωτήσεις που αφορούν
την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, αλλά και την µόρφωση των γονέων των φοιτητών
(Ερωτήσεις 2-5) έχουν επίσης πραγµατοποιηθεί έρευνες από σηµαντικούς ερευνητές
µε αξιοσηµείωτα ευρήµατα (Walstad & Soper 1989, σελ. 25; Anderson, 1993, σελ.
253 ; Dancer, 2000). Επιπλέον, όσον αφορά τις προηγούµενες γνώσεις και επιδόσεις
των φοιτητών σε οικονοµικά µαθήµατα ή µαθήµατα που σχετίζονται µε τα
οικονοµικά (Ερωτήσεις 6-11), υπάρχει µια πληθώρα ερευνών (Saunders, 1970, σελ.
377; Becker κ.α., 1990, σελ. 244 ; Anderson κ.α., 1994, σελ. 111 ; Dancer, 2005;
Hassan & Rahman, 2002; Ballard & Johnson, 2004, σελ. 14) που τονίζουν την
σηµαντικότητα διερεύνησης των παραπάνω στοιχείων. Τέλος, στην έρευνα
προστέθηκαν και δύο ακόµη ερωτήσεις (ερώτηση 12 και 13), εκ των οποίων η
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ερώτηση 13 αποσκοπεί στον έλεγχο της αξίας του χρόνου που έχει στη διάθεση του ο
φοιτητής για µελέτη, δεδοµένου ότι αν δεν εργάζεται πιθανότατα µπορεί να
αφιερώσει περισσότερο χρόνο για διάβασµα, ενώ η ερώτηση 12 αποσκοπεί στον
έλεγχο της πρόσβασης των φοιτητών στο διαδίκτυο από το σπίτι (η ερώτηση 12 δεν
χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του µοντέλου που παρουσιάζεται παρακάτω,
αλλά µόνο ως µέσο για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά µε την
πρόσβαση στην πληροφορία και από το σπίτι) . Τελικά για τον έλεγχο των
οικονοµικών γνώσεων των φοιτητών κρίθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί το διεθνώς
έγκυρο σταθµισµένο τεστ TUCE III του Phillip Saunders (1991).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην έρευνα επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί η τελική
επίδοση των φοιτητών (εξετάσεις) στο µάθηµα της Μακροοικονοµίας ως εξαρτηµένη
µεταβλητή, διότι η διδακτέα ύλη είναι σχεδόν όµοια σε όλα τα τµήµατα που
πραγµατοποιήθηκε η έρευνα. Στον πίνακα 4.1 που παρατίθεται στο παράρτηµα 1
φαίνεται συνοπτικά το περιεχόµενοτης µελέτης για κάθε ένα από τα τέσσερα
µαθήµατα των διαφόρων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στα οποία
πραγµατοποιήθηκε

η

έρευνα.

Τα

στοιχεία

παρουσιάζονται

ακριβώς

όπως

αναφέρονται από τους ίδιους τους καθηγητές στην επίσηµη ιστοσελίδα του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (http://www.uom.gr)

4.4 Το Τεστ Οικονοµικών γνώσεων T.U.C.E. ΙΙΙ
Το T.U.C.E. III (Saunders P., 1991) είναι ένα Αµερικάνικο σταθµισµένο τεστ
µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το οποίο χρησιµοποιείται για την µέτρηση της
απόδοσης των φοιτητών στα οικονοµικά µαθήµατα. Σκοπός του TUCE III είναι η
µέτρηση του επιπέδου των οικονοµικών γνώσεων που έχουν οι φοιτητές των
κολλεγίων και η παροχή βοήθειας στους καθηγητές των εισαγωγικών οικονοµικών
µαθηµάτων να συγκρίνουν την απόδοση των µαθητών τους µε την απόδοση των
µαθητών άλλων κολλεγίων και πανεπιστηµίων. ∆εδοµένου ότι στην Ελληνική
εκπαίδευση δεν υπάρχουν συγκεκριµένα ανάλογα σταθµισµένα τεστ, γι’ αυτό το λόγο
στην συγκεκριµένη έρευνα για τον έλεγχο των οικονοµικών γνώσεων των φοιτητών
µεταφράστηκε και χρησιµοποιήθηκε το τεστ TUCE III (Παράρτηµα 1).
Το TUCE III αποτελεί ουσιαστικά µια συνδυασµένη προσπάθεια των
«American Economic Association’s Standing Committee on Economic Education
(http://www.indiana.edu)» και του «Joint Council on Economic Education
(http://www.ncee.net)», οργανισµών που χρηµατοδότησαν την δηµιουργία αυτού του
131

τεστ. Η επιτροπή που ασχολήθηκε µε την έκδοση TUCE III, άρχισε τις εργασίες της,
την άνοιξε του 1988 και ανέπτυξε µια σειρά από 85 ερωτήσεις που έπρεπε να
επεξεργαστούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1988-1989. Οι ερωτήσεις αυτές
αναθεωρήθηκαν από µια οµάδα οικονοµολόγων τον ∆εκέµβριο του 1988 και τελικά
τυποποιήθηκαν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1989-1990. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι αν
και το τεστ έχει δηµιουργηθεί εδώ και περίπου 15 χρόνια συνεχίζει ακόµη να
χρησιµοποιείται από διάφορους ερευνητές για τον προσδιορισµό των οικονοµικών
γνώσεων των φοιτητών, γεγονός που υποδηλώνει την εγκυρότητα του και την
αξιοπιστία του. Παρόλα αυτά, σύντοµα αναµένεται να εκδοθεί µια καινούργια
αναθεωρηµένη έκδοση του TUCE III, µε ονοµασία TUCE IV (Walstad W. & Watts
M., 2006), αλλά µε ελάχιστες αλλαγές και µόνο σε ορισµένες ερωτήσεις.
Το τεστ περιλαµβάνει ερωτήσεις µε θέµατα Μικροοικονοµίας και
Μακροοικονοµίας. Οι ερωτήσεις που αναφέρονται σε Μακροοικονοµικά θέµατα
οµαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες: α) Το βασικό Οικονοµικό Πρόβληµα, β) Αγορές
και ο µηχανισµός τιµών, γ) Κόστος, Έσοδα, Μεγιστοποίηση Κέρδους και Μορφές
Αγοράς, δ) Αποτυχίες της αγοράς, Κρατικός Παρεµβατισµός και Ρυθµίσεις, ε)
∆ιανοµή Εισοδήµατος και οι Κρατικές Ρυθµίσεις ή Πολιτικές για Αναδιανοµή, στ)
∆ιεθνή Οικονοµικά. Αντίστοιχα οι ερωτήσεις της Μικροοικονοµίας ταξινοµήθηκαν
στις

ακόλουθες

κατηγορίες:

α)

Μέτρηση

της

Συνολικής

Οικονοµικής

∆ραστηριότητας, β) Συνολική Προσφορά, Παραγωγική Ικανότητα και Οικονοµική
Ανάπτυξη, γ) Εισοδηµατική και Καταναλωτική Προσέγγιση στην Συνολική Ζήτηση
και ∆ηµοσιονοµική Πολιτική, δ) Νοµισµατική Προσέγγιση στην Συνολική Ζήτηση
και Νοµισµατική Πολιτική, ε) Οικονοµική Πολιτική, στ) ∆ιεθνή Οικονοµικά.
Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Αµερική κατά το 1989-1990 µε
δείγµα 2.724 φοιτητών (Saunders P., 1991) ο µέσος όρος βαθµολογίας των µαθητών
οι οποίοι πέρασαν στο Κολέγιο φαίνεται να είναι 3,57 για τα θέµατα
Μικροοικονοµίας και 3,06 για θέµατα Μακροοικονοµίας (Saunders P., 1991). Οι
µαθητές αποκόµισαν τις παραπάνω βαθµολογίες πριν ξεκινήσουν µαθήµατα στο
Κολλέγιο, ενώ όταν τους ξαναδόθηκε το ίδιο τεστ µετά την παρακολούθηση θεµάτων
Μικροοικονοµίας και Μακροοικονοµίας η επίδοση τους βελτιώθηκε αρκετά
(συγκεκριµένα η µέση βαθµολογία για την Μικροοικονοµία ήταν 5,12 ενώ για την
Μακροοικονοµία ήταν 4,77). Πρέπει να σηµειωθεί ότι το τεστ της Μικροοικονοµίας
περιλάµβανε 33 ερωτήσεις ενώ το τεστ της Μακροοικονοµίας περιλάµβανε 32
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ερωτήσεις. Ο υπολογισµός του µέσου όρου πραγµατοποιήθηκε µε αναγωγή των
σωστών ερωτήσεων στην κλίµακα του δέκα (10).

4.5 ∆ιαγραµµατική ανάλυση αποτελεσµάτων έρευνας
Στην συγκεκριµένη ενότητα πραγµατοποιείται µια διαγραµµατική ανάλυση
των δεδοµένων της έρευνας για κάθε τµήµα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
ξεχωριστά, αλλά παράλληλα θα διεξαχθεί και µια συγκριτική ανάλυση ορισµένων
µεταβλητών που πιθανότατα να επηρεάζουν την επίδοση των φοιτητών στα
οικονοµικά µαθήµατα.

4.5.1 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών (Ο.Ε.)
Στην έρευνα συµµετείχαν 127 φοιτητές από το τµήµα Οικονοµικών
Επιστηµών, αριθµός που αντιστοιχεί στο 30% (420) του συνολικού πληθυσµού των
φοιτητών που υποχρεούνται να εξεταστούν στο µάθηµα Μακροοικονοµική.

Σχήµα 4.1: Κατανοµή φύλου στο τµήµα Ο.Ε. σε δείγµα 127 φοιτητών

Κατανοµή φύλου
Άνδρες
Γυναίκες
Άνδρες
38%

Γυναίκες
62%

Φύλο

Πλήθος

Άνδρες

48

Γυναίκες

79

Από τα 127 άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα 48 ήταν άνδρες και 79 ήταν
γυναίκες, δηλαδή ποσοστά 38% και 62% αντίστοιχα του συνόλου των φοιτητών,
όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα.
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Ενδιαφέρον σίγουρα παρουσιάζει να παρατηρήσουµε την µέση βαθµολογία
των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα στην προηγούµενη βαθµίδα εκπαίδευσης
(Λύκειο), µιας και αυτή η µεταβλητή όπως αναλύθηκε προηγουµένως στην
βιβλιογραφία φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά την τελική επίδοση ενός µαθητή. Πιο
συγκεκριµένα παρατηρούµε ότι µόλις πέντε (5) φοιτητές έχουν απολυτήριο Λυκείου
µε γενικό βαθµό έως και δεκαέξι (16) δηλαδή το 4% του συνόλου, πενήντα οκτώ (58)
φοιτητές έχουν βαθµολογία από 16,1 έως και δεκαοκτώ (18), δηλαδή το το 46% του
συνόλου, ενώ οι περισσότεροι φοιτητές (64) της έρευνας από το τµήµα Ο.Ε. έχουν
αριστεύσει στο Λύκειο, δηλαδή το 50% του συνόλου. Παρακάτω παρουσιάζεται µια
διαγραµµατική απεικόνιση των παραπάνω αποτελεσµάτων.

Σχήµα 4.2 : Μέσος Όρος Βαθµολογίας στο Λύκειο για το τµήµα Ο.Ε.
Μέσος Όρος Βαθµολογίας στο Λύκειο (GPA)
ΜΟ έως 16
ΜΟ έως 16
4%

ΜΟ 16,1-18
ΜΟ 18,1-20

ΜΟ 18,1-20
50%

Μέσος όρος
ΜΟ 16,1-18
46%

Πλήθος

GPA
Έως 16

5

16,1- 18

18

18,1-20

65

Σχετικά µε τις προηγούµενες επιδόσεις των φοιτητών του τµήµατος Ο.Ε. σε
µαθήµατα σχετικά µε τα οικονοµικά (όπως Μικροοικονοµική), παρατηρούµε ότι οι
φοιτητές δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Μάλιστα η
πλειοψηφία (51) των φοιτητών φαίνεται να έχει αποτύχει στο µάθηµα της
Μικροοικονοµικής, ενώ µόλις δεκατρείς (13) είναι αυτοί που έχουν πετύχει
βαθµολογία άριστα (9-10). Επιπλέον τριάντα τρεις (33) φοιτητές έχουν πετύχει
µέτρια έως και καλή βαθµολογία (5-8), ενώ τριάντα φοιτητές δεν παρακολούθησαν
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το µάθηµα της Μικροοικονοµικής. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται καλύτερα
στο παρακάτω σχήµα (Σχ 4.3).

Σχήµα 4.3: Βαθµολογία στο µάθηµα Μικροοικονοµικής στο τµήµα Ο.Ε.
Βαθµολογία στο µάθηµα Μικροοικονοµικής
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελική µέση βαθµολογία των φοιτητών
του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στο µάθηµα «Μακροοικονοµική» (Σχήµα
4.4). Η µέση βαθµολογία για το δείγµα των 127 φοιτητών είναι µόνο 3,03, γεγονός
που καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των φοιτητών απέτυχαν στις εξετάσεις του
µαθήµατος. Ειδικότερα η µέση βαθµολογία των αγοριών είναι 2,92 ενώ των
κοριτσιών ελαφρώς καλύτερη (3,10). Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά τα δεδοµένα
βλέπουµε ότι µόνο 29 από τους 127 φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα πέτυχαν
βαθµολογία πάνω από 5. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα δεν µπορούν να εξηγηθούν
εύκολα, δεδοµένου ότι κάποιος θα περίµενε, σε ένα τµήµα που το κύριο αντικείµενο
είναι τα οικονοµικά, η επίδοση των φοιτητών να είναι πολύ καλύτερη. Η εξήγηση που
µπορούµε να δώσουµε είναι ότι τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο πιθανόν να
συνέτρεχαν ειδικοί λόγοι (σχετικά δύσκολα θέµατα, µικρός χρόνος για προετοιµασία,
οι φοιτητές έδωσαν βαρύτητα σε άλλα µαθήµατα) που οδήγησαν τους φοιτητές σε
αυτήν την αποτυχία.
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Σχήµα 4.4: Βαθµολογία στο µάθηµα Μακροοικονοµικής στο τµήµα Ο.Ε.
Βαθµολογία στο µάθηµα Μακροοικονοµική
3,15
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Γυναίκες; 3,10

3,05
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Άνδρες; 2,92

2,85
2,80
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Γυναίκ ες

Όσον αφορά τις επιδόσεις των φοιτητών κατά φύλο στο τεστ TUCE III
(Μικροοικονοµία – Μακροοικονοµία) που συµµετείχαν οι φοιτητές πρέπει να
σηµειωθεί ότι οι γυναίκες του τµήµατος Ο.Ε. φαίνεται να έχουν επιτύχει ελαφρά
καλύτερη επίδοση από του άνδρες. Ειδικότερα στο τεστ της Μικροοικονοµίας, οι
γυναίκες είχαν µέση επίδοση 3,30 ενώ οι άνδρες 3,07 και αντίστοιχα στο τεστ
Μακροοικονοµίας οι γυναίκες είχαν µέση επίδοση 2,70 έναντι 2,66 των ανδρών. Η
συγκεκριµένη διαφορά δεν είναι πολύ µεγάλη, ωστόσο παρακάτω θα εξεταστεί αν
είναι στατιστικά σηµαντική και πρέπει ή όχι να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια
σχηµατισµού της συνάρτησης πρόβλεψης των επιδόσεων των φοιτητών.
Σχήµα 4.5: Επιδόσεις κατά φύλο στα τεστ Micro-Makro στο τµήµα Ο.Ε.
Επιδόσεις φοιτητών κατά φύλο στα τεστ Micro - Macro
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136

4.5.2 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής (Εφ.Π.)
Στην έρευνα συµµετείχαν 118 φοιτητές από το τµήµα Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής, αριθµός που αντιστοιχεί στο 25,6 % (460) του συνολικού πληθυσµού
των φοιτητών που υποχρεούνται να εξεταστούν στο µάθηµα Μακροοικονοµική. Από
τα 118 άτοµα συµµετείχαν στην έρευνα 55 άνδρες και 63 γυναίκες, δηλαδή ποσοστά
47% και 53% αντίστοιχα του συνόλου των φοιτητών του τµήµατος που συµµετείχαν
στην έρευνα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα.

Σχήµα 4.6: Κατανοµή φύλου στο τµήµα Εφ.Π. σε δείγµα 127 φοιτητών
Κατανοµή Φύλου

Άνδρες
Γυναίκες

Άνδρες
47%
Γυναίκες
53%

Φύλο

Πλήθος

Άνδρες

55

Γυναίκες

63

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει να παρατηρήσουµε την µέση βαθµολογία
των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα στην προηγούµενη βαθµίδα εκπαίδευσης
(Λύκειο), µιας και αυτή η µεταβλητή όπως έχει αναφερθεί και στην βιβλιογραφία
φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά τις επιδόσεις των φοιτητών. Πιο συγκεκριµένα
παρατηρούµε ότι κανένας (0) φοιτητής δεν έχει απολυτήριο Λυκείου µε γενικό βαθµό
έως και δεκαέξι (16), είκοσι τέσσερις (24) φοιτητές έχουν βαθµολογία από 16,1 έως
και δεκαοκτώ (18), ενώ η πλειοψηφία των φοιτητών (94) της έρευνας από το τµήµα
Εφ.Π. έχουν αριστεύσει στο Λύκειο. Παρακάτω παρουσιάζεται µια διαγραµµατική
απεικόνιση των παραπάνω αποτελεσµάτων.
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Σχήµα4.7 : Μέσος Όρος Βαθµολογίας στο Λύκειο για το τµήµα Εφ.Π.
Μέσος Όρος Βαθµολογίας στο Λύκειο (GPA)

ΜΟ 16,1-18
ΜΟ 18,1-20

ΜΟ 16,1-18
20%

Μέσος όρος

Πλήθος
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ΜΟ 18,1-20
80%

Έως 16
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18,1-20
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Σχήµα 4.8 : Βαθµολογία στο µάθηµα Μικροοικονοµική στο τµήµα Εφ.Π.
Βαθµολογία στο µάθηµα Μικροοικονοµικής
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Εξίσου σηµαντική είναι η µελέτη των επιδόσεων των µαθητών στα µαθήµατα
Μικροοικονοµίας και Μακροοικονοµίας. Όπως παρατηρούµε στο προηγούµενο
σχήµα η πλειοψηφία των φοιτητών (83) δεν κατάφεραν να επιτύχουν τουλάχιστον
την βάση στο µάθηµα της Μικροοικονοµίας, ενώ µόνο τέσσερις φοιτητές κατάφεραν
να πετύχουν άριστη επίδοση. Επίσης πολύ σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ότι η µέση
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επίδοση των φοιτητών στο µάθηµα της Μακροοικονοµίας ήταν 2,73 σε δείγµα 118
φοιτητών. Οι άνδρες κατάφεραν να πετύχουν καλύτερη µέση βαθµολογία από τις
γυναίκες, ωστόσο η µέση βαθµολογία και των δύο φύλων στο µάθηµα
Μακροοικονοµίας είναι απογοητευτική. Πιο συγκεκριµένα οι άνδρες πέτυχαν µέση
βαθµολογία 2,91 σε αντίθεση µε τις γυναίκες που είχαν µέση βαθµολογία 2,59 όπως
φαίνεται και από το παρακάτω σχήµα.
Σχήµα 4.9 : Βαθµολογία στο µάθηµα Μακροοικονοµική στο τµήµα Εφ.Π.
Βαθµολογία στο µάθηµα Μακροοικονοµική
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Όσον αφορά τις επιδόσεις των φοιτητών κατά φύλο στο τεστ TUCE III
(Μικροοικονοµία – Μακροοικονοµία) που συµµετείχαν οι φοιτητές πρέπει να
σηµειωθεί ότι οι άνδρες του τµήµατος Εφ.Π. φαίνεται να έχουν επιτύχει αρκετά
καλύτερη επίδοση από τις γυναίκες. Ειδικότερα στο τεστ της Μικροοικονοµίας, οι
γυναίκες είχαν µέση επίδοση 2,88 ενώ οι άνδρες 3,24 και αντίστοιχα στο τεστ
Μακροοικονοµίας οι γυναίκες είχαν µέση επίδοση 2,21 έναντι 2,64 των ανδρών. Η
συγκεκριµένη διαφορά είναι αρκετά µεγάλη και παρακάτω θα εξεταστεί αν είναι
στατιστικά σηµαντική και πρέπει ή όχι να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια
σχηµατισµού µιας συνάρτησης πρόβλεψης των επιδόσεων των φοιτητών στα
οικονοµικά.
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Σχήµα 4.10: Επιδόσεις κατά φύλο στα τεστ Micro-Makro στο τµήµα Εφ.Π.
Επιδόσεις φοιτητών κατά φύλο στα τεστ Micro-Macro
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4.5.3 Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.∆.Ε.)
Στην έρευνα συµµετείχαν 66 φοιτητές από το τµήµα Ο.∆.Ε., αριθµός που
αντιστοιχεί στο 20,7 % (318) του συνολικού πληθυσµού των φοιτητών που
υποχρεούνται να εξεταστούν στο µάθηµα Μακροοικονοµική. Από τα 66 άτοµα
συµµετείχαν στην έρευνα 18 άνδρες και 48 γυναίκες, δηλαδή ποσοστά 27% και 73%
αντίστοιχα του συνόλου των φοιτητών του τµήµατος, όπως φαίνεται και στο
παρακάτω σχήµα.
Σχήµα 4.11: Κατανοµή φύλου στο τµήµα Ο.∆.Ε. σε δείγµα 66 φοιτητών
Κατανοµή φύλου

Άνδρες

Άνδρες
27%

Γυναίκες

Φύλο

Πλήθος

Άνδρες
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Γυναίκες

48

Γυναίκες
73%
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Η πλειοψηφία των φοιτητών του τµήµατος Ο.∆.Ε. (50 φοιτητές) έχει
αριστεύσει στο Λύκειο ενώ µόλις 2 φοιτητές έχουν αποκοµίσει βαθµολογία κάτω από
16. Τέλος όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, 14 φοιτητές είχαν µέση
βαθµολογία στο Λύκειο 16,1 -18.

Σχήµα 4.12 : Μέσος Όρος Βαθµολογίας στο Λύκειο για το τµήµα Ο.∆.Ε.

Μέσος Όρος Βαθµολογίας στο Λύκειο (GPA)
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Έως 16
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50

Μεγάλο µέρος των φοιτητών του δείγµατος του τµήµατος Ο.∆.Ε. (24) δεν
κατάφεραν να περάσουν το µάθηµα της Μικροοικονοµικής αφού δεν πέτυχαν
βαθµολογία πάνω από 5. Το µεγαλύτερο µέρος των φοιτητών πέρασε το µάθηµα µε
βαθµολογία από 5-8 (26), ενώ µόλις 12 φοιτητές κατάφεραν να αριστεύσουν. Τέλος
πρέπει να σηµειωθεί ότι 4 φοιτητές δεν έδωσαν καν εξετάσεις όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήµα.
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Σχήµα 4.13: Βαθµολογία στο µάθηµα Μικροοικονοµικής στο τµήµα Ο.∆.Ε.
Βαθµολογία στο µάθηµα Μικροοικονοµικής
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Όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήµα οι άνδρες έχουν επιτύχει µέση
βαθµολογία (5,78) στο µάθηµα Μακροοικονοµίας µεγαλύτερη από αυτή των
γυναικών (5,33). Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι και τα δύο φύλα έχουν
µέση επίδοση στο µάθηµα πάνω από την βάση.
Σχήµα 4.14: Βαθµολογία στο µάθηµα Μακροοικονοµικής στο τµήµα Ο.∆.Ε.
Βαθµολογία στο µάθηµα Μακροοικονοµική
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Παρατηρούµε ότι οι επιδόσεις των γυναικών στο τεστ TUCE III στο τµήµα
Ο.∆.Ε. είναι µεγαλύτερες από αυτές των ανδρών τόσο στον τοµέα της
Μικροοικονοµίας, όσο και στο τοµέα της Μακροοικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα οι
γυναίκες έχουν πετύχει µέση βαθµολογία στο τεστ Μικροοικονοµίας 3,10 έναντι 2,91
των ανδρών. Επίσης στο τεστ Μακροοικονοµίας οι γυναίκες πέτυχαν πάλι υψηλότερη
επίδοση µε µέση βαθµολογία 2,33 έναντι 2,29 των ανδρών.
Σχήµα 4.15: Επιδόσεις κατά φύλο στα τεστ Micro-Makro στο τµήµα Ο.∆.Ε.
Επιδόσεις φοιτητών κατά φύλο στα τεστ Micro - Macro
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4.5.4 Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Επιστηµών (∆.Ε.Ο.Π.Σ.)
Στην έρευνα συµµετείχαν 68 φοιτητές από το τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., αριθµός που
αντιστοιχεί στο 16,1 % (422) του συνολικού πληθυσµού των φοιτητών που
υποχρεούνται να εξεταστούν στο µάθηµα Μακροοικονοµική. Από τα 68 άτοµα
συµµετείχαν στην έρευνα 22 άνδρες και 46 γυναίκες, δηλαδή ποσοστά 32% και 68%
αντίστοιχα του συνόλου των φοιτητών του τµήµατος, όπως φαίνεται και στο
παρακάτω σχήµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι από τους 422 φοιτητές που έπρεπε να
δώσουν το µάθηµα, µόνο 172 έδωσαν το παρών στις εξετάσεις.

143

Σχήµα 4.16: Κατανοµή φύλου στο τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ. σε δείγµα 68 φοιτητών
Κατανοµή φύλου
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Σχήµα 4.17: Μέσος Όρος Βαθµολογίας στο Λύκειο για το τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ.
Μέσος όρος Βαθµολογίας στο Λύκειο (GPA)
ΜΟ έως 16
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Έως 16
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Η πλειοψηφία των φοιτητών του τµήµατος ∆.Ε.ΟΠ.Σ. (38) πέτυχαν µέση
βαθµολογία στο Λύκειο 16,1 – 18 και ένα πολύ µεγάλο µέρος των φοιτητών (26) του
δείγµατος αρίστευσαν. Μόλις 4 φοιτητές είχαν βαθµολογία στο Λύκειο κάτω από 16.

144

Ελάχιστοι είναι οι φοιτητές του τµήµατος ∆.Ε.Ο.Π.Σ. που αρίστευσαν στο
µάθηµα Μικροοικονοµίας (6) στο Πανεπιστήµιο, ενώ o µεγαλύτερος αριθµός των
φοιτητών είτε πέτυχε βαθµολογία 5-8 (26), είτε δεν παρακολούθησαν καθόλου το
µάθηµα. Τέλος δέκα φοιτητές δεν κατάφεραν να περάσουν το µάθηµα, οπότε
αναγκάστηκαν να το παρακολουθήσουν ξανά.

Σχήµα 4.18: Βαθµολογία στο µάθηµα Μικροοικονοµικής στο τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ.
Βαθµολογία στο µάθηµα Μικροοικονοµικής
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Σχήµα 4.19: Βαθµολογία στο µάθηµα Μακροοικονοµικής στο τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ.
Βαθµολογία στο µάθηµα Μακροοικονοµική
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Παρατηρούµε σχετικά µε το µάθηµα της Μακροοικονοµίας ότι και τα δύο
φύλα έχουν µέση βαθµολογία πάνω από την βάση, µε τους άνδρες (5,64) να έχουν
επιτύχει ελαφρώς καλύτερη µέση βαθµολογία από τις γυναίκες (5,52), όπως φαίνεται
και από το παραπάνω σχήµα (σχήµα 4.19).
Οι επιδόσεις των φοιτητών κατά φύλο στο τεστ TUCE III στο τµήµα
∆.Ε.Ο.Π.Σ. παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι άνδρες έχουν πετύχει σαφώς
καλύτερες επιδόσεις και στο τεστ Μικροοικονοµίας και στο τεστ Μακροοικονοµίας.
Πιο συγκεκριµένα οι άνδρες είχαν µέση βαθµολογία στο τεστ Μικροοικονοµίας 3,36
έναντι 3,14 των γυναικών. Η ίδια εικόνα και στο τεστ Μακροοικονοµίας, όπου οι
άνδρες είχαν µέση βαθµολογία 2,55 έναντι 2,13 των γυναικών.

Σχήµα 4.20: Επιδόσεις κατά φύλο στα τεστ Micro-Makro στο τµήµα ∆.Ε.ΟΠ.Σ.
Επιδόσεις φοιτητών κατά φύλο στα τεστ M icro - Macro
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4.5.5 Συγκριτικά αποτελέσµατα
Σίγουρα

οι

παραπάνω

στατιστικές

και

διαγραµµατικές

αναλύσεις

παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όµως µπορεί να
προσφέρει µια συγκριτική ανάλυση όλων των τµηµάτων που συµµετείχαν στο
ερωτηµατολόγιο.
Ξεκινώντας µε την κατανοµή του φύλου, µπορούµε να παρατηρήσουµε όπως
φαίνεται στα δύο επόµενα σχήµατα (Σχ. 4.2.1 & Σχ. 4.2.2) ότι στην έρευνα
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συµµετείχαν συνολικά 379 άτοµα, εκ των οποίων 143 άνδρες (38%) και 236 γυναίκες
(62%).
Σχήµα 4.21 : Κατανοµή φύλου για όλο το δείγµα
Κατανοµή φύλου για όλο το δείγµα

Άνδρες
Γυανίκες
Άνδρες
38%

Γυανίκες
62%

Φύλο

Πλήθος

Άνδρες

143

Γυναίκες

236

Σχήµα 4.22 : Κατανοµή φύλου ανά τµήµα για όλο το δείγµα
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Όσον αφορά τις επιδόσεις των φοιτητών στο Λύκειο είναι φανερό από το
παρακάτω διάγραµµα (4.23) ότι η πλειοψηφία των φοιτητών του τµήµατος Εφ.
Πληροφορικής (79,66%) έχουν αριστεύσει σε αντίθεση µε το τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ.,
όπου περίπου το ένα τρίτο (38,24%) των φοιτητών έχει αριστεύσει στο Λύκειο.
Μεγάλη διαφορά υπάρχει και σε σχέση µε το τµήµα Ο.Ε., όπου µόνο οι µισοί
φοιτητές (50,39%) έχουν αριστεύσει στο Λύκειο, ενώ πολύ καλύτερες επιδόσεις
φαίνεται να έχουν οι φοιτητές της Ο.∆.Ε., όπου περίπου τα τρία τέταρτα έχουν
αριστεύσει (75,76%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κανένας
φοιτητής του τµήµατος Εφ. Πληροφορικής δεν έχει µέση βαθµολογία στο Λύκειο
κάτω από 16, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα τµήµατα, όπου έστω και ένα µικρό
ποσοστό 3% - 6 % έχει βαθµολογία κάτω από 16. Επίσης στο παρακάτω διάγραµµα
µπορούµε να διακρίνουµε ότι οι περισσότεροι φοιτητές του τµήµατος ∆.Ε.ΟΠ.Σ.
(55,88 %) έχουν µέση βαθµολογία στο Λύκειο 16,1 – 18, καθώς και ότι ένα µεγάλο
µέρος των φοιτητών των Ο.Ε. έχει την ίδια µέση βαθµολογία. Αντίθετα στα τµήµατα
Εφ. Πληροφορικής και Ο.∆.Ε. µόνο το 20 % περίπου έχει µέση βαθµολογία στο
Λύκειο 16,1 – 18. ∆εδοµένου, σύµφωνα πάντα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ότι η
µέση βαθµολογία των φοιτητών στο Λύκειο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις
µετέπειτα επιδόσεις τους στο Πανεπιστήµιο, είναι σηµαντικό να εξετάσουµε αυτή τη
σχέση.
Σχήµα 4.23: Ποσοστιαία µέση βαθµολογία στο Λύκειο για όλα τα τµήµατα

Ποσοστιαία Μέση Βαθµολογία στο Λύκειο - GPA
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Σχήµα 4.24: Επιδόσεις κατά φύλο στα τεστ Micro-Makro σε όλο το δείγµα
Επιδόσεις φοιτητών κατά φύλο στα τεστ Micro - Macro
3,50
3,14

3,11

3,00
2,53
2,34

2,50
2,00

Άνδρες
Γυναίκες

1,50
1,00
0,50
0,00
Micro

Macro

Σχετικά µε τις επιδόσεις των φοιτητών στα τεστ Μικροοικονοµίας και
Μακροοικονοµίας του TUCE III, µπορούµε να παρατηρήσουµε στο παραπάνω
διάγραµµα (Σχήµα 4.24) ότι οι άνδρες πέτυχαν λίγο καλύτερες επιδόσεις από τις
γυναίκες και στα δύο τεστ. Πιο συγκεκριµένα οι άνδρες στο τεστ της
Μικροοικονοµίας είχαν µέση επίδοση 3,14 σε σχέση µε τις γυναίκες που πέτυχαν
επίδοση 3,11. Στο τεστ Μακροοικονοµίας οι άνδρες πέτυχαν µέση βαθµολογία 2,53
ενώ οι γυναίκες 2,34. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε ευρήµατα άλλων
µελετητών, όπως φαίνεται και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Γενικά οι άνδρες
φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα από τις γυναίκες στα οικονοµικά. Παρόλα αυτά
επειδή οι διαφορές είναι πολύ µικρές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περαιτέρω
µελέτη και σηµαντικότητα αυτών των αποτελεσµάτων. Πάντως σε αυτό το σηµείο
πρέπει να σηµειώσουµε ότι σε αντίστοιχη µελέτη στην Αµερική, όπως αναφέρθηκε σε
προηγούµενη παράγραφο οι φοιτητές είχαν πετύχει καλύτερες µέσες επιδόσεις και
στα δύο τεστ.
Μελετώντας το διάγραµµα σχετικά µε τις επιδόσεις των φοιτητών ανά τµήµα
στα τεστ Μικροοικονοµίας και Μακροοικονοµίας TUCE III (Σχήµα 4.25), µπορούµε
να διακρίνουµε πολύ εύκολα ότι το τµήµα ΟΕ. Επιστηµών έχει πετύχει τις καλύτερες
επιδόσεις και στα δύο τεστ. Πιο συγκεκριµένα στο τεστ Μικροοικονοµίας η µέση
επίδοση των φοιτητών ήτανε 3,22 ελάχιστα καλύτερη από αυτή του τµήµατος
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∆.Ε.Ο.Π.Σ. (3,21), αλλά αρκετά καλύτερη από τα τµήµατα Εφ.Π. και Ο.∆.Ε. που
έχουν ακριβώς την ίδια µέση βαθµολογία 3,05 µεταξύ τους. Όσον αφορά το τεστ
Μακροοικονοµίας οι φοιτητές του τµήµατος Ο.Ε. έχουν πετύχει αρκετά µεγαλύτερη
επίδοση (2,68) από αυτή των φοιτητών όλων των άλλων τµηµάτων. Επίσης
παρατηρούµε ότι οι φοιτητές του τµήµατος Εφ.Π. έρχονται δεύτεροι στο τεστ
Μακροοικονοµίας µε µέση επίδοση 2,42, ενώ ακολουθεί το τµήµα της Ο.∆.Ε. µε 2,32
και το τµήµα του ∆.Ε.Ο.Π.Σ. λίγο πιο κάτω µε µέση βαθµολογία 2,26.

Σχήµα 4.25: Επιδόσεις ανά τµήµα στο τεστ TUCE
Βαθµολογία στο TUCE ανά τµήµα
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Macro

1,50
1,00
0,50
0,00
Οικονοµικό

Πληροφορική

Ο∆Ε

∆ΕΟΠΣ

Παρατηρώντας το παρακάτω σχήµα (Σχ 4.26) µπορούµε πολύ εύκολα να
συµπεράνουµε ότι η µέση επίδοση των φοιτητών του τµήµατος ∆ΕΟΠΣ (στο µάθηµα
Μακροοικονοµία) που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν η καλύτερη (5,56) σε σχέση µε
τα υπόλοιπα τµήµατα του Πανεπιστηµίου. Οι φοιτητές του τµήµατος Οργάνωσης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων πέτυχαν µέση βαθµολογία λίγο χαµηλότερη (5,45) από αυτή
των φοιτητών του ∆ΕΟΠΣ, ενώ τα τµήµατα Οικονοµικών Επιστηµών και
Πληροφορικής ακολουθούν αντίστοιχα µε αρκετά χαµηλότερη µέση βαθµολογία και
µάλιστα κάτω από τη βάση του 5.
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Σχήµα 4.26: Επιδόσεις στο µάθηµα Μακροοικονοµία σε όλο το δείγµα
Μέση Βαθµολογία στην Μακροοικονοµία
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4.6 Στατιστική ανάλυση αποτελεσµάτων έρευνας
Στην συγκεκριµένη ενότητα θα πραγµατοποιηθεί µια στατιστική ανάλυση των
δεδοµένων της έρευνας, ώστε σε συνδυασµό µε την διαγραµµατική ανάλυση που
προηγήθηκε να δηµιουργήσουµε πλέον µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τις
µεταβλητές που πιθανότατα να επηρεάζουν την επίδοση των φοιτητών στα
οικονοµικά µαθήµατα. Τέλος, κύριος σκοπός της ενότητας είναι να καταλήξουµε σε
µια συνάρτηση πρόβλεψης των επιδόσεων των φοιτητών στο µάθηµα της
Μακροοικονοµίας, έτσι ώστε αυτή να χρησιµοποιηθεί από το λογισµικό που
πρόκειται να δηµιουργηθεί.

4.6.1 Μεθοδολογία ανάλυσης αποτελεσµάτων
Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που συλλέξαµε από τα ερωτηµατολόγια,
πραγµατοποιήσαµε αρχικά µια σειρά ελέγχων µε κύριο σκοπό να καταλήξουµε στην
ύπαρξη ή όχι στατιστικά σηµαντικής διαφοράς του µέσου της µεταβλητής
«Βαθµολογία στις εξετάσεις στο µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής - Μακροοικονοµία» σε
σχέση µε συγκεκριµένες παραµέτρους που εξετάσαµε στην έρευνα µας.
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Οι έλεγχοι που πραγµατοποιήσαµε είναι κατά σειρά οι εξής:

Α) έλεγχος της ισότητας των διακυµάνσεων,
Ηο :
Ηα :

σ 12 = σ 22 , διακυµάνσεις ίσες

σ 12 ≠ σ 22 , διακυµάνσεις διαφορετικές

Β) έλεγχος της ισότητας των µέσων
Ηο :
Ηα :

µ1 = µ 2 , µέσοι ίσοι

µ1 ≠ µ 2 , µέσοι διαφορετικοί

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι για τους παραπάνω ελέγχους, στις
περιπτώσεις

όπου

η

µεταβλητή

είχε

µέχρι

δύο

κατηγορίες

–

κριτήρια

χρησιµοποιήθηκε το t-test, ενώ στις περιπτώσεις όπου οι κατηγορίες της
εξεταζόµενης µεταβλητής ήταν περισσότερες από δύο χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση
διακύµανσης µιας κατεύθυνσης (One Way ANOVA), τροποποιώντας τον έλεγχο
ισότητας των µέσων ως ακολούθως:

Γ) έλεγχος της ισότητας των µέσων
Ηο :
Ηα :

µ1 = µ 2 = .... = µκ , µέσοι ίσοι

µ i ≠ µ j , i, j = 1,2,…,k (τουλάχιστον ένα ζευγάρι διαφέρει)

Στην συνέχεια της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της παλινδρόµησης
(µέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων) και οι συντελεστές συσχέτισης (correlations),
ώστε να διερευνηθεί η φύση και η ένταση στη σχέση των µεταβλητών, µε απώτερο
σκοπό την εκτίµηση και την πρόβλεψη των τιµών των ανεξάρτητων µεταβλητών οι
οποίες αντιστοιχούν σε δοσµένες τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής (Κάτος Α.,
1986: σελ. 479).
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4.6.2 Κωδικοποίηση µεταβλητών
Το επόµενο βήµα µετά τη συλλογή των στοιχείων από τα ερωτηµατολόγια και
την παραπάνω διαγραµµατική περιγραφή των δεδοµένων αποτέλεσε η κατάλληλη
κωδικοποίηση τους, ώστε να µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν από το λογισµικό SPSS
για την ανάλογη επεξεργασία.
Πρέπει να αναφερθεί ότι οι βαθµολογίες που έχουν πετύχει οι φοιτητές σε
προηγούµενες βαθµίδες εκπαίδευσης διαχωρίστηκαν σε τρεις κλάσεις µε σηµασία
που ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και όχι µε αυθαίρετο τρόπο. Με βάση
λοιπόν τον χαρακτηρισµό που αντιστοιχεί το Υπουργείο Παιδείας στους µαθητές
ανάλογα µε την επίδοση τους, αυτοί διαχωρίστηκαν σε αυτούς που έχουν βαθµολογία
έως 16, σε αυτούς που έχουν βαθµολογία από 16,1 έως 18 και σε αυτούς που έχουν
βαθµολογία από 18,1 και πάνω. Αντίστοιχα, µε βάση την επίδοση τους, οι φοιτητές
διαχωρίζονται σε αυτούς που δεν έχουν πετύχει βαθµολογία ικανή για να περάσουν
ένα µάθηµα (µικρότερη του 5, χαρακτηρισµός «κακώς» ή «ανεπαρκής»), σε αυτούς
που έχουν βαθµολογία από 5,1 έως και 8 (δηλαδή «καλώς» και «λίαν καλώς») και σε
αυτούς που έχουν βαθµολογίες 9 και 10 (δηλαδή «άριστα»). Επιπλέον, πρέπει να
σηµειωθεί ότι στις µεταβλητές «Μόρφωση Πατέρα» και «Μόρφωση Μητέρας» ενώ
αρχικά είχαν δηµιουργηθεί οκτώ κατηγορίες ανάλογα µε το επίπεδο µόρφωσης των
γονέων, τελικά η κατηγορία οκτώ, η οποία αντιστοιχούσε στο επίπεδο «Χωρίς
Μόρφωση» συγχωνεύτηκε µε την κατηγορία επτά (Επίπεδο µόρφωσης: ∆ηµοτικό),
διότι οι παρατηρήσεις ήταν πολύ λίγες (µόλις δύο). Τέλος, σχετικά µε το τεστ TUCE,
πρέπει να αναφερθεί ότι δηµιουργήθηκαν τρεις κατηγορίες ανάλογα µε την επίδοση
των φοιτητών σε αυτό. Η πρώτη κατηγορία περιλάµβανε τις πολύ χαµηλές επιδόσεις
(από 0 έως και 3), η δεύτερη κατηγορία περιλάµβανε τις µέτριες επιδόσεις (από 3 έως
και 5) και η τρίτη κατηγορία περιλάµβανε τις υψηλές επιδόσεις (από 5 και πάνω).
Η κωδικοποίηση των µεταβλητών για την χρησιµοποίηση των δεδοµένων από
το στατιστικό πακέτο SPSS πραγµατοποιήθηκε µε βάση το παρακάτω σχήµα (4.26):
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Σχήµα 4.26 Κωδικοποίηση των µεταβλητών
Ερωτηµατολόγιο έρευνας
Φύλλο
Άνδρας = 1
Γυναίκα = 2
Ηλικία
Έως 21 = 1
21-24 = 2, 24 και πάνω = 3
Τόπος µόνιµης κατοικίας
Αθήνα = 1, Θεσσαλονίκη = 2
Επαρχία = 3, Εξωτερικό = 4
Μόρφωση πατέρα
∆ιδακτορικό = 1, Μεταπτυχ = 2, ΑΕΙ ή ΤΕΙ = 3
Ε. Λύκειο=4, ΤΕΕ ή ΙΕΚ=5, Γυµν.=6, ∆ηµ.=7
Μόρφωση µητέρας
∆ιδακτορικό = 1, Μεταπτυχ = 2, ΑΕΙ ή ΤΕΙ = 3
Ε. Λύκειο=4, ΤΕΕ ή ΙΕΚ=5, Γυµν.=6, ∆ηµ.=7
Μέσος όρος βαθµολογίας στο Λύκειο (GPA)
Έως 16=1, 16,1-18=2, 18,1-20=3
Βαθµός στα µαθηµατικά στο Λύκειο (Γ’ Λυκείου)
Έως 16=1, 16,1-18=2, 18,1-20=3
Βαθµός στα µαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο (Α’ εξάµηνο)
∆εν έχω παρακολουθήσει=1, έως 5 = 2, 5-8= 3, 9-10=4
Βαθµός στα Οικονοµικά στο Λύκειο (Γ’ Λυκείου)
∆εν έχω παρακολουθήσει=1, έως 16 = 2, 16,1-18= 3, 18,1-20=4
Βαθµός στην Μικροοικονοµία στο Πανεπιστήµιο
∆εν έχω παρακολουθήσει=1, έως 5 = 2, 5-8= 3, 9-10=4
Πόσες φορές παρακολούθησε µάθηµα Μακροοικονοµική
Πρώτη φορά=1, µία=2, δύο=3, περισσότερες από 2= 4
Πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι
Ναι =1 , όχι =2
Εργασία παράλληλα µε τις σπουδές
Ναι =1 , όχι =2
Τµήµα φοίτησης
Οικονοµικό=1, ∆ΕΟΠΣ=2, Πληροφορική =3, Ο∆Ε=4
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4.6.3 Έλεγχος της ισότητας των διακυµάνσεων και των µέσων των µεταβλητών
Η στατιστική µελέτη των µεταβλητών πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του
στατιστικού πακέτου SPSS 15. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλαµβάνει κατά
σειρά τον έλεγχο της ισότητας των διακυµάνσεων και των µέσων των µεταβλητών.
Έτσι, παρακάτω υλοποιήθηκαν οι προαναφερθέντες έλεγχοι της εξαρτηµένης
µεταβλητής «Βαθµολογία στις τελικές εξετάσεις στο µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Μακροοικονοµία» (Mark), ως προς διάφορα κριτήρια που σηµειώνονται στον πίνακα
4.1.
Στην πρώτη στήλη του πίνακα 4.1 διακρίνουµε τα κριτήρια που
χρησιµοποιήθηκαν. Στην δεύτερη στήλη παρουσιάζεται η µέση τιµή (η µέση επίδοση
ουσιαστικά στις εξετάσεις) και το τυπικό σφάλµα της εξαρτηµένης µεταβλητής για
κάθε κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα. Επιπλέον, στην τρίτη και τέταρτη
στήλη φαίνεται η ακριβής σηµαντικότητα (Significance) των ελέγχων της ισότητας
των διακυµάνσεων και των µέσων αντίστοιχα για την εξαρτηµένη µεταβλητή (Mark)
χρησιµοποιώντας ανάλογα µε την περίπτωση το t-test ή One-Way ANOVA. Τέλος
στην πέµπτη στήλη φαίνονται τα ζευγάρια κριτηρίων στα οποία υφίσταται στατιστικά
σηµαντική διαφορά στους µέσους µε βάση τους ελέγχους Duncan ή Tamhane.
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Πίνακας 4.1: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσµάτων ελέγχων του µέσου
Μεταβλητή
(κριτήρια)

Μέση Τιµή ±
Τυπικό
Σφάλµα

Φύλο
1: Άνδρας

3,692 ± 0,230

2: Γυναίκα

3,889 ± 0,172

Ακριβής σηµαντικότητα
για την ισότητα των
διακυµάνσεων
0,577

0,000 ***

Τµήµα

Ακριβής
σηµαντικότητα για την
ισότητα των Μέσων
0,490

∆ιαφορετικότητα
µεταξύ δύο
κριτηρίων

t-test

∆εν υπάρχει

0,000 ***

1: Οικονοµικό

3,031 ± 0,192

1≠2, 1≠4

2: ∆ΕΟΠΣ

5,558 ± 0,295

2≠3, 3≠4

3:Πληροφορική

2,737 ± 0,259

(Tamhane)

4: Ο∆Ε

5,454 ± 0,230
0,023 *

Ηλικία

0,017 *

1: Έως 21

3,695 ± 0,141

1≠2

2: 21-24

5,250 ± 0,686

(Duncan)

3: 21 και άνω

4,500 ± 0,819
0,920

Κατοικία
1:Αθήνα

3,625 ± 1,034

2:Θεσσαλονίκη

3,930 ± 0,205

3: Επαρχία

3,652 ± 0,206

4: Εξωτερικό

4,148 ± 0,532

∆εν υπάρχει

0,010 **

Μ. Πατέρα
1: ∆ιδακτορικό

4,600 ± 1,024

2:Μεταπτυχιακό

3,187 ± 0,613

3: ΑΕΙ ή ΤΕΙ

4,118 ± 0,230

4: Εν. Λύκειο

3,777 ± 0,269

5: ΤΕΕ ή ΙΕΚ

3,155 ± 0,348

6: Γυµνάσιο

3,235 ± 0,422

7: ∆ηµοτικό ή Χ.Μ.

4,000 ± 0,477

1:∆ιδακτορικό

2,000 ± 0,000

2:Μεταπτυχιακό

3,090 ± 0,456

3:ΑΕΙ ή ΤΕΙ

3,668 ± 0,227

4:Εν. Λύκειο

3,918 ± 0,256

5:ΤΕΕ ή ΙΕΚ

4,087 ± 0,514

6:Γυµνάσιο

4,093 ± 0,438

7:∆ηµοτικό ή Χ.Μ.

3,973 ± 0,415

0,225
∆εν υπάρχει

0,146

Μ. Μητέρας

0,713

0,736

∆εν υπάρχει
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Μεταβλητή
(κριτήρια)

Μέση Τιµή ±
Τυπικό
Σφάλµα

Μέσος όρος

Ακριβής σηµαντικότητα
για την ισότητα των
διακυµάνσεων
0,000 ***

Ακριβής
σηµαντικότητα για την
ισότητα των Μέσων
0,198

∆ιαφορετικότητα
µεταξύ δύο
κριτηρίων
∆εν υπάρχει

Γ’ Λυκείου
1: Έως 16

2,454 ± 0,207

2: 16,1-18

3,746 ± 0,224

3: 18,1-20

3,918 ± 0,182
0,12

Μαθηµατικά στο

0,666
∆εν υπάρχει

Λύκειο
1: Έως 16

3,629 ± 0,242

2: 16,1-18

3,771± 0,280

3: 18,1-20

3,937 ± 0,202
0,002 **

Μαθηµατικά στο

0,000 ***
1≠4, 2≠4

Πανεπιστήµιο
1:∆εν παρακολούθ.

3,551 ± 0,356

3≠4

2: Έως 5

3,383 ± 0,186

(Tamhane)

3: 5-8

3,269 ± 0,231

4: 9-10

5,857± 0,356
0,051

Οικονοµικά

0,000 ***
1≠2, 1≠4

Γ΄Λυκείου
1:∆εν παρακολούθ.

2,418 ± 0,264

2≠3

2: Έως 16

4,800 ± 0,499

(Duncan)

3: 16,1-18

3,530 ± 0,315

4: 18,1-20

4,400 ± 0,182
0,008 **

Μικροοικονοµία

0,000 ***
1≠3, 1≠4

Πανεπιστήµιο
1:∆εν παρακολούθ.

3,111 ± 0,236

2≠3 , 2≠4

2: Έως 5

2,803 ± 0,184

(Tamhane)

3: 5-8

5,201 ± 0,240

4: 9-10

6,000 ± 0,505
0,019 *

Παρακολούθηση

0,098
∆εν υπάρχει

Μακροοικονοµικής
1: Πρώτη φορά

3,844 ± 0,144

2: Μία

2,800 ± 0,476

3: ∆ύο

5,250 ± 0,940

4: περισσότερες

4,600 ± 2,036
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Μεταβλητή
(κριτήρια)

Μέση Τιµή ±
Τυπικό
Σφάλµα

∆ιαδίκτυο από
το σπίτι

Ακριβής σηµαντικότητα
για την ισότητα των
διακυµάνσεων

Ακριβής σηµαντικότητα
για την ισότητα των
Μέσων

∆ιαφορετικότητα
µεταξύ δύο
κριτηρίων

0,813

0,334
t-test

∆εν υπάρχει

3,695 ± 0,189
3,964 ± 0,202

1: Ναι
2: Όχι
Εργασία παράλληλα

0,000 ***

0,082
t-test

µε τις σπουδές
1: Ναι

3,281 ± 0,250

2: Όχι

3,923 ± 0,158
0,610

Επίδοση στο τεστ

∆εν υπάρχει

0,002 **
1≠2

TUCE – Μίκρο
1: 0-3

3,385 ± 0,215

2≠3

2: 3-5

4,014 ± 0,183

(Duncan)

3: >5

5,625 ± 0,625
0,003 **

Επίδοση στο τεστ

0,930
∆εν υπάρχει

TUCE – Μάκρο
1: 0-3

3,842 ± 0,172

2: 3-5

3,732 ± 0,225

3: >5

3,815 ± 1,140

* p=0.05, ** p=0.01, *** p=0,001

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι οι
µέσοι διαφοροποιούνται σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% στις µεταβλητές «Τµήµα
φοίτησης», «Ηλικία», «Μαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο», «Οικονοµικά Γ’ Λυκείου»,
«Μικροοικονοµία στο Πανεπιστήµιο» και «Επίδοση στο τεστ TUCE III –
Μικροοικονοµία».
Πιο συγκεκριµένα στον παραπάνω πίνακα (4.1) παρατηρούµε ότι η µέση
επίδοση στις εξετάσεις στο µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής – Μακροοικονοµία» δεν
φαίνεται να διαφέρει σε σχέση µε τον παράγοντα φύλο δεδοµένου ότι Άνδρες και
Γυναίκες έχουν σχεδόν τις ίδιες επιδόσεις (3,692 και 3,889 αντίστοιχα)).
∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και µε τον παράγοντα τµήµα. Βλέπουµε ότι
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στη µέση επίδοση στις εξετάσεις του
τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών τόσο σε σχέση µε το ∆.Ε.Ο.Π.Σ, όσο και σε
σχέση µε την Ο.∆.Ε. Έτσι παρατηρούµε ότι οι φοιτητές του τµήµατος Οικονοµικών
επιστηµών φαίνεται να πετυχαίνουν πολύ χαµηλότερη µέση βαθµολογία (3,031) σε
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σχέση µε τα προαναφερθέντα τµήµατα (περίπου 5,5). Παράλληλα, σηµαντική
διαφορά φαίνεται να υπάρχει στις µέσες επιδόσεις των φοιτητών και στο τµήµα
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, τόσο σε σχέση µε το ∆.Ε.Ο.Π.Σ όσο και µε την
Ο.∆.Ε. Οι φοιτητές των τµηµάτων Ο.∆.Ε. και ∆.Ε.Ο.Π.Σ. φαίνεται να πετυχαίνουν
µέση βαθµολογία στο µάθηµα Μακροοικονοµία τουλάχιστον διπλάσια (περίπου 5,5)
από αυτήν που πετυχαίνουν οι φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
(2,737).
Σχετικά µε τον παράγοντα ηλικία µπορούµε να διακρίνουµε ότι η οµάδα
φοιτητών που ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 21-24 ετών πετυχαίνει καλύτερη µέση
επίδοση (5,250) στο µάθηµα «Μακροοικονοµία» από τους υπόλοιπους φοιτητές.
Μάλιστα, η διαφορά της µέσης επίδοσης στους φοιτητές µε ηλικία 21-24 ετών
(5,250) σε σχέση µε αυτούς κάτω των 21 ετών (3,695) είναι στατιστικά σηµαντική.
Οι παράγοντες τόπος µόνιµης κατοικίας και µόρφωσης γονέων δεν φαίνεται
να διαφοροποιούν την επίδοση των φοιτητών αφού οι µέσες βαθµολογίες τους δεν
παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις.
Ο µέσος όρος των φοιτητών στο Λύκειο ή αλλιώς GPA όπως αναφέρεται στην
βιβλιογραφία, παρόλο που σε πολλές έρευνες δείχνει να αποτελεί ένα σηµαντικό
παράγοντα διαφοροποίησης της επίδοσης των φοιτητών, στην συγκεκριµένη έρευνα
αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη µέση βαθµολογία ανάλογα µε την επίδοση στο
Λύκειο, αυτές δεν φαίνονται να είναι στατιστικά σηµαντικές.
Οι επιδόσεις των φοιτητών στο Λύκειο στα Μαθηµατικά δεν φαίνεται να
διαφοροποιούν καθόλου την επίδοση τους στο Πανεπιστήµιο στο µάθηµα
Μακροοικονοµία, όπως φαίνεται εξάλλου και από τη στήλη 2 του πίνακα 4.1. ∆εν
συµβαίνει όµως το ίδιο και µε τις επιδόσεις των φοιτητών στα µαθηµατικά στο
Πανεπιστήµιο. Έτσι, οι φοιτητές που είτε δεν παρακολούθησαν µαθηµατικά στο
Πανεπιστήµιο για διάφορους λόγους είτε πέτυχαν µέση βαθµολογία χαµηλότερη από
οκτώ (8) εµφανίζουν σηµαντικά χαµηλότερες επιδόσεις (περίπου 3,300) στην
Μακροοικονοµία σε σχέση µε αυτούς που αρίστευσαν στα µαθηµατικά (5,857).
∆ιαφοροποίηση

στη

µέση

επίδοση

των

φοιτητών

στο

µάθηµα

«Μακροοικονοµία» φαίνεται να υπάρχει και σε σχέση µε το αν οι φοιτητές είχαν
παρακολουθήσει ή όχι Οικονοµικά στο Λύκειο. Οι φοιτητές που παρακολούθησαν
Οικονοµικά στο Λύκειο φαίνεται να πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις και στο
Πανεπιστήµιο. Στατιστικά σηµαντική διαφορά στη µέση βαθµολογία φαίνεται να
υπάρχει στην περίπτωση που οι φοιτητές δεν παρακολούθησαν καθόλου Οικονοµικά
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στο Λύκειο (2,418) είτε σε σχέση µε αυτούς που είχαν πετύχει στο Λύκειο επίδοση
έως δεκαέξι (4,800) είτε µε αυτούς που είχαν αριστεύσει στα Οικονοµικά (4,400).
Επίσης παρατηρούµε ότι διαφέρουν σηµαντικά οι επιδόσεις των φοιτητών που
πέτυχαν βαθµολογία έως 16 στα Οικονοµικά στο Λύκειο (4,800) σε σχέση µε αυτούς
που πέτυχαν βαθµολογία από 16 έως και 18 (3,530).
Εντονότερη φαίνεται να είναι η διαφοροποίηση της µέσης επίδοσης στις
εξετάσεις στην Μακροοικονοµία σε σχέση µε την επίδοση των φοιτητών στο µάθηµα
Μικροοικονοµίας στο Πανεπιστήµιο. Φοιτητές που δεν παρακολούθησαν καθόλου το
µάθηµα της Μικροοικονοµίας είτε απέτυχαν να περάσουν το µάθηµα (βαθµολογία <
5) πέτυχαν στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερες επιδόσεις (µικρότερες του 3,100) τόσο
από αυτούς που αρίστευσαν στο µάθηµα της Μικροοικονοµίας στο Πανεπιστήµιο
(µέση βαθµολογία 6,000) όσο και από αυτούς που πέτυχαν βαθµολογία από πέντε έως
οκτώ (µέση βαθµολογία 5,201)
Ουσιαστική στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στην µέση επίδοση των
φοιτητών στις εξετάσεις στο µάθηµα Μακροοικονοµία δεν φαίνεται να υπάρχει
ανάλογα µε το πόσες φορές παρακολούθησαν το µάθηµα, αν διέθεταν διαδίκτυο στο
σπίτι τους ή εργάζονταν παράλληλα µε τις σπουδές τους.
Τέλος, παρατηρούµε ότι οι επιδόσεις των φοιτητών στις εξετάσεις στο
µάθηµα «Μακροοικονοµία» διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάλογα µε την επίδοση
τους στο «TUCE ΙΙΙ –Μικροοικονοµία». Συγκεκριµένα, όσο καλύτερη η επίδοση των
φοιτητών στο τεστ, τόσο καλύτερη η επίδοση τους στις εξετάσεις. Χαρακτηριστικά
αναφέρουµε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην µέση επίδοση στις
εξετάσεις αυτών που πέτυχαν βαθµολογία στο TUCE έως 3 (3,385) σε σχέση µε
αυτούς που πέτυχαν µέτρια βαθµολογία από 3 έως και 5 (4,014). Επίσης υπάρχει
στατιστικά σηµαντική διαφορά στην µέση επίδοση στις εξετάσεις µεταξύ αυτών που
πέτυχαν βαθµολογία στο TUCE από 3 έως και 5 (4,014) και αυτών που πέτυχαν στο
TUCE βαθµολογία από 5 και πάνω (5,625).

4.6.4 Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
Σε αυτό το σηµείο της έρευνας εφαρµόζουµε τη µέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων (Ordinary Least Squares Method), για να υπολογίσουµε τον βαθµό που
κάθε

µεταβλητή

επηρεάζει

την

επίδοση

των

φοιτητών

στα

οικονοµικά.

Χρησιµοποιώντας αρχικά την µέθοδο «backward» που παρέχει το SPSS και
επιλέγοντας ως εξαρτηµένη µεταβλητή την «επίδοση των µαθητών στα οικονοµικά»
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και θέτοντας ως επίπεδο σηµαντικότητας το 5% καταλήγουµε στα παρακάτω
αποτελέσµατα (πίνακας 4.2):
Πίνακας 4.2 : Αποτελέσµατα παλινδρόµησης της επίδοσης στις εξετάσεις ως προς τις
ερµηνευτικές µεταβλητές
Ερµηνευτικές
µεταβλητές
Σταθερά
“const”

B
-5,114

Τυπικό
Σφάλµα
0,783

Beta

t
-6,532

Σηµαντικότητα
0,000

Τµήµα
“dept”

0,486

0,109

0,201 (4)

4,464

0,000

Ηλικία
“age”

1,292

0,301

0,189 (5)

4,295

0,000

Επίδοση στα
Μαθηµατικά στο
Πανεπιστήµιο
“mathsp”

0,712

0,141

0,230 (3)

5,030

0,000

Επίδοση στα
Οικονοµικά στο
Λύκειο
“ecol”

0,614

0,103

0,279 (1)

5,935

0,000

Επίδοση στην
Μικροοικονοµία
“Mikro”

0,727

0,146

0,236 (2)

4,985

0,000

Επίδοση στο τεστ
TUCE –
µικροοικονοµία
“tucemic”

0,306

0,117

0,115 (6)

2,623

0,009

Πηγή: SPSS (Coefficients)

Παρατηρώντας

τον

παραπάνω

πίνακα

των

αποτελεσµάτων

της

παλινδρόµησης της επίδοσης στις εξετάσεις ως προς τις ερµηνευτικές µεταβλητές µε
τη µεθόδο των ελαχίστων τετραγώνων (µέθοδος backward), βλέπουµε ότι οι
µεταβλητές, dept (τµήµα στο οποίο φοιτάει ο φοιτητής) , age (ηλικία του φοιτητή),
mathsp (βαθµολογία του φοιτητή στα µαθηµατικά του Α’ εξαµήνου), ecol (επίδοση
του φοιτητή στα οικονοµικά στην προηγούµενη βαθµίδα εκπαίδευσης), micro
(επίδοση του φοιτητή στο µάθηµα µικροοικονοµίας, το οποίο είναι σχετικό µε το
µάθηµα που εξετάστηκε), tucemic (τεστ οικονοµικών γνώσεων TUCE III – τµήµα
µικροοικονοµίας) είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.
Επιπλέον, παρατηρούµε ότι όλες οι µεταβλητές της έρευνας έχουν θετική σχέση µε
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την εξαρτηµένη µεταβλητή κάτι που ήταν αναµενόµενο. Πιο συγκεκριµένα ανάλογα
µε την ηλικία που έχει ο φοιτητής και όσο µεγαλύτερος είναι φαίνεται να έχει
καλύτερη επίδοση στα οικονοµικά, πιθανότατα διότι έχει αποκτήσει περισσότερες
γνώσεις και εµπειρίες στο αντικείµενο. Η θετική επίδραση των σχετικών µε τα
οικονοµικά µαθηµάτων και συγκεκριµένα των µαθηµατικών (mathsp), είναι κάτι το
οποίο επιβεβαιώνεται και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ανάλογα ισχύει το ίδιο
και σχετικά µε τις προηγούµενες γνώσεις και επιδόσεις του φοιτητή σε οικονοµικά
µαθήµατα προηγούµενης ή ίδιας βαθµίδας εκπαίδευσης. Είναι αναµενόµενο, ένας
φοιτητής µε γνωστικό υπόβαθρο στο τοµέα των οικονοµικών (ecol, micro, tucemic)
να έχει καλύτερες επιδόσεις από κάποιον µε ‘φτωχό’ γνωστικό επίπεδο σε αυτόν τον
τοµέα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τρεις από

τις τέσσερις µεταβλητές που

συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα και αφορούσαν προηγούµενες γνώσεις στα
οικονοµικά φαίνεται να επηρεάζουν σηµαντικά την επίδοση του φοιτητή στο µάθηµα
της Μακροοικονοµίας. Μάλιστα οι δύο από αυτές, δηλαδή οι προηγούµενες επιδόσεις
στο Λύκειο στα Οικονοµικά και η επίδοση στο µάθηµα Μικροοικονοµίας στο
Πανεπιστήµιο φαίνεται να έχουν την σπουδαιότερη βαρύτητα στον προσδιορισµό της
επίδοσης στο µάθηµα της Μακροοικονοµίας (στήλη 4 – πίνακας 4.2).

Η συνάρτηση στην οποία καταλήγουµε τελικά είναι :

Mark = -5,114+0,486*dept+1,292*age+0,712*mathsp+0,614*ecol+
+0,727*micro+0,306*tucemic

όπου, dept είναι το τµήµα του φοιτητή, age είναι η ηλικία του φοιτητή, mathsp
είναι η επίδοση του φοιτητή στα µαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο, ecol είναι η επίδοση
του φοιτητή στα Οικονοµικά στο Λύκειο, micro είναι η επίδοση του φοιτητή στο
µάθηµα της Μικροοικονοµίας στο Πανεπιστήµιο, tucemic είναι η επίδοση του
φοιτητή στο τεστ TUCE III – Μικροοικονοµία.

4.7 Περίληψη
Στο κεφάλαιο 4 πραγµατοποιήθηκε µια στατιστική µελέτη των στοιχείων που
συλλέχθηκαν µε την µέθοδο του ερωτηµατολογίου. Ξεκινώντας µε αναλυτική
διαγραµµατική παρουσίαση των στοιχείων και συνεχίζοντας µε ορισµένους βασικούς
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στατιστικούς ελέγχους (ισότητα διακυµάνσεων και µέσων) , η έρευνα ολοκληρώθηκε
µε την χρήση της µεθόδου των Ελάχιστων Τετραγώνων για την εκτίµηση και την
πρόβλεψη των τιµών των στατιστικά σηµαντικών ανεξάρτητων µεταβλητών,
δοσµένων συγκεκριµένων τιµών για την µεταβλητή «Επίδοση στο µάθηµα της
Μακροοικονοµίας». Τελικά, η συνάρτηση που παρήχθη στο κεφάλαιο αυτό θα
ενσωµατωθεί και θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλα από το λογισµικό εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης που παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΣΤΟΥ ADLSE
(Σχεδιασµός και ∆ιεπαφή Χρηστών)

5.1 Εισαγωγή
Στόχος του κεφαλαίου αυτού, είναι να παρουσιάσει ένα νέο Προσαρµοστικό
Σύστηµα Μάθησης (ΠΣΜ), µε ονοµασία Adaptive Distance Learning System For
Economics (ADLSE), προσανατολισµένο στον τοµέα των οικονοµικών, το οποίο
χρησιµοποιεί αρκετές από τις νέες τεχνολογίες και µεθόδους µάθησης που έχουν
αναφερθεί στην βιβλιογραφία, αλλά παράλληλα παρουσιάζει και ορισµένες
καινοτοµίες σε σχέση µε τα υπάρχοντα ΠΣΜ.
Κάνοντας χρήση των τεχνικών σχεδιασµού συστηµάτων εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης που αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφία, αλλά και της παραγόµενης
συνάρτησης από την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν µε
τη χρήση ερωτηµατολογίου επιχειρείται η κατασκευή ενός Προσαρµοστικού
Συστήµατος Μάθησης που δίνει έµφαση, σε χαρακτηριστικά του φοιτητή που
φαίνεται να επηρεάζουν την επίδοση του στα οικονοµικά µαθήµατα, αλλά παράλληλα
και σε τεχνικές που διατηρούν ενεργό και έντονο το ρόλο του καθηγητή.

5.2 Γενική περιγραφή του περιβάλλοντος ADLSE
Το ADLSE αποτελεί µια πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης µέσω του
διαδικτύου, η οποία είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες εξατοµικευµένης
εκπαίδευσης στους φοιτητές στον τοµέα των οικονοµικών µαθηµάτων. Η πλατφόρµα
εφαρµόζει αρκετές από τις σύγχρονες τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε ΠΣΜ, όπως
προσαρµογή του υλικού στις ανάγκες και το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών µε βάση
συγκεκριµένους

κανόνες

(adaptive

presentation),

εξατοµικευµένη

πλοήγηση

(adaptive navigation) και απόκρυψη κόµβων (link hiding), κατασκευή µοντέλου του
φοιτητή (student model), συνεχής αξιολόγηση των φοιτητών και ανατροφοδότηση
(student evaluation), βάση δεδοµένων επίλυσης των αποριών των φοιτητών, και
συνεχής ενηµέρωση του µοντέλου του φοιτητή από την αρχή µέχρι το τέλος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (adaptation model).
Μέσω µιας εµπειρικής συνάρτησης η οποία κατασκευάστηκε από την
συλλογή πρωτογενών στοιχείων από φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει οικονοµικά
µαθήµατα σε διάφορα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας επιχειρήθηκε µια
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αρχική κατηγοριοποίηση των φοιτητών µε βάση τις προηγούµενες γνώσεις τους σε
οικονοµικά µαθήµατα, την επίδοση τους στο τεστ οικονοµικών γνώσεων TUCE, αλλά
και διάφορους κοινωνικούς και δηµογραφικούς παράγοντες (Carol D., 1999). Με
αυτόν τον τρόπο το σύστηµα έχει τη δυνατότητα από την πρώτη στιγµή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας να τροφοδοτήσει τους φοιτητές µε διαφορετικό
µαθησιακό υλικό, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από τα
παραπάνω στοιχεία. Η κατασκευή της συνάρτησης αυτής και η χρήση της στην
πλατφόρµα εκπαίδευσης αποτελεί µια σηµαντική καινοτοµία του ADLSE.
Από την ολοκλήρωση της πρώτης κιόλας ενότητας, το σύστηµα µε τη βοήθεια
του επόπτη-καθηγητή, ξεκινά τη διαδικασία αξιολόγησης του φοιτητή µέσω
διαφόρων εργασιών που έχουν δοθεί από τον καθηγητή του µαθήµατος και έχουν
σκοπό την συλλογή πληροφοριών για τον βαθµό κατανόησης µιας συγκεκριµένης
ενότητας από τον φοιτητή, ώστε να προσαρµόσει στην συνέχεια την διδασκαλία στο
γνωστικό επίπεδο του φοιτητή. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται µέχρι την
ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων και των κεφαλαίων του µαθήµατος από τον
φοιτητή.
Πρέπει να τονισθεί σε αυτό το σηµείο ότι, η διαδικασία κατασκευής ενός
µαθήµατος από τον καθηγητή προϋποθέτει τον διαχωρισµό του σε κεφάλαια και
ενότητες. Ο καθηγητής αποθηκεύει στο σύστηµα το µαθησιακό υλικό, καθώς και την
σειρά µε την οποία αυτό θα παρουσιάζεται, σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, σε τρία
διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο φοιτητής έχει την
δυνατότητα να τροφοδοτηθεί από το σύστηµα µε διαφορετικό υλικό, ανάλογης
δυσκολίας µε το επίπεδο γνώσεων του. Έτσι ένας φοιτητής που έχει προηγούµενες
γνώσεις σε µια ενότητα και επιτυγχάνει υψηλή βαθµολογία στην αντίστοιχη εργασία
αξιολόγησης, θεωρείται ότι δεν είναι αναγκαίο να παρέχονται σε αυτόν πολλές
λεπτοµέρειες για ορισµένα θέµατα, διότι πιθανόν να είναι γνωστά και να κουράζουν
επιπλέον τον φοιτητή καθιστώντας την εκπαιδευτική διαδικασία βαρετή.
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί από τον καθηγητή στην κατασκευή του
µαθησιακού υλικού, το οποίο πρέπει να είναι, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως,
χωρισµένο σε τρία διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, να είναι καλά οργανωµένο, και
να έχει χωριστεί σε κεφάλαια και ενότητες. Η επιτυχία ή αποτυχία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την καλά δοµηµένη διάρθρωση του
περιεχοµένου ενός µαθήµατος και την ποιότητα του υλικού που περιλαµβάνει.
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Επιπλέον το ADLSE περιλαµβάνει κάποιες χρήσιµες υπηρεσίες για την
επικοινωνία των καθηγητών και των φοιτητών. Έτσι έχει χρησιµοποιηθεί λογισµικό
ανοικτού κώδικα (open source code) για την ενσωµάτωση υπηρεσιών σύγχρονης
επικοινωνίας, όπως δωµάτιο επικοινωνίας (chat rooms). Επίσης το σύστηµα παρέχει
την δυνατότητα διατύπωσης διαφόρων αποριών από την πλευρά των φοιτητών και
αποθήκευσης τους σε µια βάση δεδοµένων. Οι καθηγητές στην συνέχεια δίνουν λύση
στα προβλήµατα των φοιτητών και ενηµερώνουν την βάση δεδοµένων. Έτσι κάθε
φορά που ένας φοιτητής έχει κάποια απορία, µπορεί να ανατρέξει στην βάση
δεδοµένων και να αναζητήσει λύση στο πρόβληµα του, ή αν δεν βρει την απάντηση
που περιµένει, να καταχωρήσει την ερώτηση του στην βάση δεδοµένων αποριών.
Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι παραπάνω
διεργασίες και αναλύονται εκτενώς τα συστατικά µέρη της αρχιτεκτονικής που
ακολουθεί η πλατφόρµα ADLSE. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής
του ADLSE είναι η κατασκευή του µοντέλου κατηγοριοποίησης του υλικού των
µαθηµάτων, η κατασκευή του µοντέλου του φοιτητή, και ο µηχανισµός που θα
παρέχει την προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ιδιαίτερες προτιµήσεις
και ανάγκες του φοιτητή. Η γενικότερη λειτουργία της πλατφόρµας ADLSE
παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.1. Παρατηρούµε ότι στη γενικότερη λειτουργία του
συστήµατος, πολύ σηµαντικό ρόλο κατέχουν οι οντότητες καθηγητές και φοιτητές,
καθώς και η διαδικασία µοντελοποίησης των φοιτητών, αλλά και ο µηχανισµός που
παρέχει την προσαρµογή του υλικού στις ιδιαιτερότητες των φοιτητών. Επίσης
βασικό ρόλο στην αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος φαίνεται πως
διαδραµατίζει η βάση δεδοµένων, µε την οποία όλα τα συστατικά µέρη του
συστήµατος έχουν συνεχή ανταλλαγή δεδοµένων.

166

Σχήµα 5.1: Απεικόνιση λειτουργίας εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ADLSE

Φοιτητής

Καθηγητής
Βάση ∆εδοµένων
Πίνακας Εργασιών
Αξιολόγησης

Βάση ∆εδοµένων
Πίνακες Φοιτητών
Σύστηµα
Αποφάσεων

Καθορισµός
Μοντέλου
Φοιτητή
Βάση ∆εδοµένων
Πίνακας Υλικού
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5.3 Μοντέλο κατασκευής ενός µαθήµατος από τον Καθηγητή
Το

Προσαρµοστικό

Σύστηµα

Εκπαίδευσης

δηµιουργία πολλών διαφορετικών µαθηµάτων από

ADLSE
έναν ή

υποστηρίζει

τη

περισσότερους

εκπαιδευτές. Η δοµή ενός µαθήµατος ακολουθεί τη λογική του διαχωρισµού του σε
κεφάλαια και τον περαιτέρω διαχωρισµό των κεφαλαίων σε ενότητες. Κάθε φορά που
ένας καθηγητής δηµιουργεί ένα καινούργιο µάθηµα µια σειρά από εργασίες
ενηµέρωσης πραγµατοποιούνται στην βάση δεδοµένων. Η λογική κατασκευής της
βάσης δεδοµένων ακολουθεί τη δενδροειδή µορφή (Benkiran A. & Ajhoun R., 2002),
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα

Σχήµα 5.2: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της δοµής ενός µαθήµατος

LOGIN
Teacher 1
Lesson 1

…….

Teacher N
h

………

Lesson N

…….

…….

Lesson 1

……

Lesson N

Chapter 1
Section 1
LOW
MEDIUM
HIGH
……
Section N
…….

LOW

Chapter N

MEDIUM

HIGH

Πιο συγκεκριµένα, η δηµιουργία ενός µαθήµατος προϋποθέτει την καλή
οργάνωση του υλικού σε κεφάλαια και ενότητες. Επίσης, ο καθηγητής θα πρέπει να
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του υλικού που θα χρησιµοποιήσει. Είναι
υποχρεωµένος να αναπροσαρµόσει το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και να το
διαµορφώσει κατάλληλα, ώστε να είναι εφικτή η παρουσίαση του µέσω του
διαδικτύου. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5.2, για κάθε ενότητα ενός κεφαλαίου, ο
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καθηγητής θα πρέπει να δηµιουργήσει µαθησιακό υλικό µε διαφορετικό επίπεδο
δυσκολίας (Low, Medium, High). Έτσι κάθε µια ενότητα συνδέεται µε τουλάχιστον
τρία διαφορετικά αρχεία υλικού, διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας.

5.4 Μοντελοποίηση των µαθητών (Student Modeling)
Ο καθηγητής ενός µαθήµατος, στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η
οποία πραγµατοποιείται µε συστήµατα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσω του
διαδικτύου, ελάχιστα πράγµατα µπορεί να γνωρίζει για τους φοιτητές του και πιο
συγκεκριµένα για τις πιθανές γνώσεις που αυτοί έχουν σχετικά µε το αντικείµενο που
πρόκειται να διδαχθούν. ∆εδοµένου όµως, ότι η χρήση του διαδικτύου επιτρέπει την
παροχή εξατοµικευµένης µάθησης, καθίσταται αναγκαία σε αυτό το σηµείο η
συλλογή ορισµένων στοιχείων για τους φοιτητές, ώστε το εκπαιδευτικό περιβάλλον
να προσαρµοστεί στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες τους από την πρώτη
στιγµή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η διαδικασία εγγραφής του φοιτητή σε ένα µάθηµα στο περιβάλλον ADLSE
(Adaptive Distance Learning System for Economics), περιλαµβάνει την συµπλήρωση
ενός ερωτηµατολογίου, που έχει ως σκοπό την συλλογή των πρώτων στοιχείων για
τον φοιτητή, ώστε το σύστηµα να αρχίσει να δηµιουργεί το µοντέλο του φοιτητή. Τα
στοιχεία που έχουν συλλεχθεί σε αυτό το αρχικό στάδιο αποθηκεύονται σε µια βάση
δεδοµένων, ώστε να χρησιµοποιηθούν για την κατανόηση του επιπέδου των γνώσεων
του µαθητή σχετικά µε το αντικείµενο που πρόκειται να διδαχθεί.
Ένα σηµαντικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί σε αυτό σηµείο, είναι αυτό
της φύσης των ερωτήσεων που θα πρέπει να απαντήσει ο φοιτητής. Πρέπει να
τονισθεί, ότι πολλά από τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που έχουν δηµιουργηθεί δεν
χρησιµοποιούν αυτή τη µέθοδο αρχικής µοντελοποίησης των φοιτητών, αλλά είτε
τους κατατάσσουν τυχαία σε κάποια οµάδα ή κατηγορία µάθησης, είτε παρέχουν σε
όλους τους φοιτητές το ίδιο ακριβώς εκπαιδευτικό υλικό ξεκινώντας την προσαρµογή
τους συστήµατος στα γνωρίσµατα των φοιτητών µετά την παρακολούθηση κάποιων
ενοτήτων και την συλλογή χρήσιµων στοιχείων για τις ενέργειες τους.
Σίγουρα δεν µπορούµε να πούµε µε σαφήνεια, ποιες ερωτήσεις είναι οι
καταλληλότερες για να περιληφθούν σε ένα ερωτηµατολόγιο σε αυτό το αρχικό
στάδιο, όµως αυτές που τελικά θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει, να είναι πολύ καλά
µελετηµένες και να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι µπορούν να επηρεάσουν την
απόδοση του φοιτητή στο µάθηµα που πρόκειται να παρακολουθήσει. Οι ερωτήσεις
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που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ποικίλουν, από δηµογραφικά στοιχεία,
προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες, µαθησιακά στυλ (ακουστικός, οπτικός, κτλ.),
τρόπους µάθησης (συνεργατικός, ατοµικός, κτλ.)
Η βιβλιογραφική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε τους παράγοντες
που κατέχουν σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των φοιτητών στον τοµέα των
οικονοµικών µας οδήγησε στην επιλογή ορισµένων µεταβλητών που σύµφωνα µε τα
υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται να διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίδοση των
φοιτητών στα οικονοµικά. Με βάση αυτή τη λογική, κατασκευάσαµε µια συνάρτηση
η οποία θα µπορεί να προβλέπει την επίδοση ενός µαθητή σε ένα συγκεκριµένο
µάθηµα ανάλογα µε ορισµένα στοιχεία που έχει δώσει ο φοιτητής. Οι µεταβλητές που
χρησιµοποιήθηκαν αφορούν δηµογραφικά και κοινωνικά στοιχεία των φοιτητών,
αλλά και προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες που πιθανόν να είχαν σε µαθήµατα
σχετικά µε τα οικονοµικά. Επίσης χρησιµοποιήθηκε και το σταθµισµένο τεστ
οικονοµικών γνώσεων TUCE για την δηµιουργία πιο ολοκληρωµένης άποψης για τις
προηγούµενες οικονοµικές γνώσεις των φοιτητών.
Στην συνέχεια ο φοιτητής κατατάσσεται σε ένα γνωστικό επίπεδο µε την
βοήθεια της εµπειρικής συνάρτησης που είναι αποθηκευµένη στη βάση δεδοµένων
του συστήµατος. Η συνάρτηση αυτή έχει προέλθει κατόπιν στατιστικής µελέτης των
στοιχείων προηγούµενων φοιτητών που έχουν παρακολουθήσει το µάθηµα. Ανάλογα
µε την τιµή που θα λάβει αυτή η συνάρτηση, ο φοιτητής θα τοποθετηθεί αρχικά σε
ένα γνωστικό επίπεδο και θα χαρακτηριστεί ως αδύναµος (L, Low level), µέτριος (M,
Medium Level), καλός (H, High Level).
Με βάση το γνωστικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής, το σύστηµα
αναλαµβάνει την εργασία της τροφοδότησης µε κατάλληλο διδακτικό υλικό στον
φοιτητή. Τα επίπεδα δυσκολίας σύµφωνα µε το περιβάλλον ADLSΕ είναι τρία:
χαµηλό (L), µέτριο (M), δύσκολο (H) και αφορούν αποκλειστικά τη δυσκολία του
υλικού του µαθήµατος (Romero κ.α., 2003, σελ. 2721). Φυσικά όπως αναφέρθηκε
στην προηγούµενη ενότητα, υπάρχει ανάλογη βάση δεδοµένων µε υλικό για το
µάθηµα και για τις τρεις κατηγορίες φοιτητών. Αφού το σύστηµα επιλέξει το
κατάλληλο διδακτικό υλικό για το µαθητή, αυτός παρακολουθεί µια ενότητα και στο
τέλος αυτής τροφοδοτείται µε µια εργασία-άσκηση.
Ανάλογα µε την εκάστοτε επίδοση του φοιτητή, το σύστηµα αποφασίζει για
το εάν θα αλλάξει επίπεδο δυσκολίας ή θα παραµείνει στο ίδιο (Henze N. & Nejdl
W., 1999). Εάν ο φοιτητής βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο δυσκολίας και πάλι
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αποτύχει να αποκοµίσει την επιθυµητή βαθµολογία τότε το σύστηµα τον προτρέπει
να ζητήσει την βοήθεια του καθηγητή για επιπλέον παρατηρήσεις προκειµένου να
κατανοηθεί η ενότητα και να µπορέσει να προχωρήσει η εκπαιδευτική διαδικασία ή
του δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει στην διδασκαλία της επόµενης ενότητας.
Παράλληλα ο καθηγητής ενηµερώνεται σχετικά από το σύστηµα και έχει την
δυνατότητα να επιτρέψει ή να απαγορεύσει στον φοιτητή να συνεχίσει την
παρακολούθηση των επόµενων ενοτήτων. Η διαδικασία µε την οποία υπολογίζεται
από το σύστηµα η αλλαγή ή όχι επιπέδου δυσκολίας από τον φοιτητή, αλλά και το
υλικό που θα λαµβάνει κάθε φορά στην εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε µια
σειρά από κανόνες που περιγράφονται στην επόµενη ενότητα
Σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του υλικού που θα παρακολουθήσει ο
φοιτητής και γενικότερα στην τοποθέτηση του σε ένα γνωστικό επίπεδο, κατέχει ο
µέσος όρος (ΜΟ) που έχει αποκοµίσει από τις εργασίες αξιολόγησης Ο µέσος όρος
του φοιτητή από τις εργασίες αξιολόγησης υπολογίζεται µε τον παρακάτω τύπο:

MO = ( p1 * d1 + p 2 * d 2 + ..... + pn * dn ) / n
όπου, MO είναι η µέση βαθµολογία του φοιτητή από όλες τις εργασίες αξιολόγησης
που έχει συµπληρώσει, pi (το i παίρνει τιµές από 1 έως n) είναι η επίδοση του
φοιτητή σε µια εργασία αξιολόγησης, di (το i παίρνει τιµές από 1 έως n) είναι η
βαρύτητα που έχει κάθε εργασία αξιολόγησης στο ΜΟ και n είναι το πλήθος των
εργασιών αξιολόγησης. Η βαρύτητα που έχει κάθε ενότητα καθορίζεται από τον
καθηγητή του µαθήµατος κατά την διαδικασία σχεδιασµού και δηµιουργίας του
ηλεκτρονικού µαθήµατος.
Το µοντέλο του φοιτητή δηµιουργείται λοιπόν, αρχικά µε την συµπλήρωση
ενός ερωτηµατολογίου και τη χρήση του τεστ TUCE και στην συνέχεια η ενηµέρωση
του πραγµατοποιείται µε βάση τις επιδόσεις του στις διάφορες εργασίες αξιολόγησης
που λαµβάνει µετά το τέλος κάθε ενότητας που έχει παρακολουθήσει. Όπως γίνεται
κατανοητό και από τον παραπάνω τύπο, διαφορετική βαρύτητα δίνεται σε κάθε
εργασία αξιολόγησης ανάλογα µε το επίπεδο δυσκολίας το οποίο έχει και την κρίση
του καθηγητή. Έτσι, χρησιµοποιούνται οι συντελεστές di, οι οποίοι καθορίζονται από
τον καθηγητή του µαθήµατος. Η χρησιµοποίηση των παραπάνω συντελεστών
θεωρείται απαραίτητη για την καλύτερη αξιολόγηση των φοιτητών, αλλά και
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παράλληλα για να ενδυναµωθεί ο ρόλος του καθηγητή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι λογικό, οι εργασίες αξιολόγησης µε µεγαλύτερη δυσκολία, να έχουν και
µεγαλύτερο συντελεστή – µεγαλύτερη βαρύτητα στο υπολογισµό του µέσου όρου.
Φυσικά, µε βάση το σχεδιασµό του συστήµατος αυτό επαφίεται στην κρίση του
καθηγητή, ο οποίος έχει και τον πρωτεύοντα λόγο στην αξιολόγηση των φοιτητών.

5.5 Μηχανισµός παροχής προσαρµοσµένης εκπαίδευσης
Βασικότατο ρόλο στην παροχή εξατοµικευµένης µάθησης στην πλατφόρµα
ADLSE κατέχει η γενικότερη επίδοση του φοιτητή στις διάφορες εργασίες
αξιολόγησης, η οποία µετράται µε τον µέσο όρο της βαθµολογίας σε αυτές.
Με βάση αυτό το κριτήριο δηµιουργείται µια σειρά συνθηκών (adaptation rules)
που καθορίζουν την πορεία της µάθησης για κάθε φοιτητή και ουσιαστικά την
προσαρµογή µε αυτόν τον τρόπο του διδακτικού υλικού στο γνωστικό επίπεδο του
φοιτητή αλλά και στην ταχύτητα κατανόησης νέων εννοιών, που τον χαρακτηρίζει.
Έτσι το σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη, το υλικό του µαθήµατος, και το µοντέλο του
µαθητή, πραγµατοποιεί µια σειρά ελέγχων για να προσαρµόσει τη διδασκαλία στις
ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή:

•

Αν ο φοιτητής έχει µέσο όρο βαθµολογίας µικρότερο του 5 τότε:

Κατατάσσεται αυτόµατα στο γνωστικό επίπεδο «χαµηλό επίπεδο, L». Σε αυτήν την
περίπτωση ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να αναγκάσει τον φοιτητή να
παρακολουθήσει ξανά µια διδακτική ενότητα µη αφήνοντας τον να προχωρήσει σε
επόµενη ενότητα.

•

Αν ο φοιτητής έχει µέσο όρο βαθµολογίας από 5 έως 8 τότε:

Κατατάσσεται αυτόµατα στο γνωστικό επίπεδο «µεσαίο επίπεδο, Μ». Σε αυτήν την
περίπτωση ο φοιτητής θα παρακολουθήσει την επόµενη διδακτική ενότητα µε
µαθησιακό υλικό µεσαίας δυσκολίας- επιπέδου.

•

Αν ο φοιτητής έχει µέσο όρο βαθµολογίας από 8 και πάνω τότε:

Κατατάσσεται αυτόµατα στο γνωστικό επίπεδο «υψηλό επίπεδο, Η». Σε αυτήν την
περίπτωση θεωρείται ότι ο φοιτητής έχει κατανοήσει και έχει επαρκή γνώση των
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αντικειµένων που έχει παρακολουθήσει και είναι ικανός να συνεχίσει µε το διδακτικό
υλικό ενότητας κατηγορίας προχωρηµένου επιπέδου.

Τα γνωστικά επίπεδα όπως προαναφέρθηκε είναι τρία και ανάλογα µε την
εκάστοτε επίδοση του φοιτητή, αυτός κατατάσσεται σε ένα από αυτά. Εάν η συνολική
µέση επίδοση του στις εργασίες αξιολόγησης είναι από 0 έως 5, τότε αυτός
κατατάσσεται στο επίπεδο των αρχαρίων ή αδύνατων φοιτητών, δηλαδή αυτών που
χρειάζονται επιπλέον βοήθεια. Εάν η επίδοση του είναι από 5,1 έως 8 αυτός
συγκαταλέγεται στην κατηγορία των µέτριων φοιτητών και τέλος εάν η βαθµολογία
του είναι µεγαλύτερη από 8 τότε συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορία των πολύ
καλών-προχωρηµένων φοιτητών (Giridharan, 2005).
Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρις ότου ο φοιτητής παρακολουθήσει
µε επιτυχία όλες τις ενότητες. Θεωρείται ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει µε
επιτυχία µια ενότητα και µπορεί να προχωρήσει στην επόµενη, εφόσον έχει πετύχει
βαθµολογία στη ανάλογη εργασία αξιολόγησης τουλάχιστον 5. Στο Σχήµα 3
παρουσιάζεται ο µηχανισµός προσαρµογής της διδασκαλίας στις ιδιαίτερες
απαιτήσεις και δυνατότητες ενός φοιτητή κατά την εγγραφή του στο µάθηµα και
µέχρι την παρακολούθηση του πρώτου κεφαλαίου.
Παρατηρούµε ότι κατά την εγγραφή του φοιτητή σε ένα µάθηµα, αυτός είναι
υποχρεωµένος να συµπληρώσει το ειδικό ερωτηµατολόγιο που έχει συνταχθεί, και
είναι το ίδιο για όλους τους φοιτητές. Το ερωτηµατολόγιο, όπως αναφέρθηκε
προηγουµένως περιλαµβάνει ερωτήσεις για την συλλογή χρήσιµών στοιχείων για τον
φοιτητή, ώστε µε τη βοήθεια της εµπειρικής συνάρτησης που είναι αποθηκευµένη
στην βάση δεδοµένων του συστήµατος να πραγµατοποιηθεί η αρχική κατάταξη του,
σε ένα από τα τρία γνωστικά επίπεδα. Για τον ίδιο σκοπό ο φοιτητής καλείται να
απαντήσει και στο τεστ οικονοµικών γνώσεων TUCE.
Στην συνέχεια, και αφού έχει πραγµατοποιηθεί η τοποθέτηση του φοιτητή σε
ένα γνωστικό επίπεδο, το σύστηµα αναλαµβάνει να τον τροφοδοτήσει µε ανάλογο
υλικό (Mostafa M. κ.α., 2006). Όταν ο φοιτητής παρακολουθήσει µια ενότητα και
θεωρήσει ότι είναι έτοιµος να προχωρήσει στην επόµενη, τότε το σύστηµα του
παρέχει µια εργασία αξιολόγησης, ώστε να ελέγξει τον βαθµό που έχει κατανοήσει
την ενότητα αυτή. Έπειτα, ελέγχεται πάλι η γνωστική κατάσταση του φοιτητή, και
αφού πραγµατοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, προκύπτει η τοποθέτηση του
σε ένα νέο γνωστικό επίπεδο ή η παραµονή του στο ίδιο (Romero κ.α., 2003, σελ.
173

2721). Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για όλες τις ενότητες και για όλα τα
κεφάλαια ενός µαθήµατος, µέχρις ότου ο φοιτητής επιτύχει σε όλες τις εργασίες
αξιολόγησης το όριο βαθµολογίας των πέντε (5) µονάδων, που έχει καθοριστεί και ως
ο επιτρεπτός βαθµός για να µπορέσει να προχωρήσει η εκπαιδευτική διαδικασία.
Το όριο των πέντε µονάδων, που απαιτείται για να θεωρηθεί επιτυχής η
παρακολούθηση µιας ενότητας δεν έχει επιλεγεί αυθαίρετα, αλλά είναι σύµφωνο µε
τη γενικότερη λογική της επιτυχηµένης παρακολούθησης ενός µαθήµατος που
ακολουθείται από την Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.).
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Σχήµα 5.3 : ∆ιαδικασία παροχής εξατοµικευµένης µάθησης στο ADLSE

Κεφάλαιο1
Αρχική Αξιολόγηση

Ενότητα 1

Ενότητα Ν

Υλικό δύσκολου επιπέδου

Ερωτηµατολόγιο

Αρχικός
χαρακτηρισµός

Τεστ
οικονοµικών
γνώσεων
TUCE

και κατάταξη
του φοιτητή
σε γνωστικό
επίπεδο

Αρχείο
υλικού

Αρχείο
υλικού

Υλικό δύσκολου επιπέδου
Εργ.
Αξιολ.

Υλικό µεσαίου επιπέδου
Αρχείο
υλικού

Αρχείο
υλικού

Εργ.
Αξιολ.

Υλικό εύκολου επιπέδου
Αρχείο
υλικού

Αρχείο
υλικού

Αρχείο
υλικού
κατάταξη
του
φοιτητή
σε
γνωστικό
επίπεδο

Αρχείο
υλικού

Εργ.
Αξιολ.

Υλικό µεσαίου επιπέδου
Αρχείο
υλικού

Αρχείο
υλικού

Εργ.
Αξιολ.

κατάταξη
του
µαθητή
σε
γνωστικό
επίπεδο

Υλικό εύκολου επιπέδου
Εργ.
Αξιολ.

Αρχείο
υλικού

Αρχείο
υλικού

Εργ.
Αξιολ.
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5.6 Περιγραφή της βάσης δεδοµένων του συστήµατος
Το σύστηµα περιλαµβάνει µια βάση δεδοµένων µε την ονοµασία
adaptive_learning, η οποία έχει δηµιουργηθεί αποκλειστικά σε γλώσσα MySql.
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει την λειτουργία της βάσης δεδοµένων
και τον τρόπο µε τον οποίο αποθηκεύονται τα δεδοµένα σε αυτή. Η σηµαντικότερη
εργασία που πρέπει να γίνει σε αυτό το σηµείο είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων
που έχει κάθε οντότητα της βάσης δεδοµένων.
Ο Καθηγητής (Πίνακας:Teacher), είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία
µαθηµάτων (Πίνακες: Teacher_Lesson, Lesson), για τον διαχωρισµό του διδακτικού
υλικού σε κεφάλαια (Πίνακας: Chapters) και ενότητες (Πίνακας: Section), και την
κατάλληλη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να παρουσιαστεί στο
διαδίκτυο. Επίσης, ο καθηγητής θα πρέπει να δηµιουργήσει κατάλληλες εργασίες
αξιολόγησης (Πίνακας: Tasks) για κάθε ενότητα του µαθήµατος, και να ιεραρχήσει
όλο αυτό το µαθησιακό υλικό ώστε να παρουσιάζεται µε την επιθυµητή σειρά. Όπως
πρέπει να έχει γίνει κατανοητό, η οργάνωση και αποθήκευση του µαθησιακού υλικού
στην βάση δεδοµένων θα γίνεται µε τη δενδροειδή µορφή. Τέλος ο καθηγητής είναι
υποχρεωµένος να απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά µε το µάθηµα, που πιθανόν να
υποβάλλουν οι µαθητές (Πίνακας: Question_Bank).
Ο φοιτητής (Πίνακας: Student), είναι υποχρεωµένος να απαντήσει στο
αρχικό ερωτηµατολόγιο και στο τεστ TUCE (Πίνακες: Mikro, Makro) πριν την
εγγραφή του σε ένα µάθηµα (Πίνακας: Sudent_Lesson). Στην συνέχεια, πρέπει µετά
το τέλος κάθε διδακτικής ενότητας να επιλύει και να αποστέλλει στον καθηγητή τις
διάφορες εργασίες (Πίνακας: Student_Task) που του παρέχει το σύστηµα και
γενικότερα να είναι συνεπής ως προς το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του
µαθήµατος. Τέλος ο φοιτητής µπορεί να θέτει ερωτήσεις – απορίες στον καθηγητή,
οι οποίες και αποθηκεύονται στην βάση δεδοµένων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, οι
ερωτήσεις που θέτουν οι φοιτητές κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το µάθηµα, το
κεφάλαιο και την ενότητα που ανήκουν.
Πολύ σηµαντικές είναι οι διαδικασίες αποθήκευσης των αποτελεσµάτων των
φοιτητών στα διάφορα φύλλα αξιολόγησης (Πίνακας: Student_Performance), αλλά
και της συνεχούς ενηµέρωσης που πρέπει να υπάρχει, είτε για το γνωστικό επίπεδο
(Πίνακας: Current_Student_Status) που βρίσκεται κάθε φορά ο φοιτητής, είτε για την
ενότητα που έχει παρακολουθήσει τελευταία.
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Στο Παράρτηµα του κεφαλαίου, παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι οι πίνακες
της βάσης δεδοµένων, καθώς και τα πεδία που αυτοί περιλαµβάνουν µε σύντοµη
περιγραφή για το ρόλο τους. Στο Σχήµα 5.4 παρακάτω, παρουσιάζονται οι
σηµαντικότεροι πίνακες που υπάρχουν στην βάση δεδοµένων και ο τρόπος που αυτοί
συνδέονται µεταξύ τους.

Σχήµα 5.4: Συνοπτικό ∆ιάγραµµα Οντοτήτων – Συσχετίσεων της Βάση ∆εδοµένων
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5.7 ∆ιεπαφή Καθηγητή
Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 5.1) παρουσιάζεται το κεντρικού µενού της
πλατφόρµας ADLSE έχοντας εισέλθει στο σύστηµα ως καθηγητής. Όπως φαίνεται ο
καθηγητής έχει δώδεκα επιλογές από το κυρίως µενού της συγκεκριµένης οθόνης και
άλλες τρεις επιλογές από το µενού που βρίσκεται στο αριστερό πλαίσιο της οθόνης.
Οι επιλογές του καθηγητή από το κυρίως µενού περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω
και είναι οι ακόλουθες: Ατζέντα, Σύνδεσµοι Μαθήµατος, Περίγραµµα Μαθήµατος,
∆ιαχείριση Υλικού, ∆ιαχείρισης Φύλων Αξιολόγησης, ∆ιαχείριση Εργασιών,
Επιδόσεις Μαθητών, Απορίες Μαθητών, Ανακοινώσεις, Συζήτηση Πραγµατικού
Χρόνου, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο και Πληροφορίες. Επιπλέον από το µενού στο
αριστερό πλαίσιο έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα νέο µάθηµα, να διαγράψει
το υπάρχον µάθηµα ή να αποσυνδεθεί από το σύστηµα.
Εικόνα 5.1: Κεντρικό µενού επιλογών καθηγητή

Η διαδικασία δηµιουργίας ενός νέου µαθήµατος από τον καθηγητή είναι
σχετικά απλή. Ο καθηγητής θα πρέπει να δώσει τον τίτλο του µαθήµατος, µια
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σύντοµη περιγραφή του, τους στόχους του µαθήµατος, καθώς και αν επιθυµεί να
κάνει χρήση του τεστ οικονοµικών γνώσεων «TUCE III» και της συνάρτησης
κατηγοριοποίησης των φοιτητών που αναπτύχθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο
(Εικόνα.5.2).

Εικόνα 5.2: ∆ηµιουργία ενός µαθήµατος από τον καθηγητή

Παρακάτω (Εικόνα 5.3) εµφανίζεται η ηλεκτρονική Ατζέντα που έχει στην
διάθεση του ο καθηγητής για να οργανώσει τις διάφορες υποχρεώσεις του
µαθήµατος. Ο καθηγητής µε το συγκεκριµένο εργαλείο µπορεί να οργανώσει πλήρως
και να προγραµµατίσει οτιδήποτε αφορά το µάθηµα και παράλληλα να κρατάει µε
αυτόν τον τρόπο ενήµερους και του φοιτητές. Πιο συγκεκριµένα ο καθηγητής µπορεί
να εισάγει σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία ένα γεγονός και αυτό θα εµφανίζεται
πλέον στο κατάλληλο σηµείο της ηλεκτρονικής ατζέντας µε έντονο χρώµα, ώστε να
γίνεται αντιληπτό από τους φοιτητές.
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Εικόνα 5.3: Ηλεκτρονική ατζέντα καθηγητή

Επιλέγοντας το «Περίγραµµα Μαθήµατος» από το κεντρικού µενού,
εµφανίζεται αρχικά η περιγραφή του µαθήµατος (Εικόνα 5.4). Στην συνέχεια ο
καθηγητής µπορεί να επιλέξει από το µενού στο πλαίσιο αριστερά την «Προβολή
Κεφαλαίων» ώστε να δηµιουργήσει νέα κεφάλαια για το µάθηµα ή να προβάλει τα
ήδη υπάρχοντα.
Εικόνα 5.4: Περιγραφή του µαθήµατος
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Επιλέγοντας

την

«Προβολή

Κεφαλαίων»

όπως

αναφέρθηκε

και

προηγουµένως ο καθηγητής µεταφέρεται στην ακόλουθη οθόνη (Εικόνα 5.5), όπου
πλέον µπορεί να διαχειριστεί τα κεφάλαια που έχει ήδη δηµιουργήσει για το µάθηµα,
να αλλάξει την περιγραφεί τους και τα περιεχόµενα τους, να τα ταξινοµήσει µε την
σειρά που θέλει να εµφανίζονται στον φοιτητή, αλλά και να δηµιουργήσει κάποια
ενότητα αντιστοιχώντας την στο κεφάλαιο που επιθυµεί. Τέλος, µπορεί να προβάλει
όλες τις ενότητες του µαθήµατος, ταξινοµηµένες για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά

Εικόνα 5.5 : ∆ιαχείριση και οργάνωση κεφαλαίων
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Όταν ο καθηγητής επιλέξει «Αλλαγή» για κάποιο κεφάλαιο, τότε µεταφέρεται
στην ακόλουθη οθόνη, όπου µπορεί να αλλάξει την περιγραφή και τους στόχους του
κεφαλαίου (Εικόνα 5.6)

Εικόνα 5.6: Πληροφορίες για ένα κεφάλαιο

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να
προβάλει όλες τις ενότητες του µαθήµατος ταξινοµηµένες κατά κεφάλαιο. Αυτό
ακριβώς φαίνεται στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 5.7). Ο καθηγητής εδώ µπορεί να
επιλέξει την αλλαγή της

περιγραφής µιας ενότητας, την δηµιουργία µιας νέας

ενότητας, αλλά και την εκ νέου ταξινόµηση των ενοτήτων κατά κεφάλαιο.
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Εικόνα 5.7: Οργάνωση ενοτήτων

Μια άλλη χρήσιµη επιλογή που έχει ο καθηγητής από το κεντρικό µενού, είναι
η χρήση του «Πίνακα Ανακοινώσεων» του µαθήµατος. Οποιαδήποτε ανακοίνωση
σχετικά µε το µάθηµα µπορεί να δηµοσιεύεται σε αυτό το χώρο για την καλύτερη
ενηµέρωση των φοιτητών (Εικόνα 5.8). Φυσικά ο καθηγητής έχει την δυνατότητα της
τροποποίησης και της διαγραφής µιας ανακοίνωσης.
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Εικόνα 5.8: Πίνακας Ανακοινώσεων

Εικόνα 5.9 : ∆ηµιουργία ανακοινώσεων από το καθηγητή
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Η δηµιουργία µίας ανακοίνωσης από τον καθηγητή είναι µια απλή διαδικασία.
Απλά συµπληρώνει το περιεχόµενο της ανακοίνωσης του στην παρακάτω φόρµα και
πατώντας το κουµπί «Αποθήκευση» αυτοµάτως αποθηκεύεται στην βάση δεδοµένων
και είναι πλέον ορατή και από τους φοιτητές (Εικόνα 5.9).

Εικόνα 5.10: Αποστολή e-mail στους φοιτητές

Μια ακόµη πολύ χρήσιµη υπηρεσία που προσφέρει η πλατφόρµα ADLSE
είναι η µαζική αποστολή e-mail στους φοιτητές. Ο καθηγητής χρησιµοποιώντας την
παραπάνω φόρµα µπορεί να επιλέξει όλους τους µαθητές ή µεµονωµένους χρήστες
και κάνοντας χρήση του προγράµµατος “Outlook Express” να αποστείλει µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείο στους µαθητές (Εικόνα 5.10)
Για την άµεση επικοινωνία του καθηγητή και των φοιτητών, δηλαδή την
«σύγχρονη» επικοινωνία», η πλατφόρµα ADLSE ενσωµατώνει το λογισµικό
ανοικτού κώδικα (opensource) “BlaB Lite” γραµµένο σε γλώσσα PHP, µε το οποίο
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καθηγητές και φοιτητές µπορούν να ανταλλάζουν µηνύµατα σε πραγµατικό χρόνο. Το
“BlaB Lite” (http://www.scripts.com/viewscript/blab-lite/16678) είναι ιδιαίτερα απλό
στη χρήση του και περιλαµβάνει ένα αρκετά φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον
(Εικόνα 5.11).
Εικόνα 5.11: Σύγχρονη επικοινωνία (chat)

Η πλατφόρµα ADLSE περιλαµβάνει επίσης µια βάση δεδοµένων των αποριών
των µαθητών. Οποιαδήποτε απορία και αν έχει ο µαθητής σχετικά µε κάποια ενότητα
του µαθήµατος µπορεί να την υποβάλει στον καθηγητή µέσω σχετικής φόρµας και ο
καθηγητής αφού του απαντήσει µπορεί να εντάξει την σχετική ερώτηση στην βάση
δεδοµένων των αποριών, ώστε να είναι ορατή πλέον από όλους τους φοιτητές. Ο
καθηγητής έχει την δυνατότητα να προβάλει τις ερωτήσεις των φοιτητών
ταξινοµηµένες κατά κεφάλαιο και ενότητα. Πολύ σηµαντικό επίσης είναι ότι κατά τη
σύνδεση του καθηγητή µε την πλατφόρµα και τη χρήση της επιλογής «Απορίες
Μαθητών», εφόσον υπάρχει κάποια νέα ερώτηση από έναν φοιτητή, τότε αυτός
ειδοποιείται µε σχετικό µήνυµα (Εικόνα 5.12).
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Εικόνα 5.12: Βάση δεδοµένων αποριών

∆εδοµένου ότι οι πηγές πληροφόρησης για ένα συγκεκριµένο αντικείµενο
είναι τεράστιες και συνεχώς αυξάνονται µε την ανάπτυξη του διαδικτύου, δεν θα
µπορούσε να λείπει από την πλατφόρµα η δυνατότητα προσθήκης ορισµένων
χρήσιµων συνδέσµων κατά την κρίση του καθηγητή για την περαιτέρω µελέτη από
τους φοιτητές (Εικόνα 5.13).

187

Εικόνα 5.13: ∆ηµιουργία συνδέσµων (links)

Εικόνα 5.14: ∆ηµιουργία φύλλων αξιολόγησης
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Το λογισµικό ADLSE δίνει επιπλέον την δυνατότητα στον καθηγητή να
χρησιµοποιήσει ορισµένα φύλλα αξιολόγησης, ουσιαστικά τεστ αυτό-αξιολόγησης
για τους µαθητές, και να «ανεβάσει» τα σχετικά αρχεία σε συγκεκριµένο χώρο στον
διακοµιστή (server). Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι το λογισµικό δεν περιλαµβάνει
κάποιο µηχανισµό δηµιουργίας ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, κτλ. Ο καθηγητής
όµως µπορεί να κάνει χρήση οποιουδήποτε σχετικού προγράµµατος (όπως το Hot
Potatoes) για την δηµιουργία και χρήση τεστ αυτό-αξιολόγησης. Με αυτό τον τρόπο
δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ελέγξουν και µόνοι τους το γνωστικό τους
επίπεδο (Εικόνα 5.14).

Εικόνα 5.15: ∆ηµιουργία Εργασιών από τον καθηγητή
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Το σηµαντικότερο κοµµάτι που περιλαµβάνει το ADLSE και ουσιαστικά αυτό
είναι που καθορίζει και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η επιλογή του διδακτικού
υλικού που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής στην επόµενη ενότητα είναι η χρήση
διαφόρων εργασιών (Εικόνα 5.15). Πιο συγκεκριµένα, ο καθηγητής δηµιουργεί µία
εργασία για κάθε ενότητα του µαθήµατος, και επισυνάπτει σε αυτήν συγκεκριµένη
διδακτική βαρύτητα, στην οποία ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να απαντήσει για να
µπορέσει να προχωρήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο καθηγητής στην συνέχεια
βαθµολογεί την εργασία του φοιτητή και ανάλογα µε την επίδοση του, υπολογίζεται
το γνωστικού του επίπεδο και καθορίζεται ο βαθµός δυσκολίας του διδακτικού
υλικού που θα παρακολουθήσει στην συνέχεια.

Εικόνα 5.16: Αντιστοίχηση εργασιών µε διδακτικές ενότητες

Ο καθηγητής αφού επιλέξει το κεφάλαιο του µαθήµατος µε το οποίο θέλει να
αντιστοιχηθεί η εργασία (Εικόνα 5.16), στην συνέχεια πρέπει να δώσει µια σειρά από
στοιχεία για την εργασία. Όπως φαίνεται και παρακάτω (Εικόνα 5.17), ο καθηγητής
πρέπει να δώσει τον τίτλο της εργασίας, την προθεσµία υποβολής της εργασίας, την
ενότητα στην οποία αντιστοιχεί η εργασία, την βαθµολογική βαρύτητα της εργασίας
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Εικόνα 5.17: Πληροφορίες για την εργασία

Εικόνα 5.18: Εργασίες φοιτητών και βαθµολογία
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Στην παραπάνω εικόνα τέλος (Εικόνα 5.18), φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο ο
καθηγητής έχει στην διάθεση του τις εργασίες που έχουν αποστείλει οι φοιτητές. Ο
καθηγητής µπορεί να ανοίξει το απεσταλµένο αρχείο και να βαθµολογήσει την
εργασία ή ακόµη και να την διαγράψει.

5.8 ∆ιεπαφή µαθητή
Το γραφικό περιβάλλον µε το οποίο έρχεται σε επαφή ο φοιτητής κατά τη
χρήση της πλατφόρµας ADLSE, έχει µεγάλη οµοιότητα µε αυτό του καθηγητή.
Φυσικά οι επιλογές που έχει στη διάθεση του ένας µαθητής είναι περιορισµένες σε
σχέση µε αυτές του καθηγητή. Σε αυτήν την παράγραφο θα περιγραφούν κυρίως οι
«οθόνες» που έχει στη διάθεση του µόνο ο µαθητής.
Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 5.19) φαίνεται το κεντρικό µενού που βλέπει
ο µαθητής. Όπως παρατηρούµε οι ουσιαστικές διαφορές σε σχέση µε το κεντρικό
µενού του καθηγητή είναι ύπαρξη της επιλογής «Προφίλ φοιτητή», «Οι επιδόσεις
µου» και «Μάθηµα».

Εικόνα 5.19: Κεντρικό µενού φοιτητή

Επιλέγοντας το «Μάθηµα» από το κεντρικό µενού, ο φοιτητής µπορεί να δει
όλα τα διαθέσιµα περιεχόµενα του µαθήµατος. ∆εδοµένου ότι η πλατφόρµα ADLSE
κάνει χρήση της τεχνικής απενεργοποίησης κόµβων (adaptive link disabling), ο
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φοιτητής έχει στην διάθεση του µόνο τις διδακτικές ενότητες, που µε βάση την
πρόοδο του επιτρέπει το σύστηµα µέσω του καθηγητή. Για παράδειγµα ο φοιτητής
δεν µπορεί να παρακολουθήσει την ενότητα «Το Οικονοµικό Κύκλωµα» αν δεν έχει
ολοκληρώσει

προηγουµένως

µε

επιτυχία

την

ενότητα

«Εισαγωγή

στην

Μακροοικονοµική Ανάλυση» (Εικόνα 5.20).
Ο φοιτητής µπορεί να καταχωρήσει στην βάση δεδοµένων του συστήµατος
µια ερώτηση-απορία και να περιµένει την απάντηση του καθηγητή. Η βάση
δεδοµένων των αποριών µπορεί να είναι ορατή από όλους τους φοιτητές, εφόσον το
επιτρέπει ο καθηγητής του µαθήµατος. Ο φοιτητής µπορεί να προβάλει τις απορίες
που έχουν καταχωρηθεί και από άλλους φοιτητές και να τις ταξινοµήσει µε βάσει
ορισµένα κριτήρια (π.χ. ανά κεφάλαιο). Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 5.21)
φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο o φοιτητής καταχωρεί µια απορία στην βάση
δεδοµένων, ενώ στο αριστερό πλαίσιο έχει την δυνατότητα να επιλέξει την προβολή
όλων των αποριών ή την προβολή αποριών βάσει κριτηρίου.

Εικόνα 5.20: Περιεχόµενα µαθήµατος για τον φοιτητή
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Εικόνα 5.21: Καταχώρηση απορίας από έναν φοιτητή

Οι φοιτητές επίσης έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν των κωδικό
πρόσβασης (Εικόνα 5.22) στο σύστηµα, να προβάλουν τις επιδόσεις τους σε όλες τις
εργασίες που έχουν παραδώσει, και φυσικά να αποστέλλουν µέσω της πλατφόρµας
τις εργασίες τους στον καθηγητή (Εικόνα 5.23).

Εικόνα 5.22: Αλλαγή κωδικού πρόσβασης φοιτητή
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Εικόνα 5.23: Αποστολή εργασιών στον καθηγητή

5.9 ∆ιδακτικό υλικό
Η δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού είναι µια πολύ σηµαντική διαδικασία
στην πλατφόρµα ADLSE. Όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές, ο καθηγητής πρέπει
να οργανώσει το διδακτικό υλικό του µαθήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
οργανωµένο σε κεφάλαια και ενότητες, αλλά παράλληλα θα πρέπει να δηµιουργήσει
για κάθε διδακτική ενότητα, εκπαιδευτικό υλικό διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας.
Σίγουρα αυτή η διαδικασία είναι σχετικά επίπονη για τον καθηγητή, όµως από την
σωστή οργάνωση της εξαρτάται και η αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας µε τη χρήση της πλατφόρµας ADLSE.

5.10 Σύντοµη σύγκριση ΠΣΜ
Συγκριτικά µε τα ΠΣΜ που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 3, το ADLSE
ουσιαστικά συγκεντρώνει τα περισσότερα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές
εξατοµικευµένης µάθησης που χρησιµοποιούν τα υπόλοιπα συστήµατα και ακόµη
περισσότερο έχει να επιδείξει µια σηµαντική καινοτοµία.
Πιο συγκεκριµένα, το ADLSE είναι το µόνο σύστηµα που χρησιµοποιεί µια
συνάρτηση εµπειρικών στοιχείων για την δηµιουργία του προφίλ του φοιτητή και την
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αρχική κατηγοριοποίηση του σε ένα γνωστικό επίπεδο. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και
µε το εκπαιδευτικό σύστηµα INSPIRE, όµως µε µια διαφορετική προσέγγιση,
διαχωρίζοντας τους φοιτητές ανάλογα µε τον τύπο µάθησης που αντιπροσωπεύουν
(πραγµατιστές, αντανακλαστικοί, ακτιβιστές, θεωρητικοί).
Όπως φαίνεται και από το συγκριτικό πίνακα 5.1 παρακάτω το ADLSE
συγκεντρώνει τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα Προσαρµοστικά
Συστήµατα Μάθησης.
Πίνακας 5.1 : Σύγκριση των χαρακτηριστικών διαφόρων ΠΣΜ

ΠΣΠ/Λειτουργίες

INSPIRE

AHA!

KBS

INTERBOOK

ELM-ART

Direct guidance
Adaptive link
sorting
Adaptive link
hiding
Adaptive link
disabling
Adaptive link
annotation
Adaptive link
generation
Map adaptation
Ιεραρχική δοµή
διδ. υλικού
Γνωστικά
επίπεδα
Κατηγοριοποίηση
των µαθητών
κατά την εγγραφή
Σύγχρονη
επικοινωνία
Ασύγχρονη
επικοινωνία
Γλωσσάρι

5.11 Περίληψη
Σε αυτό το κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε µια λεπτοµερής παρουσίαση της
πλατφόρµας ADLSE. Παρουσιάστηκε η δοµή, η αρχιτεκτονική και η λογική
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ADLSE

λειτουργίας της πλατφόρµας. Επίσης, έγινε αναφορά στην βάση δεδοµένων που
κατασκευάστηκε και σε ορισµένους πίνακες της. Επιπλέον, διατυπώθηκε ο τρόπος µε
τον οποίο γίνεται η κατασκευή του µοντέλου του µαθητή - φοιτητή από το σύστηµα,
αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο ο καθηγητής πρέπει να οργανώσει το µάθηµα του.
Παρουσιάστηκαν οι βασικότερες «οθόνες» που έχει στην διάθεση του ο καθηγητής
και ο µαθητής κατά τη χρήση της πλατφόρµας και επεξηγήθηκε ο τρόπος
χρησιµοποίησης των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρει. Τέλος, έγινε µια σύντοµη
αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο ο καθηγητής πρέπει να δηµιουργήσει το διδακτικό
υλικό και παρουσιάσθηκε ένα παράδειγµα.
Η πλατφόρµα ADLSE σίγουρα δανείζεται και εφαρµόζει πολλές τεχνικές και
µεθόδους διδασκαλίας από άλλα συστήµατα εξατοµικευµένης εκπαίδευσης µέσω του
διαδικτύου

(adaptive web based learning), όµως έχει να παρουσιάσει ορισµένα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν σηµαντικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

6.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται µια αναλυτική περιγραφή της πιλοτικής
εφαρµογής της πλατφόρµας ADLSE στους φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής για το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής - Μακροοικονοµία» του Α’
εξαµήνου κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2007-2008. Πιο
συγκεκριµένα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των φοιτητών στο τεστ TUCE ΙΙΙ,
καθώς και ορισµένα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις απαντήσεις που έχουν δώσει
στο εισαγωγικό ερωτηµατολόγιο κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρµα. Τέλος
πραγµατοποιείται µια σύγκριση των επιδόσεων των φοιτητών που παρακολούθησαν
το µάθηµα στο αµφιθέατρο µε αυτούς που χρησιµοποίησαν την πλατφόρµα ADLSE,
και επίσης αναφέρονται οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε τον τρόπο εκπαίδευσης
που χρησιµοποιεί η πλατφόρµα ADLSE.

6.2 Περιγραφή της διαδικασίας
Στην αρχή του εξαµήνου και πριν την έναρξη των διαλέξεων της
Μακροοικονοµίας από τον υπεύθυνο καθηγητή (καθηγήτρια κ. Μπούσιου –
Μακρίδου ∆έσποινα), πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση προς τους φοιτητές σχετικά µε
την λειτουργία της πλατφόρµας ADLSE κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού
έτους 2007-2008. Πιο συγκεκριµένα, αφού ενηµερώθηκαν σύντοµα όλοι οι
παρευρισκόµενοι στο αµφιθέατρο φοιτητές για την πιλοτική λειτουργία της
εφαρµογής, στην συνέχεια ακολούθησε λεπτοµερής ενηµέρωση σχετικά µε την
ADLSE για µια διδακτική ώρα σε φοιτητές οι οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά να
συµµετάσχουν στη σχετική διαδικασία.
Όλοι οι φοιτητές του τµήµατος (παλαιοί και νέοι) που θα συµµετείχαν στις
σχετικές εξετάσεις του µαθήµατος είχαν την δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρµα
ADLSE για µία εβδοµάδα. Μετά από την προκαθορισµένη ηµεροµηνία (deadline), οι
εγγραφές δεν ήταν πλέον εφικτές. Η ενηµέρωση των φοιτητών πραγµατοποιήθηκε
πέραν της προαναφερθείσας αναλυτικής ενηµέρωσης-συνάντησης στο αµφιθέατρο
και µε διανοµή σχετικών φυλλαδίων, αλλά και ανακοινώσεων στον πίνακα
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ανακοινώσεων της γραµµατείας του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και στο
γραφείο της αρµόδια για το µάθηµα καθηγήτριας.
Έπειτα, και αφού ελέγχθηκαν τα στοιχεία των συµµετεχόντων στο πείραµα
από

τον

καθηγητή-διαχειριστή

του

µαθήµατος,

δόθηκε

πρόσβαση

στους

ενδιαφερόµενους στην πλατφόρµα ADLSE. Ο αριθµός των φοιτητών που
εγγράφηκαν στην πλατφόρµα ADLSE ήταν τριάντα τρεις (33). Παρόλα αυτά, από
αυτούς τους φοιτητές, οι είκοσι εννέα (29) συµµετείχαν στην πιλοτική εφαρµογή ενώ
οι υπόλοιποι τέσσερις (4) δεν χρησιµοποίησαν καµία φορά την πλατφόρµα
εκπαίδευσης.
Οι φοιτητές για να µπορέσουν να προχωρήσουν στο κεντρικού µενού της
πλατφόρµας και να παρακολουθήσουν τα online µαθήµατα, έπρεπε προηγουµένως να
συµπληρώσουν

τα

κουίζ

ερωτήσεων

πολλαπλής

επιλογής

TUCE

III

(Μικροοικονοµίας και Μακροοικονοµίας). Οι φοιτητές είχαν στην διάθεση τους
εξήντα λεπτά για την συµπλήρωση του κάθε κουίζ, ενώ αν κάποιος ξεπερνούσε τον
προκαθορισµένο χρόνο το σύστηµα αυτοµάτως αποθήκευε τις απαντήσεις που είχαν
δοθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή. Η βαθµολόγηση των σχετικών κουίζ γίνονταν
αυτοµάτως από το σύστηµα και ο κάθε φοιτητής µπορούσε να δει αµέσως την
αντίστοιχη βαθµολογία του.
Στην συνέχεια το σύστηµα µε βάση τα στοιχεία που είχε δώσει ο φοιτητής
στην αίτηση εγγραφής - ερωτηµατολόγιο και την επίδοση του στο TUCE III
κατάτασσε τον φοιτητή σε ένα γνωστικό επίπεδο και του προσέφερε ανάλογο
διδακτικό υλικό. Ο κάθε φοιτητής µπορούσε να παρακολουθήσει αρχικά µόνο µια
ηλεκτρονική διάλεξη, µόνο την πρώτη προκαθορισµένη από τον καθηγητή διδακτική
ενότητα του µαθήµατος. Στην συνέχεια έπρεπε να στείλει την σχετική εργασία που
απαιτούνταν για να µπορέσει να προχωρήσει στην επόµενη διδακτική ενότητα.
Ουσιαστικά, κάθε διδακτική ενότητα είχε προαπαιτούµενο την αποστολή της
εργασίας της προηγούµενης διδακτικής ενότητας.

Εφόσον ο φοιτητής έστελνε την

εργασία που αντιστοιχούσε στην διδακτική ενότητα που είχε παρακολουθήσει,
έπρεπε να περιµένει την διόρθωση της από τον καθηγητή για να µπορέσει να µεταβεί
στην επόµενη ηλεκτρονική διάλεξη. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι όλοι
οι συµµετέχοντες στην πιλοτική εφαρµογή είχαν ενηµερωθεί ότι κάθε εργασία που
απόστελλαν θα διορθώνονταν το πολύ σε µια µέρα από την ηµεροµηνία αποστολής
της. Πράγµατι, όταν ο καθηγητής διόρθωνε µια εργασία, το σύστηµα ενηµέρωνε το
µοντέλο του µαθητή και υπολόγιζε ξανά το γνωστικό του επίπεδο, ώστε να προσφέρει
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στον φοιτητή ανάλογο διδακτικό υλικό. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνονταν για
όλες τις διδακτικές ενότητες του µαθήµατος. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φοιτητής
µπορούσε να ελέγχει την ατοµική του πρόοδο ανά πάσα στιγµή και να µελετάει
οποιαδήποτε ώρα επιθυµούσε. Οι φοιτητές είχαν την δυνατότητα να αποστείλουν τις
εργασίες τους µέχρι το τέλος των µαθηµάτων που παραδίδονταν στο αµφιθέατρο
(δηλαδή µέχρι το τέλος του εξαµήνου).
Συµπληρωµατικά, κάθε εβδοµάδα υπήρχε µια ηλεκτρονική συζήτηση µεταξύ
των φοιτητών και των καθηγητών-βοηθών καθηγητών του µαθήµατος για την
επίλυση τυχόν αποριών σχετικά µε το µάθηµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε εξαίρεση
την πρώτη ηλεκτρονική συνάντηση, σε όλες τις υπόλοιπες η συµµετοχή των
φοιτητών ήταν αρκετά µεγάλη (πάνω από 50 %) και διατυπώνονταν ερωτήσεις τόσο
σχετικά µε το διδακτικό υλικό όσο και µε την λειτουργία της πλατφόρµας ADLSE.
Μετά από κάθε ηλεκτρονική συζήτηση, αποστέλλονταν σε όλους τους συµµετέχοντες
στην έρευνα µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο το σχετικό ιστορικό (chat log) της
ηλεκτρονικής συζήτησης.
Τέλος,

προκειµένου

να

υπάρξουν

συγκρίσιµα

στοιχεία

για

την

αποτελεσµατικότητα της πλατφόρµας ADLSE και της µεθόδου διδασκαλίας που
ακολουθήθηκε, όλοι οι φοιτητές του τµήµατος, είτε αυτοί που παρακολουθήσαν τα
ηλεκτρονικά µαθήµατα, είτε αυτοί που παρακολουθήσαν τα µαθήµατα στο
αµφιθέατρο εξετάστηκαν στα ίδια θέµατα µε γραπτές εξετάσεις.

6.3 Στοιχεία των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, στην έρευνα συµµετείχαν είκοσι οκτώ
φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής. Παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε ορισµένα στοιχεία των φοιτητών που συµµετείχαν
στην έρευνα, όπως φύλο, ηλικία, προηγούµενες γνώσεις και επιδόσεις στα
οικονοµικά σε προηγούµενη βαθµίδα εκπαίδευσης, κτλ.
Από τους είκοσι εννέα συµµετέχοντες στην έρευνα, όπως φαίνεται και από το
παρακάτω σχήµα (Εικόνα 6.1), οι δώδεκα ήταν Άνδρες (41%) ενώ οι δεκαεπτά ήταν
γυναίκες (59%).
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Εικόνα 6.1: Γράφηµα κατανοµής φύλου στο πείραµα
Κατανοµή φύλου στο πείραµα

Άνδρες
Γυναίκες

41%

59%

Φύλο

Πλήθος

Άνδρες

12

Γυναίκες

17

Όπως πολύ εύκολα διακρίνεται στο παρακάτω γράφηµα (Εικόνα 6.2) η
συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα είχαν ηλικία
µικρότερη των 21 ετών (96%), ενώ κανένας φοιτητής δεν είχε ηλικία πάνω από 25
ετών. Τέλος, µόνο ένας φοιτητές είχε ηλικία από 21-24.
Εικόνα 6.2 : Γράφηµα της ηλικίας των συµµετεχόντων στην έρευνα
Ηλικία συµµετεχόντων στην έρευνα

Ηλικία

>25

0

21-24

1

< 21

28

0

5

10

15

20

25

30

Πλήθος
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανοµή του δείγµατος ως προς τον τόπο
προέλευσης. Παρατηρείται ότι κανένας φοιτητής δεν προέρχεται από την
πρωτεύουσα της χώρας (Αθήνα), ενώ αντίθετα η πλειοψηφία των φοιτητών του
δείγµατος προέρχεται από την πόλη της Θεσσαλονίκης (περίπου 45%). Επίσης,
µεγάλος µέρος των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα προέρχονται από πόλεις
της επαρχίας (περίπου 34%). Τέλος ένα µικρό µέρος των συµµετεχόντων στην έρευνα
προέρχονται από χώρες του εξωτερικού. Πιο συγκεκριµένα, έξι φοιτητές είναι
µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού, αριθµός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 21% του
δείγµατος.
Εικόνα 6.3 : Γράφηµα του τόπου προέλευσης των συµµετεχόντων στην έρευνα
Τόπος Προέλευσης

14
13
12
10

10

8
6
6

4
2
0

0
Αθήνα

S1

Θεσσαλονίκη
Επαρχία
Εξωτερικό

Στο παρακάτω γράφηµα (Εικόνα 6.4), φαίνεται η µέση βαθµολογία στο
Λύκειο (Απολυτήριο Λυκείου) των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα. Όπως
είναι διακριτό, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα έχει αριστεύσει στο
Λύκειο (52%) µε µέση βαθµολογία πάνω από 18. Ένα επίσης πολύ µεγάλο ποσοστό
των φοιτητών (48%) έχει επιτύχει βαθµολογία στο Λύκειο από 16,1 έως και 18, ενώ
είναι αξιοσηµείωτο ότι κανένας φοιτητής δεν έχει µέση βαθµολογία στο Λύκειο κάτω
από 16.
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Εικόνα 6.4 : Γράφηµα του GPA των συµµετεχόντων στην έρευνα
GPA Συµµετεχόντων
<=16

0%

16,1-18
>18

48%

52%

Μέσος όρος

Πλήθος

GPA
Έως 16

0

16,1- 18

14

18,1-20

15

Εικόνα 6.5 : Γράφηµα αναπαράστασης της βαθµολογίας στα µαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο
των συµµετεχόντων στην έρευνα
Βαθµολογία στα Μαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο
25
22

Πλήθος

20

15

10

5

3

2

2

5,1-8

>8

0
∆.Π.

<=5
Βαθµός

203

Από τους είκοσι εννέα φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα, οι 22 δεν είχαν
παρακολουθήσει µαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο. Από τους υπόλοιπους επτά
φοιτητές, µόνο οι δύο έχουν πετύχει άριστη βαθµολογία στα µαθηµατικά, ενώ τρεις
δεν κατάφεραν να περάσουν το µάθηµα αποκοµίζωντας βαθµολογία µικρότερη του
πέντε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η βαθµολογία των φοιτητών που
συµµετείχαν στην έρευνα στα Οικονοµικά στο Λύκειο. Έτσι, παρατηρούµε στο
επόµενο γράφηµα (Εικόνα 6.6) ότι το 68% περίπου των φοιτητών (20 φοιτητές) δεν
είχε παρακολουθήσει Οικονοµικά στο Λύκειο και ουσιαστικά η πρώτη επαφή µε τα
Οικονοµικά είναι στο Πανεπιστήµιο. Όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές που συµµετείχαν
στην έρευνα έχουν αριστεύσει στα Οικονοµικά στο Λύκειο (32%), ενώ κανένας
φοιτητής δεν έχει πετύχει βαθµολογία µικρότερη του 18.

Εικόνα 6.6 : Γράφηµα αναπαράστασης της βαθµολογίας στα Οικονοµικά στο Λύκειο των
συµµετεχόντων στην έρευνα

Βαθµολογία των συµµετεχόντων στο πείραµα, στα Οικονοµικά
στο Λύκειο
20
20
18
16
14
12
9

Πλήθος 10
8
6
4
2

0

0

0
∆.Π.

<=16

16,1-18

>18

Βαθµολογία
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6.4 Επιδόσεις φοιτητών στο τεστ TUCE
Εκτός από την µεταβλητή που σχετίζεται µε τις προηγούµενες επιδόσεις των
φοιτητών στα Οικονοµικά στο Λύκειο, ο έλεγχος του επιπέδου των Οικονοµικών
γνώσεων των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα πραγµατοποιήθηκε και µε τη
χρήση του τεστ ελέγχου των Οικονοµικών γνώσεων TUCE III. Όπως αναφέρθηκε και
προηγουµένως, πριν εισέλθουν οι φοιτητές στο κεντρικού µενού της πλατφόρµας
ADLSE έπρεπε να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δύο κουίζ θεµάτων
Μικροοικονοµίας και Μακροοικονοµίας (TUCE III).
Στο παρακάτω γράφηµα (εικόνα 6.7) φαίνεται η µέση επίδοση των φοιτητών
που συµµετείχαν στην έρευνα στα τεστ Μικροοικονοµίας και Μακροοικονοµίας. Η
µέση επίδοση των φοιτητών µε άριστα το δέκα (10) είναι περίπου τρία (3) και στα
δύο τεστ. ∆ηλαδή, οι φοιτητές απάντησαν σωστά περίπου εννέα (9) από τις τριάντα
µια (31) ερωτήσεις που περιλάµβανε το κάθε τεστ. Βέβαια, αν παρατηρήσουµε τις
επιδόσεις των φοιτητών στα τεστ Micro – Macro από προηγούµενα έτη, όπως
φαίνεται στο κεφάλαιο 4, σελ. 147, θα δούµε ότι δεν διαφέρουν και πολύ από αυτές
που πέτυχαν οι φοιτητές που συµµετείχαν στην πιλοτική εφαρµογή.

Εικόνα 6.7: Γράφηµα αναπαράστασης της επίδοσης στα τεστ Micro-Macro του TUCE III
των συµµετεχόντων στην έρευνα

Επίδοση φοιτητών στα τεστ Micro-Macro
3,05
3,02

Επίδοση

3,00
2,95
2,90
2,85

2,85

2,80
2,75
micro

macro
Τεστ
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6.5 Σύγκριση επιδόσεων φοιτητών
Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων τον Ιανουάριο του 2008, οι φοιτητές
που παρακολούθησαν το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής» είτε µέσω της πλατφόρµας
ADLSE είτε µε τον παραδοσιακό τρόπο στο αµφιθέατρο, εξετάστηκαν στις 21/1/2008
στα ίδια ακριβώς θέµατα.
Στο συγκεκριµένο µάθηµα όφειλαν να παρευρίσκονται στις εξετάσεις
πεντακόσιοι είκοσι (520) φοιτητές εκ των οποίων προσήλθαν µόνο διακόσιοι πενήντα
τέσσερις (254). Από τους είκοσι εννέα (29) φοιτητές που συµµετείχαν στην πιλοτική
εφαρµογή του ADLSE προσήλθαν στις εξετάσεις είκοσι επτά (27), ενώ τρεις
φοιτητές απλώς παρευρέθηκαν στις εξετάσεις παραδίδοντας λευκή κόλα (0). Λευκή
κόλλα παρέδωσαν και ακόµη σαράντα οκτώ (48) φοιτητές από αυτούς που
παρακολούθησαν το µάθηµα στο αµφιθέατρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση
της µέση βαθµολογίας των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα µε την µέση
βαθµολογία των υπόλοιπων φοιτητών. Σηµειώνεται, ότι στην συγκεκριµένη σύγκριση
των µέσων βαθµολογιών, οι φοιτητές που παρέδωσαν λευκή κόλλα και αποχώρησαν
από τις εξετάσεις χωρίς να προσπαθήσουν για την επίλυση των θεµάτων δεν
συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Παρόλα αυτά στην έρευνα συµπεριλήφθηκαν
φοιτητές που προσπάθησαν να επιλύσουν τα θέµατα, αλλά βαθµολογήθηκαν µε
µηδέν (0).
Εικόνα 6.8: Γράφηµα αναπαράστασης της µέσης επίδοσης των φοιτητών στις εξετάσεις για
το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής – Τοµέας Μακροοικονοµίας»

Βαθµός

Μέση επίδοση στις εξετάσεις
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,6

3,26

3,01

1

2

3
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Κοιτάζοντας το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι οι επιδόσεις των
φοιτητών, ανάλογα µε τον τρόπο που παρακολούθησαν το µάθηµα «Αρχές
Οικονοµικής», διαφέρουν. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι η µέση βαθµολογία
των φοιτητών που συµµετείχαν στην πλατφόρµα ADLSE είναι 4,6 (24 παρατηρήσεις)
µε άριστα το 10, ενώ η µέση βαθµολογία των υπόλοιπων φοιτητών είναι 3,01 (179
παρατηρήσεις). Από

τους 179 φοιτητές που συµµετείχαν στις εξετάσεις

παρακολουθώντας το µάθηµα στο αµφιθέατρο, οι δεκατέσσερις (14) προσπάθησαν να
επιλύσουν τα θέµατα ανεπιτυχώς, αποκοµίζοντας µηδενική βαθµολογία. Ακόµη και
αν παραλείψουµε αυτούς τους δεκατέσσερις (14) φοιτητές από το δείγµα, η µέση
βαθµολογία είναι πάλι αρκετά χαµηλότερη (3,26) σε σύγκριση µε τη µέση
βαθµολογία που πέτυχαν οι φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα µέσω της
πλατφόρµας ADLSE.
6.6 Απόψεις και σχόλια φοιτητών για το ADLSE1
Μετά το πέρας των µαθηµάτων, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες στην
έρευνα να αποστείλουν ηλεκτρονικά µια έκθεση-αναφορά σχετικά µε την εµπειρία
που είχαν χρησιµοποιώντας την πλατφόρµα ADLSE. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να
τονίσουν τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία της πλατφόρµας, να προτείνουν σηµεία
βελτίωσης, αλλά και να αξιολογήσουν την διαδικασία της εκπαίδευσης που παρείχε.
Οι φοιτητές αντιµετώπισαν την πλατφόρµα ADLSE µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και αξιολόγησαν την προσπάθεια ως πρωτοποριακή και ιδιαίτερα σηµαντική τόσο
στο χώρο της εκπαίδευσης µέσω διαδικτύου όσο και στην διδασκαλία του µαθήµατος
«Αρχές Οικονοµικής». Πιο συγκεκριµένα, σχεδόν όλοι οι φοιτητές τόνισαν το
γεγονός ότι η πλατφόρµα ήταν ιδιαίτερα εύχρηστη µε απλό και κατατοπιστικό µενού,
χωρίς να χρειάζεται να σπαταλήσουν χρόνο για την αναζήτηση βασικών λειτουργιών.
Το διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό που λάµβαναν οι φοιτητές ανάλογα µε το
γνωστικό επίπεδο που τους τοποθετούσε το σύστηµα ήταν ένα ακόµη σηµείο που
σηµειώθηκε ως πολύ ενδιαφέρον και θετικό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η άµεση
διόρθωση των εργασιών αλλά και η ταχύτατη απάντηση στα διάφορα ερωτήµατα
µέσω της βάσης δεδοµένων των αποριών ήταν ακόµη ένα στοιχείο που οι φοιτητές
πρόσεξαν και αξιολόγησαν θετικά. Επίσης, πολύ σηµαντικό θεωρήθηκε από τους
φοιτητές το γεγονός ότι κάθε εβδοµάδα υπήρχε άµεση ηλεκτρονική επικοινωνία
1

Όλες οι αναφορές-εκθέσεις των φοιτητών για την πλατφόρµα ADLSE βρίσκονται αποθηκεµένες σε
ηλεκτρονική µορφή στο φάκελο «Αξιολόγηση» του DVD που παραδόθηκε.
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(Online chat) µε τους καθηγητές. Φυσικά, µε ιδιαίτερη αποδοχή και ευχαρίστηση
αντιµετώπισαν οι φοιτητές το γεγονός ότι δεν υπήρχε δεσµευτική ηµεροµηνία
αποστολής των εργασιών παράλληλα µε τα µαθήµατα, αλλά κάθε φοιτητής µπορούσε
να ολοκληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά όλες τις απαιτούµενες εργασίες µέχρι
το τέλος των µαθηµάτων σε όποιο χρόνο αυτός επιθυµούσε. Η πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό οποιαδήποτε ώρα και ηµέρα ήταν άλλο ένα σηµείο που
τονίστηκε από όλους σχεδόν τους φοιτητές.
Από την άλλη πλευρά, το µόνο αρνητικό στοιχείο που αναφέρθηκε από τους
φοιτητές είναι η µη απόλυτη συµβατότητα της πλατφόρµας µε φυλλοµετρητές
(browser) εκτός Internet Explorer.
Σε γενικές γραµµές οι φοιτητές πιστεύουν ότι η χρήση της πλατφόρµας
ADLSE θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την επίδοση τους στα Οικονοµικά και
µάλιστα προτείνουν ορισµένες αλλαγές. Αρκετοί ήταν αυτοί που εκδήλωσαν την
επιθυµία να υπάρχουν και άλλα µαθήµατα στην πλατφόρµα ADLSE. Πολλοί
φοιτητές υποστήριξαν ότι θα ήταν χρήσιµο να υπάρχουν περισσότερες ηλεκτρονικές
συζητήσεις εβδοµαδιαίως και όχι µόνο µια. Επίσης, ορισµένοι φοιτητές πρότειναν
την πλήρη αυτοµατοποίηση της πλατφόρµας, µε τη χρήση ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής αντί για εργασίες, ώστε να µην αναγκάζονται να περιµένουν τον καθηγητή
να διορθώσει την εργασία τους για να προχωρήσουν στην επόµενη διδακτική
ενότητα. Τέλος, οµάδα φοιτητών πρότεινε την ταξινόµηση και την προσαρµοστική
απόκρυψη-απενεργοποίηση των εργασιών που µπορούν να στέλνουν οι φοιτητές,
όπως ακριβώς συνέβη µε τις διαφάνειες του διδακτικού υλικού, ώστε να µην µπορούν
να στέλνουν µια εργασία αν δεν έχουν διαβάσει την σχετική ενότητα. Τέλος, οι
φοιτητές πρότειναν την άµεση πρόσβαση στις λύσεις των εργασιών, εφόσον είχαν
προηγουµένως αποστείλει την σχετική εργασία, ώστε να έχουν ακόµη καλύτερη
ανατροφοδότηση.

6.7 Περίληψη
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε η περιγραφή της διαδικασίας
που ακολουθήθηκε για την δοκιµαστική χρησιµοποίηση της πλατφόρµας εκπαίδευσης
ADLSE από τους φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώχθηκε η αποσφαλµάτωση
(debugging) του λογισµικού και η περαιτέρω αξιολόγηση του από τους ίδιους τους
φοιτητές που το χρησιµοποίησαν. Επιπλέον, µε την πιλοτική εφαρµογή του
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λογισµικού που πραγµατοποιήθηκε, κατέστη δυνατή η σύγκριση των επιδόσεων των
φοιτητών που παρακολούθησαν το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής» µε τη χρήση της
πλατφόρµας ADLSE µε αυτούς που παρακολούθησαν το ίδιο µάθηµα µε τον
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας στο αµφιθέατρο µε τη φυσική παρουσία του
καθηγητή. Τελικά, παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά στη µέση βαθµολογία των
φοιτητών που παρακολούθησαν το µάθηµα µε την πλατφόρµα ADLSE και αυτών που
παρακολούθησαν το µάθηµα στο αµφιθέατρο.
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Συµπεράσµατα και µελλοντικές προοπτικές
Η παρούσα διατριβή αποτέλεσε µια προσπάθεια διερεύνησης και βελτίωσης
των παρεχόµενων υπηρεσιών εκπαίδευσης στο τοµέα της διδασκαλίας µέσω του
διαδικτύου (web based learning). Η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε κυρίως σε δύο
άξονες.
Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε η διερεύνηση και η µελέτη εκείνων των
παραγόντων (φύλο, ηλικία, κοινωνικό επίπεδο, επίπεδο γνώσεων, τεστ οικονοµικών
γνώσεων, κτλ.) που σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να συµβάλουν
σηµαντικά στην ερµηνεία των επιδόσεων των φοιτητών σε ορισµένα µαθήµατα και
ειδικότερα στα οικονοµικά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η έρευνα αυτών των
δεδοµένων οδήγησε στην ανάδειξη στοιχείων σχετικα µε το ρόλο που πιθανόν να
διαδραµατίζει κάθε παράγοντας στην τελική επίδοση ενός φοιτητή στα Οικονοµικά.
Τα παραπάνω δεδοµένα, τα οποία συλλέχθηκαν µε τη µέθοδο του ερωτηµατολόγιου,
επεξεργάστηκαν µε το στατιστικό πακέτο SPSS, και µε τη χρήση της µεθόδου των
Ελαχίστων Τετραγώνων (Ordinary Least Squares) οδήγησαν σε µια συνάρτηση
συσχέτισης ορισµένων παραγόντων, όπως τµήµα φοίτησης, ηλικία, επίδοση στα
Μαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο, επίδοση στα Οικονοµικά στο Λύκειο, επίδοση στην
Μικροοικονοµία στο Πανεπιστήµιο και επίδοση στο τεστ Οικονοµικών γνώσεων
TUCE III (τοµέας Μικροοικονοµίας) µε την τελική επίδοση των φοιτητών στις
εξετάσεις στο µάθηµα της Μακροοικονοµικής.
Έπειτα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µια πλατφόρµα εκπαίδευσης µέσω του
διαδικτύου (µε την ονοµασία ADLSE), η οποία έχει τη δυνατότητα να εκµεταλευτεί
τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την προηγούµενη µελέτη και πιο συγκεκριµένα
να χρησιµοποιήσει την συνάρτηση συσχέτισης διαφόρων παραγόντων µε την τελική
επίδοση των φοιτητών στην Μακροοικονοµική. Η συνάρτηση χρησιµοποιείται από
την πλατφόρµα εκπαίδευσης για την αρχική κατηγοριοποίηση των µαθητών και το
διαχωρισµό τους ουσιαστικά σε γνωστικά επίπεδα. Έτσι, ανάλογα µε το γνωστικό
επίπεδο στο οποίο ανήκει κάθε φοιτητής, τροφοδοτείται µε διαφορετικό διδακτικό
υλικό από την αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο φοιτητής έχει την δυνατότητα
στην συνέχεια να µεταβάλει το γνωστικό του επίπεδο, πετυχαίνοντας καλύτερες
επιδόσεις στις διάφορες εργασίες (οι οποίες είναι υποχρεωτικές) που καλείται να
ανταποκριθεί µετα το πέρας κάθε διδακτικής ενότητας. Με αυτόν τον τρόπο
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επιτυγχάνεται ο συνεχής επαναπροσδιορισµός του γνωστικού επιπέδου του µαθητή,
ώστε να τροφοδοτείται µε το καταλληλότερο διδακτικό υλικό σε κάθε στάδιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για να θεωρηθεί ότι ο φοιτητήςς έχει ολοκληρώσει την
παρακολούθηση του µαθήµατος επιτυχώς πρέπει να απαντήσει σε όλες τις εργασίες
αξιολόγησης που του δίνονται από το σύστηµα (ADLSE).
Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής της
έρευνας αποτέλεσε ο επανασχεδιασµός και η δηµιουργία σχεδόν από την αρχή
καταλληλότερου διδακτικού υλικού, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
και τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρµας εκπαίδευσης ADLSE. Το διδακτικό υλικό
λοιπόν,

για

όλη

την

ύλη

του

µαθήµατος

Αρχές

Οικονοµικής

(τοµέας

Μακροοικονοµίας) δηµιουργήθηκε από την αρχή σε τρία διαφορετικά επίπεδα
δυσκολίας, σε τρία διαφορετικά γνωστικά επίπεδα. Για τον σκοπό αυτό
χρησιµοποιήθηκαν Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις από τους καθηγητές που διδάσκουν
το σχετικό µάθηµα στα διάφορα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, αλλά και
άλλες πηγές.
Η πιλοτική εφαρµογή της πλατφόρµας εκπαίδευσης είχε ως σκοπό την
ανάδειξη των αδυναµιών της, ώστε να διορθωθούν µελλοντικά, αλλά ουσιαστικά
κύριως στόχος ήταν η παρακολούθηση της πορείας των επιδόσεων των φοιτητών και
η σύγκριση µε αυτούς που παρακολούθησαν το µάθηµα µε τον παραδοσιακό τρόπο
διδασκαλίας από το αµφιθέατρο. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να εξεταστεί
κατά πόσο µια τέτοια µέθοδος διδασκαλίας µπορεί να αποδειχθεί επιτυχηµένη και να
επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στο χώρο της εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου.
Επίσης, σηµαντικό στοιχείο της πιλοτικής εφαρµογής αποτέλεσε η καταγραφή των
απόψεων των φοιτητών γι’ αυτό το είδος µάθησης, αλλά και για την ίδια την
πλατφόρµα εκπαίδευσης, ώστε να ληφθούν υπόψη σε µελλοντικές βελτιώσεις της
πλατφόρµας.
Όπως φάνηκε από τα στοιχεία που προέκυψαν στο κεφάλαιο 6 της πιλοτικής
εφαρµογής, οι φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα της Μακροοικονοµικής
µέσω της πλατφόρµας εκπαίδευσης ADLSE φαίνεται να πέτυχαν αρκετά καλύτερες
επιδόσεις στις εξετάσεις σε σχέση µε τους φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα
µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Φυσικά το γεγονός αυτό από µόνο του δεν
µπορεί να µας οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα και σίγουρα απαιτείται περαιτέρω
έρευνα. Σίγουρα όµως τα παραπάνω αποτέλεσµατα µας δίνουν το ερέθισµα για
µελλοντική µελέτη και παράλληλα ένα αισιόδοξο µήνυµα ότι εναλλακτικοί τρόποι
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εκπαίδευσης, όπως διδακτική µέσω του διαδικτύου µε προσαρµοστικές τεχνικές,
πιθανότατα µπορούν να λειτουργήσουν το ίδιο αποτελεσµατικά ή ίσως και καλύτερα
από τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης.
Λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα και στοιχεία,
αλλά και την άποψη των φοιτητών ότι η πλατφόρµα εκπαίδευσης ADLSE υστερεί σε
γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη, κύριο µέληµα στο άµεσο µέλλον
είναι η βελτίωση της πλατφόρµας όσον αφορά το κοµµάτι της επικοινωνίας µε το
χρήστη, καταστώντας έτσι το λογισµικό πιο ευέλικτο, ευπαρουσίαστο, εύχρηστο και
φιλικό προς τον απλό χρήστη (µαθητή – καθηγητή). Η συνέχιση της προσπάθειας
παροχής εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου µε τον τρόπο διδακτικής που
χρησιµοποιεί το ADLSE και η αξιολόγηση των νέων στοιχείων που θα προκύψουν
κρίνεται πολύ σηµαντική και επιτακτική, δεδοµένου ότι τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα
ήταν άκρως ενθαρυντικά. Συνεπώς, το επόµενο βήµα είναι η περαιτέρω µελέτη της
συµπεριφοράς και των επιδόσεων των φοιτητών µε τη χρήση του λογισµικού
ADLSE, σε διάφορα τµήµατα του Πανεπιστηµίου βραγχυχρόνια και σε άλλα
Πανεπιστήµια της χώρας µακροχρόνια. Με αυτόν τον τρόπο θα συγκεντρωθεί
ικανοποιητικός αριθµός στοιχείων, ώστε να µπορούµε πλέον µε σχετική ασφάλεια να
ισχυρυστούµε ότι το ADLSE και ο τρόπος διδακτικής που προτείνει µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία, όπου επιβάλεται να χρησιµοποιηθεί εκπαίδευση µέσω
του διαδικτύου. Επιπλέον, προτείνεται η περαιτέρω µελέτη και βελτίωση του
διδακτικού υλικού µε περισσότερες δυνατότητες διαδραστικότητας εκµεταλλευόµενοι
πιθανές νέες τεχνολογίες και τεχνικές πολυµέσων µε την χρησιµοποίηση για
παράδειγµα αντικειµένων σε flash µορφή. Η πιστοποίηση του διδακτικού υλικού και
η χρησιµοποίηση της πλατφόρµας ADLSE και σε άλλα µαθήµατα είναι δύο θέµατα
που απαραίτητα θα µας απασχολήσουν µελλοντικά. Τέλος, προτεραιότητα θα πρέπει
να δοθεί στην περαιτέρω αξιολόγηση του λογισµικού σε διάφορα επίπεδα (ευχρηστία,
λειτουργικότητα, επικοινωνία, κτλ) και από διαφορετικές κατηγορίες χρηστών
(καθηγητές, φοιτητές).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ονοµατεπώνυµο : __________________________________________
Αρ. µητ.

: ______________

Τµήµα

: _________________________________

1) Φύλλο
Άνδρας

Γυναίκα

2) Ηλικία
Έως 21

21 έως 24

24 και άνω

3) Τόπος Μόνιµης κατοικίας
Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Επαρχία

Άλλη χώρα

4) Ποιά η µόρφωση του πατέρα σας ;
∆ιδακτορικό

Μεταπτυχ.

ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Ε. Λύκειο

Τ.Ε.Ε. ή ΙΕΚ

Γυµνάσιο

∆ηµοτικό

χωρίς µόρφωση

5) Ποιά η µόρφωση της µητέρας σας ;

∆ιδακτορικό

Μεταπτυχ.

ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Ε. Λύκειο

Τ.Ε.Ε. ή ΙΕΚ

Γυµνάσιο

∆ηµοτικό

χωρίς µόρφωση
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6) Ποιος ο µέσος όρος βαθµολογίας σας στο λύκειο (Γ’ Λυκείου -GPA) ;
Έως 16

16,1 -18

18,1 - 20

7) Ποιος ο βαθµός σας στα µαθηµατικά στο λύκειο (Παν. Εξετάσεις Γ’ λυκείου
– Γενική Κατεύθυνση);
Έως 16

16,1 -18

18,1 - 20

δεν έχω παρακολουθήσει

8) Ποιος ο βαθµός σας στα µαθηµατικά (Α’ εξάµηνο) στο Πανεπιστήµιο ;
Κάτω από 5

5-8

9-10

9) Ποιος ο βαθµός σας στα οικονοµικά στο λύκειο (Παν. Εξετάσεις Γ’ Λυκείου);
Έως 16

16,1 -18

18,1 -20

δεν έχω παρακολουθήσει

10) Ποιός ο βαθµός σας στην Μικροοικονοµία στο Πανεπιστήµιο ; *
Κάτω από 5

5-8

9-10

11) Πόσες φορές έχετε παρακολουθήσει το µάθηµα Μακροοικονοµική;
Πρώτη φορά

Μία

∆ύο

Περισσότερες από δύο

12) Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι σας ;
Ναι

Όχι

13) Εργάζεστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ;
Ναι

Όχι

Ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας
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TUCE III (Test of Understanding in College Economics)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Ποια από τις παρακάτω ερωτήσεις αντιστοιχεί καλύτερα στο βασικό πρόβληµα
εξοικονόµησης πόρων που αντιµετωπίζει κάθε κράτος; Σε ένα δοσµένο εργοστάσιο:
α. Πρέπει να παράγονται αυτοκίνητα ή τρακτέρ;
β. Μπορεί να αυξηθεί ο αριθµός των αυτοκινήτων που παράγονται ;
γ. Πόση κατανάλωση καυσίµων θα πρέπει να έχουν τα αυτοκίνητα που παράγονται;
δ. Πόσοι εργάτες χρειάζονται για την παραγωγή 100 αυτοκινήτων την εβδοµάδα;
2. Το πρώην Σοβιετικό Σύνταγµα υποστήριζε ότι καµία επιβάρυνση δεν θα πρέπει
να επιβάλλεται για τη χρήση υδάτινων πόρων. Από οικονοµικής άποψης αυτό είναι :
α. Αποτελεσµατικό, αφού το νερό είναι ελεύθερο αγαθό που παρέχεται χωρίς κόστος από
τη φύση.
β. Αναποτελεσµατικό, γιατί η χρήση του για ένα σκοπό αποκλείει τη χρήση του για άλλο
σκοπό.
γ. Μια ενδιαφέρουσα διαφορά από τον καπιταλισµό, αλλά δεν έχει οικονοµική σηµασία
στον σοσιαλισµό.
δ. Μια τακτική που αυξάνει την ικανοποίηση που οι άνθρωποι µπορούν να έχουν από
τους περιορισµένους πόρους τους, αφού κάνει φθηνότερα κάποια αγαθά, όπως το
βαµβάκι και τον ηλεκτρισµό που παράγονται µε νερό.
3. Αν µια εταιρία πρέπει να πουλά τα προϊόντα της στην τιµή της αγοράς και θέλει
να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της, θα πρέπει:
α. Να παράγει τα προϊόντα στην ποσότητα στην οποία το οριακό κόστος
ελαχιστοποιείται.
β. Να διατηρεί το οριακό κόστος χαµηλότερο από την τιµή, έτσι ώστε τα κέρδη να είναι
µεγαλύτερα του µηδενός.
γ. Να παράγει τα προϊόντα στην ποσότητα, στην οποία το οριακό κόστος είναι ίσο µε την
τιµή.
δ. Να προσπαθήσει να πουλάει όλη την ποσότητα που µπορεί να παράγει, έτσι ώστε οι
σταθερές δαπάνες να επιµερίζονται σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό µονάδων.
4. Η βασική δυσχέρεια της µη οµαλής µεγιστοποίησης του κέρδους στο µονοπώλιο,
είναι ότι οι µονοπωλητές:
α. ∆εν προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τις δαπάνες παραγωγής τους.
β. Παράγουν σε επίπεδο όπου τα οριακά έσοδα είναι µεγαλύτερα από το οριακό κόστος.
γ. Παράγουν πολλά προϊόντα και τα πουλούν σε υψηλές τιµές.
δ. Περιορίζουν την παραγωγή των προϊόντων σε επίπεδο όπου τα προϊόντα τους αξίζουν
περισσότερο από το οριακό κόστος παραγωγής τους.
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5. Κατά την εκτίµηση των δαπανών φοίτησης σε Πανεπιστήµιο, ένας σπουδαστής
αποδεικνύει τις οικονοµικές του γνώσεις, µε το να συµπεριλάβει επακριβώς σε µια
λίστα όλο το κόστος ευκαιρίας για την εκπαίδευση του. Τα στοιχεία της λίστας του
περιέχουν όλα τα παρακάτω εκτός από ένα. Ποιο δεν συµπεριλαµβάνεται ;
α. Γεύµατα
β. ∆ίδακτρα
γ. Λιγότερος χρόνος σαν σπουδαστής
δ. Εισόδηµα από δουλειά που εγκαταλείπει για να παρακολουθήσει τη σχολή.
6. Αν σε πλήρη απασχόληση, η ζήτηση µετατοπίζεται προς τα βιοµηχανικά προϊόντα
εντάσεως κεφαλαίου και αποµακρύνεται από τα βιοµηχανικά προϊόντα εντάσεως
εργασίας, ποιο από τα παρακάτω είναι πιθανόν να συµβεί βραχυχρόνια;
α. Τα έσοδα για την εργασία και για τους ιδιοκτήτες κεφαλαίου πέφτουν.
β. Τα έσοδα για την εργασία και για τους ιδιοκτήτες κεφαλαίου αυξάνουν.
γ. Οι εισπράξεις για την εργασία αυξάνουν ενώ για τους ιδιοκτήτες κεφαλαίου πέφτουν.
δ. Οι εισπράξεις για τους ιδιοκτήτες κεφαλαίου αυξάνουν ενώ για την εργασία πέφτουν.
7. Οι περισσότερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ εκµεταλλεύονται την πτώση των τιµών
πετρελαίου που οφείλεται στην αυξηµένη παραγωγή για καύσιµα. Αυτή η κίνηση
αναµένεται να µειώσει την παραγωγή και τις τιµές του γαιάνθρακα. Στους όρους
της καθιερωµένης ανάλυσης της προσφοράς και της ζήτησης αυτή η κατάσταση
περιγράφεται ως:
α. Μετατόπιση καµπύλης ζήτησης και του γαιάνθρακα και του πετρελαίου.
β. Μετακίνηση κατά µήκος της καµπύλης ζήτησης τόσο για τον γαιάνθρακα όσο και για
το πετρέλαιο.
γ. Μετακίνηση κατά µήκος της καµπύλης ζήτησης για τον γαιάνθρακα και µετατόπιση
στη καµπύλης ζήτησης για το πετρέλαιο.
δ. Μετακίνηση κατά µήκος της καµπύλης ζήτησης για το πετρέλαιο και µετατόπιση στην
καµπύλη ζήτησης για το γαιάνθρακα.
8. Υποθέτοντας ότι µια πόλη καταργεί τους ελέγχους ενοικίων σε µια περίοδο που η
αναλογία των κενών χώρων στέγασης είναι εξαιρετικά χαµηλή, ποιο από τα
παρακάτω είναι πιο πιθανόν να συµβεί;
α. Καµία αλλαγή στα ενοίκια, αφού οι έλεγχοι επι των τιµών εφαρµόζονται συνήθως στο
σηµείο όπου οι καµπύλες προσφοράς και ζήτησης τέµνονται.
β. Μια µείωση στα ενοίκια, σαν αποτέλεσµα της µείωσης του αριθµού των στεγαστικών
µονάδων που προσφέρονται.
γ. Μια αύξηση στα ενοίκια, ακολουθούµενη από µια αύξηση του αριθµού των
στεγαστικών µονάδων που προσφέρονται.
δ. Μια αύξηση στην ζήτηση για στέγαση, ακολουθούµενη από µια µείωση του αριθµού
των στεγαστικών µονάδων που προσφέρονται.
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9. Αν όλες οι εταιρίες που παράγουν ένα προϊόν σε µια πλήρης ανταγωνιστική αγορά
υποχρεωθούν να ακολουθήσουν µεθόδους κατά της µόλυνσης του περιβάλλοντος,
που όµως αυξάνουν το κόστος παραγωγής τους, κάποιος θα περίµενε:
α. Να περάσει η ζήτηση για το προϊόν
β. Η αγοραία καµπύλης της προσφοράς του προϊόντος να µετατοπιστεί αριστερά.
γ. Τα µακροχρόνια κέρδη της κάθε εταιρίας να µειωθούν.
γ. Τα βραχυχρόνια κέρδη της κάθε εταιρίας να παραµείνουν αµετάβλητα.
10. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει ακριβώς µια εξωτερική ωφέλεια που πηγάζει
από την εκµετάλλευση που κάνουν οι ιδιώτες στις υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής,
όπως εµβολιασµοί για την γρίπη ή την ιλαρά;
α. Οι εµβολιασµοί είναι φθηνότεροι από την πληρωµή για την θεραπεία της αρρώστιας.
β. Οι γιατροί κερδίζουν περισσότερο, γιατί χρεώνουν τους εµβολιασµούς.
γ. Οι εµβολιασµοί µειώνουν την πιθανότητα να κολλήσουν οι άλλοι την ασθένεια.
δ. Οι εµβολιασµοί µειώνουν τις µέρες ασθενείας, επιτρέποντας στα άτοµα να κερδίζουν
περισσότερο εισόδηµα.
11. Ένα µονοπώλιο είναι πιο πιθανόν να εµφανιστεί και να συνεχίσει να µονοπωλεί
την αγορά του όταν :
α. Οι καµπύλες του µέσου συνολικού κόστους έχουν σχήµα U.
β. Η εισοδηµατική ελαστικότητα για το προϊόν του είναι υψηλή.
γ. Το σταθερό κόστος κεφαλαίου είναι µικρό σε σχέση µε το συνολικό κόστος.
δ. Οι οικονοµίες κλίµακας είναι µεγάλες σε σχέση µε τη ζήτηση αγοράς.
12. Αν εφαρµοζόταν ένα κυβερνητικό πρόγραµµα για την υγειονοµική φροντίδα
ηλικιωµένων απόρων και χρηµατοδοτούνταν µε µια αύξηση του φόρου
εισοδήµατος, θα προωθούσε έναν οικονοµικό στόχο αλλά θα λειτουργούσε εναντίον
κάποιου άλλου. Συγκεκριµένα, αυτές οι ενέργειες θα ήταν πιο πιθανόν να
εξασφαλίσουν :
α. ασφάλεια, αλλά να µειώσουν την ελευθερία.
β. ανάπτυξη, αλλά να µειώσουν την σταθερότητα.
γ. σταθερότητα, αλλά να µειώσουν την ασφάλεια.
δ. αποτελεσµατικότητα, αλλά να µειώσουν την ισότητα.

13. Λειτουργώντας στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας και προϊόντος της πόλης
ΑΛΦΑ, µια τοπική έµπορος γιαουρτιού, διαπιστώνει ότι µπορεί να προσλάβει
εργαζοµένους για 20 χρηµατικές µονάδες την ηµέρα και να πουλά το κάθε κεσεδάκι
γιαούρτι προς 50 χρ. µονάδες. Επίσης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα
συσχετίζοντας τον αριθµό από τα κεσεδάκια που πουλήθηκαν την κάθε µέρα µε τον
αριθµό των εργατών που προσλήφθηκαν.
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Συνολική
Απασχόληση
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Συνολική
Παραγωγή
0
100
190
270
340
400
450
490
520

Συνολικά
Έσοδα
0
50
95
135
170
200
225
245
260

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, ένας έµπορος γιαουρτιού που θέλει να
µεγιστοποιήσει τα κέρδη θα προσλάµβανε:
α. 1 εργαζόµενο
β. 3 εργαζοµένους
γ. 5 εργαζοµένους
δ. 7 εργαζοµένους
14. “∆εν χρειάζεται να µου πει κανείς γιατί οι τιµές των εισιτηρίων για
επαγγελµατικούς αθλητικούς αγώνες είναι τόσο υψηλές. Οι ιδιοκτήτες δεν µπορούν
να αντέξουν το βάρος των υψηλών µισθών και έτσι το µετακυλούν σε ανθρώπους
σαν εµένα και εσένα”. Αυτή η δήλωση σωστή ή λανθασµένη; Γιατί ;
α. Σωστή. Οι υψηλοί µισθοί για τα αθλήµατα αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες να χρεώνουν
τα εισιτήρια σε υψηλές τιµές τις οποίες µπορούν να µεταβιβάσουν στους πελάτες γιατί η
ζήτηση είναι ελαστική.
β. Σωστή. Οι υψηλοί αθλητικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν “οικονοµικό ενοίκιο” και το
οικονοµικό ενοίκιο κανονικά µεταβιβάζεται στους καταναλωτές.
γ. Λανθασµένη. Οι υψηλές αθλητικές αποδοχές περιλαµβάνουν “οικονοµικό ενοίκιο” και
δεν θα είναι τόσο υψηλές αν το κοινό είναι απρόθυµο να αγοράσει εισιτήρια σε υψηλές
τιµές.
δ. Λανθασµένη. Οι ιδιοκτήτες µπορούν να καταφέρουν να πληρώσουν τις υψηλές
αθλητικές αποδοχές χωρίς να αυξήσουν τις τιµές των εισιτηρίων. Απλά ανεβάζουν τις
τιµές για να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους πάνω από το οριακό τους κόστος.

15. Η χώρα που παράγει το 50% του καφέ παγκοσµίως περιορίζει τις εξαγωγές του
καφέ µε σκοπό να αυξήσει το εισόδηµα της από τις πωλήσεις στο εξωτερικό. Ποιες
από τις παρακάτω συνθήκες θα συνέβαλλε περισσότερο στην επιτυχία αυτής της
πολιτικής;
α. Ανελαστική ζήτηση από τους εισαγωγείς, ανελαστική προσφορά από τους άλλους
παραγωγούς καφέ.
β. Ανελαστική ζήτηση από τους εισαγωγείς καφέ, ελαστική προσφορά από τους άλλους
παραγωγούς καφέ.
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γ. Ελαστική ζήτηση από τους εισαγωγείς καφέ, ανελαστική προσφορά από τους άλλους
παραγωγούς καφέ.
δ. Ελαστική ζήτηση από τους εισαγωγείς καφέ, ελαστική προσφορά από τους άλλους
παραγωγούς καφέ.
16. Η ζήτηση για έναν συντελεστή παραγωγής θα αναµενόταν να είναι σχετικά πιο
ελαστική όταν:
α. ∆εν υπάρχουν στενά υποκατάστατα για τον συντελεστή.
β. Η υπό θεώρηση χρονική περίοδος είναι βραχυχρόνια.
γ. Το κόστος του συντελεστή είναι ένα µεγάλο µέρος τους συνολικού κόστους
παραγωγής.
δ. Η ζήτηση για το προϊόν, για του οποίου την παραγωγή χρησιµοποιείται ο συντελεστής,
είναι ανελαστική.
17. Η κυβέρνηση κάποτε πρότεινε να επιβληθούν αυστηρά µέτρα για τα απόβλητα
διοξειδίου του θείου. Αυτά τα µέτρα θα επηρέαζαν αρνητικά τις εταιρίες που
χρησιµοποιούν γαιάνθρακα, αφού η καύση γαιάνθρακα παράγει µεγάλες ποσότητες
διοξειδίου του θείου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργατών Ορυχείων, αντιτάχθηκε στα
προτεινόµενα µέτρα εκφράζοντας την άποψη ότι τα µέτρα θα µπορούσαν να
οδηγήσουν τις δηµόσιες υπηρεσίες και τις άλλες εταιρίες που χρησιµοποιούν
µεγάλες ποσότητες γαιάνθρακα στη χρήση πυρηνικών αντιδραστήρων. Αυτό
υπονοεί ότι :
α. Ο γαιάνθρακας ήταν εν µέρει φθηνός γιατί οι χρήστες θα µπορούσαν να αποφύγουν
κάποιο από το κόστος καύσης του.
β. Η κρατική επέµβαση θα µπορούσε να αποκρύψει
τα αληθινά οικονοµικά
πλεονεκτήµατα του φθηνού γαιάνθρακα.
γ. Τα µέτρα για το διοξείδιο του θείου, παρόλο που είχαν καλές προθέσεις, ήταν πολύ
αυστηρά για να γίνουν πρακτικώς οικονοµικά.
δ. Οι ανθρακωρύχοι θα προτιµούσαν ένα φόρο για τη χρήση του γαιάνθρακα παρά τα
µέτρα για το διοξείδιο του θείου.
18. Μια επιχείρηση έχει µεταφέρει τα γραφεία της σε νέες εγκαταστάσεις. Θα
πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει 3000 χρ. µονάδες το µήνα για το παλιό εργασιακό
χώρο για 6 µήνες και µετά από αυτό η ενοικίαση θα λήξει. Αν ξανανοικιάσει τον
παλιό χώρο θα έχει να πληρώσει 1000 χρ. µονάδες το µήνα για τοπικές δηµόσιες
υπηρεσίες ή αλλιώς 0 χρ. µονάδες. Αν η εταιρία θέλει να χάσει όσο το δυνατόν
λιγότερα χρήµατα θα πρέπει να ενοικιάζει τον παλιό εργασιακό χώρο για τόσο όσο
αυτό θα συµφέρει οικονοµικά, υπό την προϋπόθεση ότι το µηνιαίο ενοίκιο θα πρέπει
να είναι :
α. 0
β. 1000
γ. 3000
δ. 4000
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19. Τα δηµόσια αγαθά παρέχονται γενικά περισσότερο από το κράτος παρά από την
ιδιωτική πρωτοβουλία επειδή :
1. Η χρήση ενός δηµόσιου αγαθού από τον Α µειώνει τη χρησιµότητα του στο Β.
2. Οι ωφέλειες των δηµοσίων αγαθών δεν περιορίζονται στους ανθρώπους που
πληρώνουν για αυτά.
α. Το 1 µόνο.
β. Το 2 µόνο.
γ. Και τα δύο
δ. Κανένα από τα παραπάνω.
20. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης που είναι πιο πιθανόν να επηρεαστούν αρνητικά
από το ειδικό επιτόκιο είναι αυτές που δηµιουργούν:
α. Κόστος σε όλους τώρα και κέρδη σε όλους αργότερα.
β. Κέρδη σε όλους τώρα και κόστος σε όλους αργότερα.
γ. Μεγάλα κέρδη για κάθε µέλος µια µεγάλης οµάδας και µικρά ελλείµµατα για κάθε
µέλος µικρότερης οµάδας.
δ. Μεγάλα κέρδη για κάθε µέλος µιας µικρής οµάδας και ελλείµµατα για κάθε µέλος σε
µια µεγαλύτερη οµάδα.
21. Πρέπει να γίνει απαραίτητα µια αλλαγή στην αγοραία καµπύλη ζήτησης ενός
προϊόντος αν :
α. Η παραγωγή του αγαθού αυξήθηκε.
β. Μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος µπορεί να πουληθεί στην ίδια τιµή.
γ. Το αγαθό πουλιέται σε υψηλότερη τιµή απ’ ότι προηγουµένως.
δ. Μικρότερη ποσότητα προϊόντος αγοράζεται απ’ ότι προηγουµένως.
22. “Η ικανότητα να καταστρέψεις τις πόλεις ενός πιθανού εχθρού είναι µια
αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση της ειρήνης. Αλλά η ικανότητα να το κάνεις
αυτό 3 φορές αντί για 2 προσθέτει λίγο στην εθνική µας ασφάλεια”. Σε οικονοµικούς
όρους αυτή η δήλωση δείχνει ότι για τέτοια προληπτικά µέτρα :
α. Η οριακή και συνολική χρησιµότητα είναι χαµηλές.
β. Η οριακή και συνολική χρησιµότητα είναι υψηλές.
γ. Η οριακή χρησιµότητα είναι χαµηλή, αλλά η συνολική χρησιµότητα είναι υψηλή.
δ. Η οριακή χρησιµότητα είναι υψηλή αλλά η συνολική χρησιµότητα χαµηλή.

23. “Σαν αποτέλεσµα των πρόσφατων υψηλών τιµών του καφέ, η αυξηµένη ζήτηση
για τσάι έδωσε αυτή τη στιγµή στους παραγωγούς τσαγιού ένα οικονοµικό κέρδος”.
Αν η βιοµηχανία τσαγιού είναι µια πλήρως ανταγωνιστική βιοµηχανία και αν
δινόταν επαρκής χρόνος για προσαρµογή στην αυξηµένη ζήτηση, τι θα περίµενε
κανείς για τις βιοµηχανίες τσαγιού;
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α.
β.
γ.
δ.

Παραγωγή
Αυξάνεται
Αυξάνεται
Μειώνεται
Μειώνεται

Τιµή
Ελαττώνεται
Ελαττώνεται
Ανεβαίνει
Ανεβαίνει

Οικονοµικό Κέρδος
Μηδενίζεται
Αυξάνεται
Αυξάνεται
Μηδενίζεται

24. Στις οικονοµίες της αγοράς οι µακροχρόνιες τιµές πρέπει να καλύπτουν τα
ενοίκια, τους τόκους και το εργατικό κόστος παραγωγής συν ένα κέρδος που
επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Στις σοσιαλιστικές οικονοµίες,
όλες οι φυσικές πηγές και όλα τα κεφαλαιουχικά αγαθά ανήκουν στο κράτος. Για
αυτό το λόγο, στις σοσιαλιστικές οικονοµίες το εργατικό κόστος είναι το µόνο
κόστος παραγωγής και τα αγαθά µπορούν να πωληθούν σε χαµηλότερες τιµές απ’
ότι στις οικονοµίες αγοράς. Οι χαµηλότερες τιµές των σοσιαλιστικών οικονοµιών
δείχνουν ότι οικονοµικά είναι πιο αποδοτικές από τις οικονοµίες αγοράς. Το
συµπέρασµα αυτό είναι λάθος ή σωστό;
α. Σωστό. Οι χαµηλές τιµές που συναντούµε στις σοσιαλιστικές οικονοµίες δείχνουν ότι
βασικά αγαθά όπως η τροφή και η ενδυµασία είναι ευρύτερα διαθέσιµα απ’ ότι στις
οικονοµίες αγοράς. Για αυτό το λόγο οι σοσιαλιστικές οικονοµίες είναι πιο αποδοτικές.
β. Λάθος. Η συγκριτική αποδοτικότητα των διαφόρων µορφών οικονοµικής οργάνωσης
εξαρτάται από την κατανοµή όλων των σπάνιων πηγών και όχι από τις τιµές που
αποδίδονται στις πηγές.
γ. Σωστό. Οι χαµηλότερες τιµές των σοσιαλιστικών οικονοµιών δείχνουν ότι το
πραγµατικό κόστος παραγωγής στις σοσιαλιστικές οικονοµίες είναι µικρότερο απ’ ότι
στις οικονοµίες αγοράς, άρα οι σοσιαλιστικές οικονοµίες είναι πιο αποδοτικές.
δ. Λάθος. Οι υψηλότερες τιµές που συναντώνται στις οικονοµίες αγοράς δείχνουν ότι τα
προϊόντα που παράγουν, είναι πιο πολύτιµα απ’ ότι στις σοσιαλιστικές οικονοµίες. Για
αυτό το λόγο, οι οικονοµίες αγοράς είναι πιο αποδοτικές απ’ ότι οι σοσιαλιστικές
οικονοµίες.
25. Αν επρόκειτο να παραχθούν 2 αγαθά (ένα µε εξωτερικές ωφέλειες και ένα µε
εξωτερικό κόστος) µια µη ελεγχόµενη ανταγωνιστική αγορά θα παρήγαγε:
α. Μεγάλες ποσότητες και από τα δύο αγαθά
β. Μικρές ποσότητες και από τα 2 αγαθά
γ. Μεγάλες ποσότητες από το αγαθό µε τις εξωτερικές οικονοµικές ωφέλειες και µικρές
ποσότητες από το αγαθό µε εξωτερικό κόστος.
δ. Μικρές ποσότητες από το αγαθό µε τις εξωτερικές ωφέλειες και µεγάλες ποσότητες
από το αγαθό µε εξωτερικό κόστος.

26. Ένας κρατικό νόµος αύξησε το φόρο για την εσωτερική κατανάλωση µπύρας
από σε 90 χρηµ. µονάδες το γαλόνι. Ένας υποστηρικτής είπε ότι ο φόρος θα
δηµιουργούσε περισσότερη ισότητα όσον αφορά την µετά τη φορολογία διανοµή του
εισοδήµατος µέσα στο κράτος. Αυτή η δήλωση για το αποτέλεσµα της αύξησης του
φόρου θα ήταν σωστή αν µπορούσε να αποδειχθεί ότι :
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α. Η ποσότητα της µπύρας που αγοράζεται στο εσωτερικό του κράτους επηρεάζεται πολύ
από τις αλλαγές της τιµής της.
β. Οι άνθρωποι µε µικρά εισοδήµατα αγοράζουν περισσότερη µπύρα κάθε χρόνο απ’ ότι
οι άνθρωποι µε µεγαλύτερα εισοδήµατα.
γ. Άνθρωποι µε υψηλά εισοδήµατα ξοδεύουν την ίδια αναλογία των εισοδηµάτων τους
για µπύρα κάθε χρόνο, όπως και οι άνθρωποι µε χαµηλότερα εισοδήµατα.
δ. Άνθρωποι µε υψηλά εισοδήµατα τείνουν να δαπανούν µεγαλύτερο ποσοστό του
εισοδήµατος τους για µπύρα κάθε χρόνο, απ’ ότι οι άνθρωποι µε χαµηλότερα
εισοδήµατα.
27. Το αποτέλεσµα του έµµεσου φόρου στα προϊόντα των βιοµηχανιών που
παράγουν µόλυνση είναι µια περικοπή στην παραγωγή. Αν ο φόρος επιβληθεί
κατευθείαν ανάλογα µε το ποσοστό µόλυνσης που δηµιουργείται, οι µακροχρόνιες
περικοπές στην παραγωγή θα είναι πιο µικρές. Αυτή η δήλωση είναι πιο πιθανόν να
είναι :
α. Λάθος, εφόσον το ποσό των φόρων στα προϊόντα και τη µόλυνση είναι ίσο.
β. Σωστή, γιατί τώρα οι εταιρίες θα έχουν µεγαλύτερο κίνητρο να υιοθετήσουν νέα
τεχνολογία που να προκαλεί λιγότερη µόλυνση.
γ. Λάθος, γιατί οι περισσότερες εταιρίες θα προτιµούσαν να πληρώσουν το φόρο από το
να περικόψουν την παραγωγή.
δ. Σωστή, γιατί οι φόροι που επιβάλλονται στην µόλυνση επηρεάζουν την καµπύλη
ζήτησης, ενώ οι φόροι επί των προϊόντων επηρεάζουν την καµπύλη προσφοράς.
28. Αν µια εταιρία παρουσιάζει µια καµπύλη ζήτησης που κλίνει προς τα κάτω και
δεξιά, µπορούµε λογικά να περιµένουµε ότι η εταιρία:
α. Πρέπει να µειώσει τις τιµές αν ελπίζει να αυξήσει τα κέρδη της.
β. ∆εν θα έχει κανένα αποτέλεσµα στην τιµή του προϊόντος που πουλάει.
γ. Θα διαπιστώσει ότι τα οριακά έσοδα της είναι µικρότερα απ’ ότι η τιµή πώλησης του
προϊόντος.
δ. Θα διαπιστώσει ότι τα οριακά έσοδα της είναι µεγαλύτερα από την τιµή πώλησης του
προϊόντος.
29. Έστω ότι έχουµε µια οικονοµία όπου υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισµός σε όλε τις
αγορές και το κάρβουνο είναι η πρωταρχική πηγή θέρµανσης για τα περισσότερα
νοικοκυριά. Υποθέστε ότι ανακαλύπτεται µια τροφοδότηση µε φυσικό αέριο, το
οποίο µπορεί να παρέχει θέρµανση σε πολύ χαµηλότερο κόστος. Ποιο είναι το
πιθανό αποτέλεσµα της ανακάλυψης του φυσικού αερίου στην τιµή του κάρβουνου
και στην ποσότητα στην οποία αυτό παράγεται;

α.
β.
γ.
δ.

Τιµή

Ποσότητα

Μείωση
Μείωση
Αύξηση
Αύξηση

Μείωση
Αύξηση
Μείωση
Καµία αλλαγή
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30. Το να αναδιοργανώσεις τη βιοµηχανία φορτηγών, δεν είναι το ίδιο µε το να
αναδιοργανώσεις τις αερογραµµές. Οι αερογραµµές αποτείνονται σε µια αγορά που
µπορεί να επεκταθεί (όσο περισσότερο µειώνονται οι τιµές όσο περισσότεροι
άνθρωποι θα ταξιδέψουν, µε τα φορτηγά είναι διαφορετικά). Οποιοσδήποτε έχει
χίλια κοµµάτια να µεταφέρει δεν πρόκειται να µεταφέρει λιγότερα επειδή
µειώθηκαν τα κόµιστρα. Ποια από τις παρακάτω οικονοµικές αρχές θέτει υπό
αµφισβήτηση το µέρος του αποσπάσµατος που έχει να κάνει µε τη βιοµηχανία
φορτηγών;
α. Συγκριτικό πλεονέκτηµα
β. Προσφορά µε κλίση προς τα πάνω
γ. Ζήτηση µε κλίση προς τα κάτω
δ. Εξειδίκευση και καταµερισµός εργασίας
31. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τον αριθµό των τόνων για τα µήλα και τις µπανάνες
που παράγονται στην χώρα Χ και χώρα Υ, απασχολώντας τον ίδιο αριθµό
παραγωγικών πόρων
Μήλα
Χώρα Χ
Χώρα Υ

10
8

Μπανάνες
5
2

Η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήµατος, που βασίζεται στο κόστος ευκαιρίας,
υποδηλώνει ότι, κάτω από αυτές τις συνθήκες η χώρα Χ θα βρει πιο επικερδές να :
α. Εξάγει µήλα και να εισάγει µπανάνες.
β. Εξάγει µπανάνες και να εισάγει µήλα.
γ. Εξάγει µήλα και µπανάνες και να µην εισάγει τίποτα.
δ. Εισάγει µήλα και µπανάνες και να µην εξάγει τίποτα.
32. Προκειµένου να εξισορροπήσουµε το έλλειµµα του εµπορίου θα πρέπει να
αυξήσουµε τους δασµούς στα εισαγόµενα προϊόντα. Αν οι δασµοί αυξηθούν, το
µακροχρόνιο αποτέλεσµα είναι πιο πιθανόν να είναι :
α. Μια µείωση τόσο στις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές.
β. Μια αύξηση τόσο στις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές.
γ. Μια µείωση στις εισαγωγές και µια αύξηση στις εξαγωγές.
δ. Μια αύξηση στις εισαγωγές και µια µείωση στις εξαγωγές.

33. Αν η τιµή συναλλάγµατος ανάµεσα σε δραχµές και σε γιέν (Υ) αλλάζει από
∆ρχ1=Υ200 (Υ1=∆ρχ 0.005) σε ∆ρχ1=Υ100 (Υ1=∆ρχ 0.001) και οι εγχώριες τιµές και
στις 2 χώρες παραµένουν σταθερές, η δραχµή θα ανατιµηθεί ή θα υποτιµηθεί, και οι
εγχώριες εισαγωγές της Ελλάδας από την Ιαπωνία θα γίνουν φτηνότερες ή
ακριβότερες;
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α.
β.
γ.
δ.

Αξία ∆ραχµής

Εισαγωγές από Ιαπωνία

Ανατιµήθηκε
Ανατιµήθηκε
Υποτιµήθηκε
Υποτιµήθηκε

Φτηνότερες
Ακριβότερες
Φτηνότερες
Ακριβότερες

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Ποιο από τα παρακάτω υπολογίζετε σαν επένδυση στους λογαριασµούς του
εθνικού εισοδήµατος ;
α. Χτίσιµο ενός νέου εργοστασίου
β. Αγορά ενός έτοιµου σπιτιού
γ. Αγορά κοινών µετοχών και οµολόγων
δ. Κατάθεση χρηµάτων σε εµπορική τράπεζα
2. Υποθέτοντας ότι µεταξύ 1982 και 1992 το Α.Ε.Π. σε µια συγκεκριµένη οικονοµία
αυξάνεται από 1 τρις σε 2 τρις χρηµατικές µονάδες, ενώ ο δείκτης τιµών του ΑΕΠ
αυξάνεται 100 σε 200, πόσο είναι το Α.Ε.Π. το 1992 εκφρασµένο σε τιµές του 1982;
α. 0,5 τρις χρ. µον.
β. 1 τρις χρ. µον.
γ. 2 τρις χρ. µον.
δ. 4 τρις χρ. µον.
3. Μια αύξηση στο γενικό επίπεδο τιµών που συνοδεύεται από µια βραχυχρόνια
αύξηση της ανεργίας είναι πιθανόν να έχει προκληθεί από :
α. Μείωση στη συνολική ενεργό ζήτηση.
β. Αύξηση στη συνολική ενεργό ζήτηση.
γ. Μείωση στη συνολική ενεργό προσφορά.
δ. Αύξηση στη συνολική ενεργό προσφορά.
4. Γενικά, οι στατιστικές δείχνουν ότι η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος είναι
υψηλή όταν το επίπεδο του επιτοκίου είναι υψηλό. Ποιο από τα παρακάτω επεξηγεί
καλύτερα αυτή τη σχέση;

α. Ο βαθµός τραπεζικής πίστωσης.
β. Η ταχεία αύξηση στο Α.Ε.Π. εµφανίζεται όταν η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος
είναι υψηλή.
γ. Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος αυξάνεται όταν αυξάνεται και η προσφορά του
χρήµατος.
δ. Το επίπεδο του επιτοκίου είναι ένα µέτρο µέτρησης του κόστους παρακράτησης του
χρήµατος.
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5. Αν οι προσδοκίες των ανθρώπων σχετικά µε τις αλλαγές το επίπεδο των τιµών
επηρεάζουν τις οικονοµικές τους αποφάσεις, ποιες από τις παρακάτω νοµισµατικές
πολιτικές είναι πιο πιθανόν να συµβάλλουν στη σταθερότητα των τιµών ;
α. Ένας σταθερός και µη δηµόσια αναγγελλόµενος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης στην
προσφορά του χρήµατος.
β. Συχνές και µη δηµόσια αναγγελλόµενες αλλαγές στο ρυθµό αύξησης της προσφοράς
του χρήµατος.
γ. Ένας σταθερός και δηµόσια αναγγελλόµενος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης της
προσφοράς του χρήµατος.
δ. Συχνές και δηµόσια αναγγελλόµενες αλλαγές στο ρυθµό αύξησης στην προσφορά του
χρήµατος.
6. Το νόηµα της φράσης “κάθε κυβέρνηση έχει µια δηµοσιονοµική πολιτική είτε το
αντιλαµβάνεται είτε όχι” µε ποια από τις παρακάτω δηλώσεις εκφράζεται
καλύτερα;
α. Κάθε κυβέρνηση αναγκάζεται να λάβει µέτρα για την οικονοµική ύφεση και τον
πληθωρισµό είτε το θέλει είτε όχι.
β. Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να παίρνονται αποφάσεις για δαπάνες ακόµη και όταν η
δαπάνη έρχεται σε αντίθεση µε την πολιτική που ακολουθείται.
γ. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να παίρνει αποφάσεις για την φορολογική της πολιτική και να
προγραµµατίζει τις δαπάνες της, πράγµα το οποίο επηρεάζει την οικονοµία και τα
επιµέρους στοιχεία του Α.Ε.Π.
δ. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να παίρνει αποφάσεις για την ποσότητα του χρήµατος στην
οικονοµία, και αυτό θα επηρεάσει τις συνθήκες δανεισµού και το επιτόκιο.
7. Το όριο της συνολικής παραγωγικής ικανότητας, σε κάποια δεδοµένη χρονική
στιγµή καθορίζεται από:
α. Την ποσότητα του χρήµατος που βρίσκεται σε κυκλοφορία.
β. Την ζήτηση των επιχειρήσεων για αγαθά και υπηρεσίες
γ. Το επίπεδο των κυβερνητικών δαπανών και της φορολογίας.
δ. Την ποιότητα και ποσότητα των παραγωγικών πηγών.
8. Συγκρίνοντας µια αύξηση της κρατικής δαπάνης για αγαθά και υπηρεσίες µε µια
αύξηση της δαπάνης για ιδιωτικές επενδύσεις µπορούµε πολύ σωστά να πούµε ότι
βραχυχρόνια:
α. Και τα δύο θα επηρεάσουν τη συνολική προσφορά.
β. Και τα δύο θα επηρεάσουν τη συνολική ζήτηση.
γ. Οι κρατικές δαπάνες είναι πληθωριστικές, ενώ η ιδιωτική επένδυση δεν είναι.
δ. Η κρατική δαπάνη πρέπει να είναι ίση µε τους φόρους ενώ η ιδιωτική επένδυση πρέπει
να είναι ίση µε την αποταµίευση.
9. Χρησιµοποιώντας την εξίσωση GNP = C + I + G + (X – M), αν η Ελληνική
οικονοµία λειτουργεί υπό συνθήκη πλήρους απασχόλησης και καλπάζοντος
πληθωρισµού, µια αύξηση στις εξαγωγές και µια µείωση στις εισαγωγές θα τείνει να
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α. Αυξήσει τον πληθωρισµό.
β. Μειώσει την ζήτηση του ελληνικού νοµίσµατος από άλλες χώρες.
γ. Συµπιέσει την Ελληνική Οικονοµία, εφόσον θα καταλήξουµε να χάσουµε χρυσό.
δ. Μειώσει τον πληθωρισµό στην Ελλάδα αλλά θα αυξήσει τον πληθωρισµό στις άλλες
χώρες.
10. Σύµφωνα µε την Κεϋνσιανή Θεωρία, πως η αύξηση της κρατικής δαπάνης για
αγαθά και υπηρεσίες, όταν η ανεργία είναι 10 % έχει διαφορετική επίδραση από µια
παρόµοια αύξηση όταν η ανεργία είναι 5% ;
α. Με 10% ανεργία, οι κρατικές δαπάνες είναι πιο πιθανόν να αυξήσουν τις τιµές παρά
το πραγµατικό προϊόν.
β. Με 5% ανεργία, οι κρατικές δαπάνες είναι πιο πιθανόν να αυξήσουν το προϊόν παρά
τις τιµές.
γ. Με 10% ανεργία, είναι πιο πιθανόν οι κρατικές δαπάνες να απαιτήσουν µια θυσία των
ιδιωτικών αγαθών.
δ. Με 5% ανεργία, είναι πιο πιθανόν οι κρατικές δαπάνες να απαιτήσουν µια θυσία των
ιδιωτικών αγαθών.
11. Σύµφωνα µε τους Μονεταριστές:
α. Κύρια αιτία των αλλαγών στο επίπεδο των τιµών είναι οι αλλαγές στην προσφορά του
χρήµατος.
β. Η προσφορά του χρήµατος αλλάζει λόγω των αλλαγών στο επίπεδο του πραγµατικού
προϊόντος και των τιµών.
γ. Οι αλλαγές στην ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος είναι πιο σηµαντικές από τις
αλλαγές στην προσφορά του χρήµατος όσον αφορά τις αλλαγές που προκαλούν στο
επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας.
δ. Μια εκτεταµένη δηµοσιονοµική πολιτική θα µειώσει το επιτόκιο και έτσι θα τείνει να
υπερτονώσει την επένδυση και την κατανάλωση, εκτός και αν µειωθεί η προσφορά του
χρήµατος.
12. Αν η αξία της παραγωγής σε µια βιοµηχανία αυξάνει κατά 4% το χρόνο, και οι
εργάτες παίρνουν µια αύξηση στο µισθό ίση µε 4% το χρόνο, τότε τίποτα δεν µένει
να αυξήσει την αποζηµίωση των άλλων συντελεστών παραγωγής. Ποιο από τα
παρακάτω περιγράφει καλύτερα την παραπάνω φράση:
α. Είναι ουσιαστικά σωστή
β. Είναι λανθασµένη γιατί µπερδεύει το εισόδηµα µε την παραγωγή.
γ. Είναι λανθασµένη γιατί οι µισθοί είναι λιγότεροι από το 100% των συνολικών
πληρωµών των συντελεστών.
δ. Είναι λανθασµένη γιατί η αύξηση στους µισθούς στην πραγµατικότητα µειώνει το
πραγµατικό εισόδηµα όλων των άλλων συντελεστών παραγωγής.
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13. Μια επεκτατική νοµισµατική και συσταλτική δηµοσιονοµική πολιτική
ταυτόχρονα θα αύξανε τη µελλοντική ανάπτυξη της οικονοµίας αν προωθούσε :

α. Χαµηλό επιτόκιο το οποίο ενθαρρύνει την επένδυση των επιχειρήσεων.
β. Υψηλό επιτόκιο το οποίο ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αποταµιεύσουν και να
επενδύσουν.
γ. Χαµηλό επίπεδο ατοµικών αποταµιεύσεων για χρηµατοδότηση της παρούσας
κατανάλωσης.
δ. Υψηλά επίπεδα ατοµικής αποταµίευσης για χρηµατοδότηση µελλοντικής
κατανάλωσης.
14. Ποια από τις παρακάτω νοµισµατικές πολιτικές θα ήταν η πιο αποτελεσµατική
για την καταπολέµηση του πληθωρισµού ;
α. Μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου.
β. Πώληση των δηµοσίων χρεογράφων στην ανοικτή αγορά.
γ. Χαµηλότερα περιθώρια προµήθειας σε αγορές χρεογράφων.
δ. Μείωση των ρευστών διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών.
15. Ο σύµβουλος δηµοσιονοµικής πολιτική Α θέλει να αυξήσει τη συνολική ζήτηση
ενώ ο σύµβουλος την νοµισµατικής πολιτική Β θέλει να µειώσει τη συνολική
ζήτηση. Ποιόν από τους παρακάτω συνδυασµούς δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής
πολιτική θα µπορούσαν να προτείνουν οι δύο σύµβουλοι για να επιτύχουν τους
συγκρουόµενους στόχους τους ;
α. Μείωση φόρων, πώληση οµολόγων στην ανοικτή αγορά από την Κεντρική Τράπεζα
β. Μείωση φόρων, αγορά οµολόγων στην ανοικτή αγορά από την Κεντρική Τράπεζα
γ. Μείωση κρατικών δαπανών, αύξηση των ρευστών διαθεσίµων για Εµπορικές
Τράπεζες.
δ. Ισοδύναµες µειώσεις σε φόρους και κρατικές δαπάνες, αύξηση στο προεξοφλητικό
επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας.
16. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί το µεγαλύτερο τµήµα του “Μ1” προσφορά
χρήµατος στην Ελλάδα;
α. Κρατικά χρεόγραφα
β. Ελεγχόµενες καταθέσεις
γ. Τα χρηµατικά αποθέµατα της Κεντρικής Τράπεζας
δ. Αποθέµατα χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας.

17. Έστω ότι µια χώρα έχει πληθωρισµό και η κυβέρνηση της σκέφτεται να
περιορίσει τη συνολική ιδιωτική ενεργό ζήτηση είτε (1) αυξάνοντας τη φορολογία
του εισοδήµατος ή (2) εισάγοντας µια πολύ σφιχτή νοµισµατική πολιτική. Αν η
κυβέρνηση επιθυµεί να ελαχιστοποιήσει τα αρνητικά αποτελέσµατα των
αντιπληθωριστικών της µέτρων στην οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να υιοθετήσει :
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α. Τη σφιχτή νοµισµατική πολιτική, γιατί αυτή περιορίζει τις καταναλωτικές δαπάνες
περισσότερο από την επένδυση.
β. Την αύξηση της φορολογίας του εισοδήµατος γιατί αυτή περιορίζει τις καταναλωτικές
δαπάνες περισσότερο από την επένδυση.
γ. Την σφιχτή νοµισµατική πολιτική ή την αύξηση της φορολογίας του εισοδήµατος
επειδή και τα δύο µειώνουν τις επενδύσεις ισοδύναµα.
δ. Ούτε την σφιχτή νοµισµατική πολιτική, ούτε την αύξηση της φορολογίας του
εισοδήµατος γιατί και τα δύο µειώνουν την επένδυση εξίσου.
18. Αν η συνολική ενεργός ζήτηση µειώνεται σε σχέση µε την παραγωγική
ικανότητα της οικονοµίας, ποιο από τα παρακάτω είναι πιθανό να συµβεί ;
α. Πληθωρισµός
β. Λιγότερες εξαγωγές
γ. Βραδύτερος βαθµός ανάπτυξης
δ. Ένας πλεονασµατικός προϋπολογισµός
19. Υποθέτοντας ότι οι τράπεζες στο Εµπορικό τραπεζικό Σύστηµα της Ελλάδας
κατέχουν 1 δις σε αποθεµατικό χρυσού αλλά θέλουν να διατηρήσουν µόνο 0.5 δις σε
αποθεµατικό, εφόσον το απαιτούµενο προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 20% και όλοι οι
άλλοι παράγοντες παραµένουν σταθεροί, ποιο είναι το όριο στη ζήτηση επέκτασης
καταθέσεων στο σύστηµα;
α. 0.5 δις
β. 2 δις
γ. 2. δις
δ. 5 δις
20. Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε το προεξοφλητικό επιτόκιο µε το οποίο δανείζει
στις Εµπορικές τράπεζες. Κάποιος που πιστεύει ότι το επίπεδο των επιτοκίων της
αγοράς θα πρέπει να διατηρηθεί χαµηλό είπε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε
αντίθετα να αυξήσει τα ρευστά διαθέσιµα των Εµπορικών Τραπεζών. Ποιο από τα
παρακάτω είναι αληθή από την κριτική;
α. Είναι αντιφατική µε αυτά που πιστεύει
β. Βασίζεται σε σωστή οικονοµική ανάλυση
γ. Συγχέει την νοµισµατική πολιτική µε τη δηµοσιονοµική
δ. Συγχέει το επιτόκιο µε το προεξοφλητικό επιτόκιο.
21. Ποιο από τα παρακάτω θα ήταν το πιο πιθανό να συµβεί αν η Κυβέρνηση
αυξήσει τα φορολογικά έσοδα σε περίοδο πλήρους απασχόλησης ;
α. Ύφεση
β. Υψηλότερος πληθωρισµός
γ. Χαµηλότερα επιτόκια
δ. Ένα µικρότερο έλλειµµα στο ισοζύγιο εξωτερικού εµπορίου
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22. Μια περικοπή φόρου 7.7 δις χρ. µον. συνοδευόταν από 9 δις χρ. µον. αύξηση των
καταναλωτικών δαπανών το ίδιο έτος. Ο πιο πιθανός λόγος για τον οποίο οι
καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν περισσότερο από ότι µειώθηκαν οι φόροι είναι
ότι:
α. Η περικοπή φόρου µείωσε τα επιτόκια µε αποτέλεσµα ο καταναλωτής να δανείζεται
από άλλους.
β. Η µείωση της φορολογίας προκάλεσε την αύξηση των µεταβιβαστικών πληρωµών που
µε τη σειρά της προκάλεσε αύξηση των καταναλωτικών δαπανών από άλλους.
γ. Οι χαµηλότεροι φόροι απαιτούν λιγότερες δηµόσιες δαπάνες, πράγµα το οποίο µε τη
σειρά του ενθαρρύνει την ιδιωτική δαπάνη από άλλους.
δ. Η δαπάνη από εκείνους που έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδηµα µε τη σειρά της
δηµιουργεί επιπρόσθετο προϊόν και δαπάνη από άλλους.

23. “Η ανεργία τον τελευταίο µήνα ήταν 4.8% του εργατικού δυναµικού, µια µικρή
µείωση ως προς τον προηγούµενο µήνα. Για τους τελευταίους 15 µήνες η ανεργία
ήταν κάτω του 5% του εργατικού δυναµικού. Οι καταναλωτικές τιµές τον τελευταίο
µήνα αυξήθηκαν 2/10 % (ένα συνολικό κέρδος 2% πάνω από τα επίπεδα του
περασµένου χρόνου). Η συνολική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών σχεδιάζεται να
είναι 5% υψηλότερη αυτόν τον χρόνο από ότι ήταν τον προηγούµενο”. Ποια από τις
παρακάτω πολιτικές θα ήταν η πιο κατάλληλη για βραχυχρόνιους
σταθεροποιητικούς σκοπούς ;
α. Η οικονοµική πολιτική που βασίζεται σε αυτόµατους οικονοµικούς σταθεροποιητές.
β. Αύξηση στο φόρο εισοδήµατος των φυσικών προσώπων και στο φόρο επί των
εταιριών.
γ. Υιοθέτηση καινούργιων φορολογικών κινήτρων, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι
επενδύσεις.
δ. Αύξηση στον κατώτατο µισθό και επέκταση του αριθµού επαγγελµάτων που
καλύπτονται από αυτούς τους νόµους.

24. Για αυτό το χρόνο το χάσµα µεταξύ πραγµατικού και δυνητικού προϊόντος
εκτιµήθηκε να είναι 6% µε 7% της δυνητικής παραγωγής. Οι τιµές χονδρικής
πώλησης παρέµειναν ίδιες µε αυτές του προηγούµενο χρόνου. Η ανεργία είναι 8.8%
της εργατικής δύναµης, η ίδια όπως ήταν 3 µήνες πριν. Ποιες από τις παρακάτω
σταθεροποιητικές πολιτικές είναι η πιο κατάλληλη ;
α. Μειώσεις στο δηµόσιο χρέος
β. Αγορά οµολόγων από την Κρατική Τράπεζα.
γ. Αύξηση στους φόρους επί των εταιριών και στο φόρο επί του εισοδήµατος.
δ. Μειώσεις στο χρονικό διάστηµα που οι άνεργοι µπορούν να λάβουν επίδοµα ανεργίας.
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25. “Έχω υποσχεθεί να κάνω ότι µπορώ για να µειώσω το δηµόσιο έλλειµµα. Αυτό
σηµαίνει µείωση των κρατικών δαπανών και αν είναι αναγκαίο αύξηση των φόρων.
Κάτω από τις παρούσες συνθήκες της πλήρους απασχόλησης και των σταθερών
τιµών µπορούµε να αντέξουµε το βάρος του χρέους τώρα αντί να το µεταφέρουµε
στα παιδιά µας ή στα εγγόνια µας”. Αν οι θέσεις του υπουργού που αναφέρθηκαν
παραπάνω υιοθετούνταν, τι αποτελέσµατα θα περιµέναµε σε περίπτωση που αυτές
οι θέσεις ήταν εφαρµόσιµες;
α. Υψηλότερο Πληθωρισµό
β. Αυξανόµενες εισαγωγές
γ. Υψηλότερο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης
δ. Αυξανόµενη ανεργία και υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών.
26. Στο σηµερινό ποσοστό αποθέµατος του τραπεζικού συστήµατος των ΗΠΑ οι
απαιτήσεις αποθεµάτων που επιβάλλονται από τις εµπορικές τράπεζες είναι :
α. Συµβολικές, γιατί τα πραγµατικά αποθέµατα επί το πλείστον υπερβαίνουν τις
απαιτήσεις.
β. Ο µέσος όρος των ποσών που απαιτείται από τον πληθυσµό.
γ. Προτιθέµενες να εγκαταστήσουν ένα όριο στη συνολική προσφορά χρήµατος παρά να
το προσφέρουν ως προστασία κατά των τραπεζικών καταθέσεων.
δ. Σε πολύ µεγάλη προσοχή για το τι είναι κανονικά αναγκαίο σε περίπτωση που οι
άνθρωποι γίνονται δύσκολοι όσον αφορά την ασφάλεια των τραπεζικών τους
καταθέσεων.
27. Η συγκράτηση του πληθωρισµού θα είναι πιο δύσκολη για τις νοµισµατικές
αρχές, αν οι πιο πολλοί προβλέπουν µια γρήγορη αύξηση των τιµών γιατί :
α. Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήµατος τείνει να µειωθεί όταν το κοινό προσδοκεί
πληθωρισµό.
β. Οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις τιµές, χωρίς καµιά προσδοκία αναφορικά µε τη ζήτηση,
όταν το κόστος τους έχει αυξηθεί.
γ. Προσδοκίες για γρήγορο πληθωρισµό µειώνουν το κόστος ευκαιρίας από την
παρακράτηση χρήµατος.
δ. Προσδοκίες για υψηλό πληθωρισµό µειώνουν την επιθυµία των πολιτών για
παρακράτηση χρήµατος.
28. Μια µεγάλη ετήσια αύξηση στο οµοσπονδιακό χρέος µπορεί να οδηγήσει σε
πληθωριστική πίεση αν:
α. Το συνολικό χρέος υπερβαίνει το 50% του ΑΕΠ της χώρας.
β. Οι µάνατζερ ανησυχούν για το χρέος σε τέτοιο βαθµό που περικόπτουν τις επενδυτικές
δαπάνες.
γ. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ρευστοποιήσει το χρέος αµέσως αυξάνοντας τους φόρους
και περικόπτοντας τις δηµόσιες δαπάνες
δ. Το χρέος οδηγεί την Κεντρική Τράπεζα της χώρας να διατηρεί χαµηλά επιτόκια, ενώ
αυτό που απαιτείται είναι µια περισσότερο περιοριστική νοµισµατική πολιτική.
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29. Αν συµβεί καλπάζων πληθωρισµός σε µια οικονοµία πλήρους απασχόλησης, τότε
µια καλά οργανωµένη νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική θα έπρεπε να
περιέχει :
α. ∆ηµόσιο έλλειµµα, πώληση χρεογράφων στην ανοικτή αγορά και υψηλότερο
προεξοφλητικό επιτόκιο.
β. ∆ηµόσιο πλεόνασµα, πώληση των χρεογράφων στην ανοικτή αγορά και υψηλότερο
προεξοφλητικό επιτόκιο.
γ. ∆ηµόσιο έλλειµµα, αγορά των χρεογράφων στην ανοικτή αγορά και υψηλότερο
προεξοφλητικό επιτόκιο.
δ. ∆ηµόσιο πλεόνασµα, αγορά των χρεογράφων στην ανοικτή αγορά και χαµηλότερο
προεξοφλητικό επιτόκιο.
30. Σε περίοδο χαµηλής ανάπτυξης, συζητείται το αν θα πρέπει να αναζωογονηθεί η
οικονοµία διαµέσου µείωσης των φόρων ή διαµέσου αύξησης των δηµοσίων
δαπανών. Βραχυχρόνια µια περικοπή των φόρων σε αντιδιαστολή µε µια αύξηση
των δηµοσίων δαπανών είναι :
α. Εξίσου ισχυρή στη βάση της δραχµής, και ευνοεί την ιδιωτική σε βάρος της δηµόσιας
δαπάνης.
β. Εξίσου ισχυρή στη βάση της δραχµής, και είναι ουδέτερη µεταξύ ιδιωτικής και
δηµόσιας δαπάνης.
γ. Όχι τόσο ισχυρή στη βάση της δραχµής, και ευνοεί την ιδιωτική σε βάρος της
δηµόσιας δαπάνης.
δ. Όχι τόσο ισχυρή στη βάση της δραχµής και ουδέτερη µεταξύ ιδιωτικής και δηµόσιας
δαπάνης.
31. ∆ύο γνωστοί όροι στα διεθνή οικονοµικά είναι το “εµπορικό ισοζύγιο” και το
“ισοζύγιο πληρωµών”. Η σχέση µεταξύ τους είναι :
α. Το ένα περιλαµβάνει µόνο αγαθά και υπηρεσίες ενώ το άλλο περιλαµβάνει όλες τις
συναλλαγές.
β. Το ένα περιλαµβάνει µόνο αγαθά και υπηρεσίες ενώ το άλλο µόνο συναλλαγές
κεφαλαίου.
γ. Το ισοζύγιο πληρωµών µπορεί να παρουσιάζει έλλειµµα ή πλεόνασµα αλλά το
εµπορικό ισοζύγιο πρέπει να είναι πάντα ισοσκελισµένο.
δ. Είναι τα ίδια µεγέθη επειδή το ένα µετρά το πραγµατικό µέγεθος και το άλλο το
νοµισµατικό µέγεθος των διεθνών συναλλαγών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Σύνολο πινάκων

Πίνακας : Lesson, διατηρεί στοιχεία για τα µαθήµατα
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Id

Integer

µάθηµα

Title

Char (50)

Τίτλος του µαθήµατος
Σύντοµη περιγραφή του

Description

TinyText (250)

µαθήµατος

Target

TinyText (250)

Γενικοί στόχοι του µαθήµατος

Tuce_use

Char(1)

Χρήση του Tuce ή όχι

Function_Use

Char(1)

Χρήση της συνάρτησης
κατηγοριοποίησης ή όχι
Το username του καθηγητή που

Teacher_username

Char(10)

διδάσκει το µάθηµα

251

Πίνακας: Chapter, διατηρεί στοιχεία για τα κεφάλαια των µαθηµάτων
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Id

SmallInt

κεφάλαιο ενός µαθήµατος

Title

Char (50)

Τίτλος του κεφαλαίου
Σύντοµη περιγραφή του

Description

TinyText (250)

κεφαλαίου

Target

TinyText (250)

Στόχοι του κεφαλαίου

Lesson_id

Integer

Μοναδικός αριθµός για κάθε
µάθηµα

ord

Smallint (6)

Καθορίζει την σειρά
παρουσίασης των κεφαλαίων

Πίνακας: Section, διατηρεί στοιχεία για τις ενότητες των κεφαλαίων
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Id

TinyInt

ενότητα ενός κεφαλαίου ενός
µαθήµατος

Title

Char (50)

Τίτλος της ενότητας

Target

TinyText (250)

Στόχος της ενότητας
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Chapter_id

SmallInt

κεφάλαιο ενός µαθήµατος

Lesson_id

integer

Μοναδικός αριθµός για κάθε
µάθηµα

Ord

Smallint (6)

Καθορίζει την σειρά
παρουσίασης των ενοτήτων

Πίνακας: Material, διατηρεί στοιχεία για το διδακτικό υλικό κάθε ενότητας
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή
∆ιαδροµή και όνοµα αρχείου

Id

Char(200)

υλικού

Level

Char(1)

Παίρνει µόνο τρεις τιµές L,M, H
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Section_id

TinyInt

ενότητα ενός κεφαλαίου ενός
µαθήµατος
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Chapter_id

SmallInt

κεφάλαιο ενός µαθήµατος
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Lesson_id

integer

µάθηµα
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Πίνακας: Current_Student_Status, πίνακας δείκτης της πορείας του µαθητή
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

Student_id

Char(10)

To username του µαθητή

Level

Char(1)

Παίρνει µόνο τρεις τιµές L,M, H
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Section_id

TinyInt

ενότητα ενός κεφαλαίου ενός
µαθήµατος
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Chapter_id

SmallInt

κεφάλαιο ενός µαθήµατος
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Lesson_id

Integer

µάθηµα

ΜΟ

Flaot

Μέσος όρος βαθµολογίας από
τα φύλλα αξιολόγησης
Βαθµολογία στο τελευταίο

TFA

Float

φύλλο αξιολόγησης
Τιµή 0 όταν δεν έχει

Flag_M

Char(1)

παρακολουθήσει την ενότητα,
Τιµή 1 όταν έχει
παρακολουθήσει την ενότητα
Τιµή 0 όταν δεν έχει

Flag_T

Char(1)

παρακολουθήσει την ενότητα,
Τιµή 1 όταν έχει
παρακολουθήσει την ενότητα

Πίνακας: Student_Performance, πίνακας αποθήκευσης των επιδόσεων των
µαθητών στις εργασίες αξιολόγησης
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

Student_id

Char(10)

To username του µαθητή
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Lesson_id

Integer

µάθηµα

Level

Char(1)

Παίρνει µόνο τρεις τιµές L,M, H
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Chapter_id

SmallInt

κεφάλαιο ενός µαθήµατος
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Μοναδικός αριθµός για κάθε
Section_id

TinyInt

ενότητα ενός κεφαλαίου

Fa_Mark

Float

Bαθµολογία σε µια εργασία
αξιολόγησης

F_attend

Char(1)

Αν ολοκλήρωσε επιτυχώς την
τελευταία ενότητα την οποία
έχει παρακολουθήσει

Πίνακας: Teacher, πίνακας αποθήκευσης των στοιχείων των καθηγητών
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

Teacher_id

Char (10)

To username του καθηγητή

Password

Char (10)

Προσωπικός µυστικός αριθµός

Name

Char (50)

Ονοµατεπώνυµο καθηγητή
Εκπαιδευτικό ίδρυµα, ή άλλος

Institution

Char (50)

φορέας
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού

e-mail

Char (50)

ταχυδροµείου

Address

Char (60)

∆/νση αλληλογραφίας καθηγητή

Phone

Char (20)

Τηλέφωνο επικοινωνίας

activate

Char(1)

Ενεργοποίηση λογαριασµού

Πίνακας: Teacher_Lesson, πίνακας αποθήκευσης των µαθηµάτων που διδάσκουν οι
καθηγητές
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

Teacher_id

Char (10)

To username του καθηγητή
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Lesson_id

Integer

µάθηµα
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Πίνακας: Student, πίνακας αποθήκευσης των στοιχείων των µαθητών
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

Student_id

Char (10)

To username του µαθητή

Password

Char (10)

Προσωπικός µυστικός αριθµός

surname

Char (50)

Ονοµατεπώνυµο µαθητή

am

Char (10)

Αριθµός µητρώου µαθητή
Εκπαιδευτικό ίδρυµα, ή άλλος

Department

Char (1)

φορέας
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού

e-mail

Char (50)

ταχυδροµείου

Sex

Char (1)

Φύλλο µαθητή

Age

Char (1)

Ηλικία µαθητή

Home

Char (1)

Τόπος µόνιµης κατοικίας

Efather

Char (1)

Μόρφωση πατέρα

Emother

Char (1)

Μόρφωση µητέρας

Gpa

Char (1)

Βαθµός αποφοίτησης λυκείου

Mathsl

Char (1)

Βαθµός στα µαθηµατικά στο
λύκειο

Mathsu

Char (1)

Βαθµός στα µαθηµατικά στο
πανεπιστήµιο

Economicsl

Char (1)

Βαθµός στα οικονοµικά στο
λύκειο

Economicsu

Char (1)

Βαθµός στα οικονοµικά στο
πανεπιστήµιο

Attendance

Char (1)

Αριθµός φορών που έχει
παρακολουθήσει το µάθηµα

Internet

Char (1)

Πρόσβαση στο Internet από το
σπίτι

working

Char (1)

Εργασία παράλληλα µε σπουδές
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Πίνακας: Makro, πίνακας αποθήκευσης των απαντήσεων των µαθητών στο
τεστ Μικροοικονοµίας
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

username

Char (10)

To username του µαθητή

Q33

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q34

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q35

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q36

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q37

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q38

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q39

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q40

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q41

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q42

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q43

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q44

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q45

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q46

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q47

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q48

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q49

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q50

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q51

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q52

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q53

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q54

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q55

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q56

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q57

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q58

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q59

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q60

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q61

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q62

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q63

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4
Παίρνει τιµή 0 εάν δεν έχει

Flag

Char (1)

συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο
και 1 εάν έχει συµπληρωθεί

Mark

Float

Βαθµός στο τεστ
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Πίνακας: Mikro, πίνακας αποθήκευσης των απαντήσεων των µαθητών στο
τεστ Μικροοικονοµίας
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

usernname

Char (10)

To username του µαθητή

Q1

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q2

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q3

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q4

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q5

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q6

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q7

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q8

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q9

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q10

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q11

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q12

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q13

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q14

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q15

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q16

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q17

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q18

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q19

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q20

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q21

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q22

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q23

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q24

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q26

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q27

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q28

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q29

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q30

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q31

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4

Q32

Char (1)

Απάντηση µαθητή από 1-4
Παίρνει τιµή 0 εάν δεν έχει

Flag

Char (1)

συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο
και 1 εάν έχει συµπληρωθεί

Mark

Float

Βαθµός στο τεστ
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Πίνακας: Student_Lesson, πίνακας αποθήκευσης των µαθηµάτων που έχουν
επιλέξει οι µαθητές να παρακολουθήσουν
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

student_id

Char (10)

To username του µαθητή
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Lesson_id

Integer

µάθηµα

activate

Char(1)

Ενεργοποίηση λογαριασµού

Πίνακας: Tests, πίνακας που αποθηκεύει τα φύλλα αυτό-αξιολόγησης
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Lesson_id

integer

µάθηµα
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Chapter_id

SmallInt

κεφάλαιο ενός µαθήµατος
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Section_id

TinyInt

ενότητα ενός κεφαλαίου ενός
µαθήµατος

Level

Char(1)

Παίρνει µόνο τρεις τιµές L,M, H
Αρχείο που περιλαµβάνει το

Test_id

Char (200)

φύλο αξιολόγησης της ενότητας

description

text

Περιγραφή τεστ

file

Var (200)

Όνοµα αρχείου

Teacher_id

Varchar (10)

Κωδικός καθηγητή

Πίνακας: Qusetion_Bank, πίνακας που αποθηκεύει τις ερωτήσεις-απορίες των
µαθητών για κάθε ενότητα, αλλά και τις απαντήσεις των καθηγητών
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

Id

Integer

Μοναδικός αριθµός ερώτησης

Student_id

Char (10)

Username Μαθητή

Teacher_id

Char (10)

Username Καθηγητή
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Lesson_id

integer

µάθηµα
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Chapter_id

SmallInt

κεφάλαιο ενός µαθήµατος
Μοναδικός αριθµός για κάθε

Section_id

TinyInt

ενότητα ενός κεφαλαίου ενός
µαθήµατος
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Παίρνει την τιµή 1 όταν µια
Flag

Char (1)

ερώτηση έχει απαντηθεί και την
τιµή 0 όταν δεν έχει απαντηθεί

Topic

TinyText (250)

Ερώτηση – Απορία

Answer

TinyText (250)

Απάντηση Καθηγητή

Πίνακας: news, πίνακας ανακοινώσεων
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

Announce_id
Lesson_id
Date
news

Tinyint(4)
Int (11)
Date
mediumtext

Κωδικός ανακοίνωσης
Μάθηµα ανακοίνωσης
ηµεροµηνία
Ανακοίνωση

Πίνακας: links, πίνακας σύνδεσµοι µαθήµατος
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

link_id
Lesson_id
Title
Link

Tinyint(4)
Int (11)
Varchar(30)
Varchar(7)

Κωδικός συνδέσµου
Μάθηµα συνδέσµου
Τίτλος συνδέσµου
∆ιεύθυνση συνδέσµου

Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

Task_id
Lesson_id
Teacher_id
Title
Description
File
Start_date
End_date
Chap_id
Sec_id
Varos

smallint(6)
Int (11)
Varchar(10)
Varchar(50)
text
Varchar(200)
Date
Date
Smallint(6)
Tinyint(4)
float

Κωδικός εργασίας
Μάθηµα που αντιστοιχεί
Κωδικός καθηγητή
Τίτλος εργασίας
Περιγραφή
Αρχείο
Ηµεροµηνία έναρξης
Καταληκτική Ηµεροµηνία
Κεφάλαιο που αντιστοιχεί
Ενότητα που αντιστοιχεί
Βαρύτητα εργασίας

Πίνακας: tasks, πίνακας εργασίες

Πίνακας: student_task, πίνακας εργασίες εκπαιδευοµένων
Πεδία

Τύπος Πεδίων

Περιγραφή

Student_id
Lesson_id
Task_id
file
Comments
mark

Varchar(1)
Int (11)
Smallint(6)
Varchar(7)
Char(200)
Char(2)

Κωδικός µαθητή
Κωδικός µαθήµατος
Κωδικός εργασίας
Αρχείο που εστάλη
Σχόλια
Βαθµός
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